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Milí přátelé, členové a příznivci FITESu, 
nevím, jak se v letní sezoně daří okurkám, zvířenému ruchu v české kultuře se
však letos daří až příliš. Dobové tance (nejen) kolem rozporuplně proměnlivého
vedení Národního divadla se dotkly veřejného prostoru jako celku, vždyť vý-
mluvně vypovídají o chaotickém – s odpuštěním – řízení české kultury. A také
o úrovni ministerstva (i celé vlády), jež se chopilo moci bez důvěry parlamentu
a vládne věru „po svém“. Z první české scény chtěli odejít významní umělci, a
někteří ji skutečně opustili spojení stejně s divadlem jako s filmem i televizí;
také proto se nás to vše velice týká.  
Ještě že léto, které zvolna končí, bylo pro film – míníme filmovou tvorbu a ak-
tivity  – spíš bohaté než problematické. 
Evropská komise konečně schválila systém filmových finančních pobídek
v Česku. Sláva, chtělo by se říct, proč to ale trvalo tak dlouho? A další věc: otázka
je, jak s tím naloží naše výkonná moc. 
Hlavní proud letních festivalů je za námi; největší domácí, 48. Mezinárodní fil-
mový festival v Karlových Varech, proběhl úspěšně, ani hvězdy nechyběly. Zej-
ména John Travolta potěšil sympatickou vstřícnosti, upřímným úsměvem a ocho-
tou si před lidmi „jen tak“ zaskotačit; Oliver Stone sice vzbudil údiv levičácky
kritickými postoji, které trousil při každé příležitosti, ale koneckonců, vážíme si
ho pro jeho filmy, nikoliv za politická školení. Dychtivé karlovarské publikum
stálo opět fronty u pokladen, počet diváků proti loňsku nijak výrazně neubyl;
však ani letos se nezvýšily ceny vstupenek. Kvalita filmů v hlavní soutěži byla
nejen pozoruhodně vyrovnaná, ale hlavně velmi slušná (viz hodnocení uvnitř
listu), mimosoutěžní program bohatý.
Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti připravili kvalitní výběr filmů a uví-
tali řadu vzácných hostů. Umělecké vedení i pořadatelé se přes finanční prob-
lémy velice snažili, aby „díry“ v rozpočtu bylo poznat co nejméně. Pozoru-
hodnou událostí letní školy se mj. stal debut Josefa Abrháma ml., který tu uvedl
svůj dokument Hoteliér. Jde o zasloužený hold slavné éře Činoherního klubu
v šedesátých letech minulého století  – divadla, které tehdy patřilo k scénám ur-
čujícím vývoj, a vygenerovalo i řadu skvělých divadelních i filmových herců.
Jenom škoda, že ze zdravotních důvodů nemohl dorazit Vojtěch Jasný (do Kar-
lových Varů to ještě stihl). Popřejme mu brzké uzdravení. 
To už bohužel nemůžeme popřát panu režiséru Krejčíkovi, jedné z nejvýra-
znějších osobností československého poválečného filmu. Zemřel ve věku úcty-
hodných pětadevadesáti let ve čtvrtek 8. srpna. Zůstala po něm řada vynikají-
cích děl, bohužel i nedokončený televizní portrét Vladimíra Pucholta. 
Zatímco první polovina roku nepřinesla pro českou filmovou tvorbu výsledky,
které by příliš stály za řeč, léto už vypadalo lépe, pokud jde o premiéry i „první
klapky“; dva z aktuálních snímků získaly první úspěšné „zářezy do pažby“ ve
Varech: Líbánky Jana Hřebejka Cenu za režii, Revival Alice Nellis Cenu diváků.
A to se v nejbližší době ještě můžeme těšit na premiéru Donšajnů Jiřího Men-
zela. K zajímavým nově vznikajícím projektům patří několik režijních, a takří-
kajíc „hereckých“ debutů – už kvůli popularitě tvůrců. I když, pravda, Miroslav
Krobot, který chystá film Díra u Hanušovic, je nejen herec, ale především re-
nomovaný divadelní režisér. Na režijní dráhu si vyšlápla i kdysi populární he-
recká dvojka Vojta Kotek a Jiří Mádl; první přispěl do úspěšného seriálu ČT Ne-
vinné lži příběhem Lež má rozbité auto, druhý v rodných Českých Budějovicích
točí film Pojedeme k moři. Točit začal i Petr Vachler, jeho snímek Tajemství 
a smysl života pohybující se na hranici filmu hraného a dokumentu, nadpřiro-
zena a reality, slibuje velkou podívanou. Necháme se překvapit. Pro nadcháze-
jící podzim si proto s nadějí půjčujeme titul filmu Revival! A s vykřičníkem
navíc. Věříme totiž, že i v české kinematografii dojde k oživení tvůrčích aktivit,
k obrodě a renesanci. 
A že se jako členové FITESu budeme nadále setkávat, debatovat a směřovat věci
těmi směry, které pokládáme za správné. Vaše redakce 
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Český filmový a televizní svaz (FITES) podal dva návrhy na Cenu ministra kultury v oblasti kinematografie. Nominoval režisérku
Věru Chytilovou a in memoriam filmového historika a publicistu Karla Čáslavského. 
Přinášíme laudatia a odůvodnění, které FITES na ministerstvo kultury odeslal.  

Věra Chytilová
Věra Chytilová je člověk a umělec, který si vždy,
za všech okolností udržel svůj vysoký morální
kredit a čistý štít. Je nasnadě, že v době totality
v Československu měla paní režisérka nemalé
problémy; nikdy se však nesnížila ke kolaboraci
s režimem a nikdy se nepodařilo donutit ji k na-
točení jakékoliv tendenční agitky. Ba naopak:
když si mocipáni mysleli, že Chytilová konečně
vytvoří snímek velebící zřízení a jeden z jeho
„výdobytků“ – sídliště, vznikla Panelstory, prav-
divý snímek, na který se stály fronty, a který byl
pochopitelně nedlouho po uvedení do kin zaká-
zán. Podobný osud měly i mnohé další filmy paní
režisérky, některé se do kin ani nedostaly, ač se
cenzura už při jejich vzniku snažila, seč mohla.
Když přehlédneme filmografii Věry Chytilové,
najdeme tu bezesporu několik zásadních opusů
československé kinematografie. Ať už jde o rané
snímky U stropu je pytel blech či O něčem jiném,
klenoty československé filmové nové vlny Auto-
mat Svět, Sedmikrásky a Ovoce stromů rajských
jíme, či pozdější snímky Hra o jablko, Kalamita
nebo už zmíněná Panelstory. Mozartovskou le-
gendu zpracovala paní režisérka osobitě ve filmu
Mí Pražané mi rozumějí, představení Divadla Na
provázku do skvělého snímku Šašek a královna a
původní povídku Jiřího Brdečky invenčně rozvi-
nula ve Faunově velmi pozdním odpoledni. Co
se dokumentů týče, snímek Praha, neklidné srdce
Evropy patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo
v tomto žánru v Evropě, ba asi i na světě, nato-
čeno. Dodnes někteří mladší kolegové paní reži-
sérky přiznávají, že právě tenhle skvost je přivedl
k filmu. Velmi ceněny jsou i dokumenty Vzlety a
pády, Chytilová versus Forman a Pátrání po Ester.
První z nich je de facto kronikou událostí a osob-
ností 20. století v Československu, druhý portré-
tem jedné z femme fatale českého filmu a divadla
Ester Krumbachové. 
Sama Věra Chytilová dlouhá léta nezištně vycho-
vávala novou filmařskou generaci především na
FAMU, kde působila i jako šéfka katedry režie.
Studenti si pochvalovali její pedagogické metody:
Chytilové vždy šlo o důsledné skloubení myšlení
a uměleckého umu. Nikdy nedělala nic samo-
účelně a vedla k tomu i své žáky a pokračovatele.
Věra Chytilová je originální, nenapodobitelnou
filmařkou, jejíž zásluhy o český film jsou ne-
sporné. Málokdo si zaslouží ocenění ministra
kultury za přínos v oblasti kinematografie tak,
jako právě ona. 

Curriculum vitae
Věra Chytilová se narodila v roce 1929, otec byl
legionář a pozdější vedoucí několika nádražních
restaurací na Moravě. Po střední škole začala stu-
dovat architekturu, ale brzy ji zlákal film. Půso-
bila jako klapka a příležitostná herečka na Bar-

randově, což ji přivedlo ke studiu FAMU (1958 –
1962). V ročníku Otakara Vávry byli jejími spo-
lužáky například Jiří Menzel, Pavel Juráček, Evald
Schorm či Jan Schmidt. 
Absolvovala snímkem Strop, který později spo-
jila s filmem Pytel blech do celovečerního celku.
Následovaly snímky O něčem jiném (s protago-
nistkou Evou Bosákovou), Automat Svět (součást
„hrabalovského“ povídkového filmu několika au-
torů Perličky na dně), Sedmikrásky a Ovoce
stromů rajských jíme. Po tomto filmu přišel ně-
kolikaletý zákaz činnosti. V roce 1976 přichází
Hra o jablko, pak Panelstory, Kalamita, Faunovo
velmi pozdní odpoledne, Vlčí bouda, Šašek a krá-
lovna, Kopytem sem, kopytem tam.  
Těsně po Listopadu 1989 vzniká dokument TGM
– osvoboditel, film Mí Pražané mi rozumějí, vi-
zionářské Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Pasti,
pasti, pastičky, Vyhnání z ráje a Hezké chvilky
bez záruky. 
V každém filmu šlo, vedle uměleckých hodnot,
Věře Chytilové vždy o smysl a myšlenku. Upo-
zorňovala i na nerovné postavení žen v současné
společnosti. 
Na přelomu let 1988 a 1989 stála u zrodu české
odbočky mezinárodní organizace filmařek KIWI. 
Spolu s Jiřím Menzelem a Jiřím Krejčíkem se Věra
Chytilová po roce 1989 zapojila do úsilí o za-
mezení divoké privatizaci filmových studií Bar-
randov. Aktivně se zapojila i do snah o rovno-
právnost žen. Dočasně působila i v regionální
politice. 
Za svoji uměleckou činnost i morální postoje zís-
kala řadu cen doma i v cizině, je mimo jiné i ry-
tířkou, nositelkou francouzského Řádu literatury
a umění. 
Jejím prvním manželem byl fotograf Karel Lud-
wig, druhým kameraman Jaroslav Kučera, se kte-
rým spolupracovala na několika filmech. S Ku-
čerou má dvě děti, taky filmaře, Terezu (kostýmní
výtvarnici a herečku) a Štěpána (kameramana). 

Zdůvodnění návrhu na ocenění
FITES je přesvědčen, že málokdo si zaslouží oce-
nění ministra kultury tak, jako právě paní reži-
sérka Věra Chytilová. Vedle nesporných umělec-
kých hodnot jejího díla jsou tu i její postoje
morální. V obojím směru byla a je příkladem pro
nové a nové generace nejenom filmařů, ale lidí
vůbec. Její filmy tu budou napořád a noví adepti
filmařiny se z nich budou neustále učit. Divákům
pak navždy budou přinášet zábavu, potěšení, do-
jetí i důvody k zamyšlení. Nikdo už jim přitom
neupře skutečnost, že jde o zásadní stavební díla
československé a české kinematografie. Netýká
se to přitom zdaleka jenom filmů období tak-
zvané nové vlny; podobnou pozici mají i snímky
vzniklé před tím i potom. 

Karel Čáslavský
Filmový historik a publicista Karel Čáslavský udě-
lal pro propagaci filmu a historie v naší zemi ne-
skutečné množství práce. Dějiny podával vtipně,
poutavě, přitom vždy objevoval filmové zá-
znamy, ze kterých se tajil dech. Právě díky němu
si spousta lidí ke jménům významných osobností
bez problémů přiřazuje obličeje, k místům jejich
konkrétní podobu. Díky němu také víme, jak vy-
padala mnohá dnes už neexistující místa, města,
budovy, přírodní úkazy. 
Z Karla Čáslavského se díky jeho erudici a zaujetí
stala – vedle jeho vědecké a popularizační čin-
nosti – významná osobnost i v mediálním světě.
Na jeho televizní pořady se těšíval celý národ.
Pamětníci přitom vyprávějí, že se na obrazovce
objevil víceméně náhodou – podílel se na scé-
nářích televizního soutěžního pořadu VIDEO-
STOP, který uváděl Jan Rosák, a postupně se „vy-
pracoval“ na spolumoderátora, ačkoliv nic
takového rozhodně nebylo jeho záměrem. Čas,
úspěch a obliba jeho pořadů však brzy ukázaly,
že to náhoda určitě nebyla. Civilně nevtíravé,
přitom zasvěcené a procítěné Čáslavského ko-
mentáře k filmovým ukázkám, které do svých po-
řadů vybíral, diváky zaujaly a udržely u obrazo-
vek desítky let. Jeho odchod znamenal pro
československou kulturu a historii, především fil-
movou, bolestnou ztrátu.

Curriculum vitae
Karel Čáslavský se narodil 28. ledna1937 v Lip-
nici nad Sázavou. Po studiích na Střední filmové
škole v Čimelicích působil od roku 1956 ve Fil-
movém studiu Barrandov jako asistent produkce,
později asistent režie. V roce 1963, kdy nastou-
pil do archivu Československého filmového ús-
tavu, došlo k podstatné změně jeho kariéry.
Jako filmový archivář, historik, publicista a mo-
derátor, pracovník Národního filmového archivu,
se specializoval na oblast zpravodajského filmu
do roku 1945, ale předmětem jeho odborného
zájmu byl i němý film a americká filmová gro-
teska a český film jako takový. Byl jeho nadše-
ným a vytrvalým propagátorem a obdivovatelem,
což dlouhá léta prokazoval v práci pro Česko-
slovenskou, později Českou televizi. Však byl
také po právu r. 2009 uveden do Dvorany slávy
televizní ankety TýTý.
Začínal jako asistent produkce a režie (např.
Kdyby tisíc klarinetů), průběžně spolupracoval
jako odborný poradce u dalších filmů (např.
Všichni moji blízcí, Obsluhoval jsem anglického
krále). Těžištěm jeho tvůrčí práce se však stala te-
levize. Velice oblíbený byl jeho pořad scének ze
starých němých grotesek Komik a jeho svět –
Karel Čáslavský připravil celkem 228 dílů. Více
než pět stovek dílů měl dokumentární cyklus Hle-
dání ztraceného času, orientovaný především na

Návrhy FITESu na osobnosti k ocenění Cenou ministra kultury
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období let 1918 až 1945; stala se z něj vpravdě
televizní trvalka:  vysílal se od počátku 90. let až
do roku 2012.
Byl autorem či spoluautorem knižních publikací
Hvězdy českého filmu 1 a 2, Filmový Vlasta Bu-
rian, Tváře před kamerou, Vlasta Burian – Král ko-
miků.
Karel Čáslavský celý svůj život vyznával klasické

mravní hodnoty. Byl obdivovatelem období první
republiky a prezidenta T. G. Masaryka. Od před-
sednictva Masarykova demokratického hnutí ob-
držel v roce 2002 Čestnou medaili T. G. Masaryka. 

Zdůvodnění návrhu na ocenění
FITES navrhuje Karla Čáslavského na ocenění mi-
nistrem kultury in memoriam pro jeho široce roz-

prostřenou a velice fundovanou vědeckou čin-
nost, činnost popularizační, i za morální kvality,
které po celý svůj život prokazoval. Když se
řekne „historie a film“, první jméno, které většinu
lidí u této kombinace napadne, je právě Karel Čá-
slavský. Jeho zásluhy při vzdělávání v oblasti
dějin a místopisu (nejen) naší země jsou hodny
uznání.  

Vážené poslankyně, vážení poslanci,
Český filmový a televizní svaz FITES na základě vaší výzvy si dovoluje vám navrhnout PhDr. Jana Svačinu (*1957) jako kandidáta na
člena Rady České televize.
Členství v radě média veřejné služby by nemělo být pouhou trafikou pro stranicky zasloužilé a vysloužilé. FITES klade na kandidáta
mimořádné požadavky na odbornost v mediální oblasti, protože rada ČT je orgánem, který plní specifickou kontrolní funkci vůči
České televizi, jejíž je součástí. Jan Svačina se z tohoto úhlu pohledu jeví jako kandidát z nejvhodnějších, neb je nejdéle sloužícím
publicistou, který se již od osmdesátých let minulého století specializuje na kvalitní reflexi televize. Po studiích na FF UK začínal 
v profesi kritikami původní televizní dramatické a dokumentární tvorby. Své odborné studie publikoval v časopise Televizní tvorba,
Kmen, Tvorba, Tvar, Ostravský kulturní měsíčník a koncem osmdesátých let byl i redaktorem Dramatického umění.  Po roce 1990 se
proslavil televizními i filmovými kritikami pro Listy, Prostor, MF Dnes, Slovo a zejména pro Lidové noviny. Pro jeho články je typické
hluboké porozumění kulturnímu a společenskému významu audiovizuálních děl i procesu tvorby. 
Jan Svačina má kvalifikovaný vhled i do vnitřních procesů tvorby České televize, se kterou spolupracoval jako externí lektor, býval 
i členem výběrových komisí a členem mezinárodní poroty festivalu Zlatá Praha. Získal zkušenosti s tvorbou komerčního vysílatele,
když vypracovával pro TV Prima interní hodnocení a lektorské posudky scénářů. Od roku 2000 píše pravidelný televizní glosář pro
Týdeník rozhlas a spolupracuje i s časopisem Divadelní noviny. Je autorem textů a příspěvků pro několik knižních publikací.
Jan Svačina nikdy nebyl členem žádné politické strany ani zaměstnancem některé z televizí, jeho občanský postoj a nezávisle kritický
úhel pohledu vycházejí ze znalosti teoretických prací z oboru televize a masové komunikace, ze soustavné aktivní divácké pozornosti
televizním programům mnoha žánrů i bohaté životní zkušenosti. 
Členové FITESu Jana Svačinu poznali jako dlouholetého porotce výročních cen Trilobit, resp. ceny Vladislava Vančury, které mají mezi
tvůrčími pracovníky velkou profesní prestiž. Pro Trilobit 2012 byl předsedou poroty. Filmaři ho znají i jako pracovitého Člena Rady
Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Věříme, že členové poslanecké sněmovny rozpoznají, že před nimi stojí mimořádně vhodný kandidát, jehož nesnadná životní zkuše-
nost, kvalifikace, pracovitost a profesní poctivost jsou doporučením pro zvolení členem Rady České televize. 
K tomu vám i divákům České televize přeje FITES mnoho štěstí. 

CENA F. FILIPOVSKÉHO za nejlepší ženský
herecký výkon v dabingu – uděluje město
Přelouč

Jitka Ježková za roli Jane Bi
kinové (Lucy Gordonová) ve filmu
SERGE GAINSBOURG – HEROICKÝ ŽIVOT
(vyrobila Česká televize)

Ivana Milbachová za roli senátorky Pali-
nové (Julianne Mooreová) ve filmu PREZI-
DENTSKÉ VOLBY 
(vyrobilo HBO)
Miluše Šplechtová za roli Moniky Livera-
niové (Carlotta Natoliová) ve filmu

BLÁZNIVÉ LÁSKY  
(vyrobila Česká televize)

CENA F. FILIPOVSKÉHO za nejlepší muž-
ský herecký výkon v dabingu – uděluje
město Přelouč

Vladimír Brabec za roli Toma (Martin
Sheen) ve filmu POUŤ 
(vyrobilo HBO)

Saša Rašilov za roli (Ewan McGregor) ve
filmu MUŽ VE STÍNU
(pro FTV Prima vyrobila S Pro ALFA CZ)

Jan Vlasák za roli inspektora Javerta (Michel
Bouquet) ve filmu BÍDNÍCI I., II.  
(vyrobila Česká televize)

CENA Jednoty tlumočníků a překladatelů za
mimořádnou kvalitu překladu a úpravy da-
bovaného audiovizuálního díla – uděluje
Jednota tlumočníků a překladatelů za při-
spění Obce překladatelů
HASTA LA VISTA! – překlad Lenka Řehová,
dialogy Martin Velda (vyrobilo HBO)

JAK JSEM POZNAL VAŠI MATKU VII. – pře-
klad Mikuláš Bryan, dialogy Petra Hamouda 
a Daniel Košťál, dramaturgie Silvie Šustrová
(vyrobila FTV Prima)

Informace Dabingové sekce FITESu k nadcházejícímu 
19. ročníku dabingových cen
Ceny Františka Filipovského – 19. ročník – o nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu audiovizuálních děl
Nominace (uvedeno abecedně)

Stal se jím dlouholetý člen FITESu, člen poroty cen FITESu Trilobit, filmový publicista PhDr. Jan Svačina.
K tomu odeslal do PS PČR následující dopis, který podepsali předsedkyně FITESu Olga Sommerová a místopředseda FITESu Martin Vadas

FITES nominoval svého kandidáta do Rady České televize 
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SERGE GAINSBOURG – překlad a dialogy
Anna Kareninová (vyrobila Česká televize)

CENA FITESu za mimořádné dabingové
zpracování hodnotného audiovizuálního
díla včetně seriálů – uděluje Český filmový
a televizní svaz FITES

MUŽ VE STÍNU – režie Martin Velda (pře-
klad Vladimír Fuksa, dialogy Martin Velda,
zvuk Svatopluk Cechel, pro FTV Prima vy-
robila S Pro ALFA CZ)

PANSTVÍ DOWNTOWN II. – režie Jiří
Kodeš (překlad Olga Pavlová, dialogy Jiří
Kodeš, zvuk Zdeněk Dušek, vyrobila Česká
televize)

SERGE GAINSBOURG – režie Jiří F. Svo-
boda (překlad a dialogy  Anna Kareninová,
zvuk Zdeněk Dušek, vyrobila Česká tele-
vize)

ZVLÁŠTNÍ CENA F. FILIPOVSKÉHO za mi-
mořádné dabingové zpracování televizních
nebo filmových snímků různých žánrů
tvorby animované a dětské – uděluje město
Přelouč

CALIMERO – režie Hana Wszolková
(překlad Adéla Gorgerin, Renata Greplová,
Alan Beguivin, dialogy Zuzana Schulzová,
zvuk Pavel Špatný, vyrobilo AW Studio, spol.
s r.o.)

FUTURAMA VIII. – režie Jiří Kodeš (překlad
Petr Finkous, dialogy Luděk Koutný, zvuk
Svatopluk Cechel, dramaturgie Silvie Šu-
strová vyrobila FTV Prima)

SIMPSONOVI XXIII. – režie Zdeněk Štěpán
(překlad Vojtěch Kostiha, dialogy Zdeněk
Štěpán, zvuk Jaroslav Kosán, vyrobila FTV
Prima)

Cena ASOCIACE PRACOVNÍKŮ SE ZVU-
KEM za nejlepší zvuk dabovaného audiovi-
zuálního díla – uděluje Asociace pracovníků
se zvukem

HEMINGWAY A GELLHORNOVÁ – záznam

a střih Michal Beringer, mix Martin Václavík
(vyrobilo HBO)

MI5 III.–V. – zvuk Leoš Martínek (vyrobila
Česká televize)

PREZIDENTSKÉ VOLBY – zvuk Michal Be-
ringer (vyrobilo HBO)

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY za mimořádný
dětský herecký výkon v dabingu  – Kouzelný
prsten – garantem je Ondřej Kepka a Prezi-
dium Herecké asociace

Jindřich Žampa za hlavní roli Bruna (Asa
Butterfield) ve filmu
CHLAPEC V PRUHOVANÉM PYŽAMU (pro
FTV Prima vyrobila S Pro ALFA CZ)

Jakub Nemčok za roli Oskara Schella (Tho-
mas Horn) ve filmu
NEUVĚŘITELNĚ HLASITĚ A NESMÍRNĚ
BLÍZKO (vyrobila Tv.sk. J.Petráska)

Výsledky následujících cen budou zveřej-
něny na Slavnostním večeru v Přelouči dne
21. 9. 2013

CENA ZA CELOŽIVOTNÍ MIMOŘÁDNOU
DABINGOVOU TVORBU – uděluje FITES

CENA F. FILIPOVSKÉHO ZA CELOŽIVOTNÍ
MISTROVSTVÍ V DABINGU – uděluje pre-
zídium Herecké asociace

CENA DIVÁKŮ za nejlepší výkon nebo dílo
v dabingu – hlasují diváci na stránkách
www.dabingforum.cz – pod záštitou IN-
TERGRAM – nezávislé společnosti výkon-
ných umělců a výrobců zvukových a zvu-
kově obrazových záznamů

Složení odborné poroty:
Petr Kautský (předseda) – Jednota tlumoč-
níků a překladatelů
Jiřina Dlasková – Město Přelouč
Karolína Průšová – FITES 
Radim Štětina – FITES
Martina Hudečková – Herecká asociace
Otakar Brousek ml. – Herecká asociace

Zdena Šmídová – Obec překladatelů
Karel Jaroš – Asociace pracovníků se zvukem
Michael Málek – Česká televize
Martin Odehnal – TV NOVA
Sylva Talpová – FTV Prima
Irena Novotná – TV Barrandov
Aleš Svatý – HBO

PŘÍPODOTEK PŘEDSEDY POROTY
Bylo mi ctí moci se po devíti letech navrátit
do poroty naší dabingové soutěže, kterou
jsem sledoval od jejích prvních dětských
krůčků – a nyní již bude slavit své dvacáté na-
rozeniny. Své první funkční období jsem si od-
sloužil v porotě velice příjemného složení 
a přátelských vztahů, pod moudrým a laska-
vým předsedáním pana režiséra Elmara Klosse. 
Jsa tedy zvědav, co se za ta léta změnilo, byl
jsem mile překvapen. Zase jsem měl štěstí na
sešlost dokonalých profesionálů, odborníků
na slovo vzatých, kterým jde o společnou věc
– zachování kvalitního českého dabingu a jeho
ochranu před nepřejícníky a nemilosrdnou 
a značně viditelnou rukou trhu. Děkuji všem
porotkyním a porotcům za poctivou práci –
pečlivé shlédnutí všech třiceti přihlášených
filmů, následné objektivní hodnocení a nako-
nec i výběr ukázek z nominovaných filmů,
které uvidíme nad pódiem v Přelouči.
Za pomoc organizační, předání zkušeností 
i redakční práci děkuji své předchůdkyni
Alici Šnirychové a za všudypřítomnou a po-
hotovou asistenci Dagmar Edelmannové.
Nejvášnivějším příznivcům i nepřátelům da-
bingu, zrovna tak jako titulkováni, přeji, aby
si uvědomili, že obé má své místo, k někte-
rému filmu se hodí jedno, k jinému druhé.
K řešení jsou tu podstatnější problémy.
Dabingu samému přeji, aby jej stále mohli
tvořit ti vynikající překladatelé, úpravci, 
dabéři, režiséři, zvukaři…, které každým
rokem v soutěži po zásluze odměňujeme. 
A titulkům, ať si udrží své dobré překladatele.
K tomu všemu je však též zapotřebí toho,
čeho je stále méně – ano, času i peněz.

Petr Kautský

Synchron 3/2013
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MUDr. Martin Kuba                                        
V Praze dne 13.6.2013
ministr průmyslu a obchodu

Vážený pane ministře,
zasíláme Vám prohlášení evropských filmařů a oznamujeme Vám, že ARAS a FITES, organizace českých filmových tvůrčích pracov-
níků, se připojují k jejich stanovisku. Bylo formulováno 11. 6. 2013 ve Strasburgu a předáno předsedovi Evropské komise José Manueli
Barrosovi v zájmu ochrany národních filmových kulturních identit EU.
Předpokládáme, že budete při jednání v Bruselu hájit ochranu nejen filmových, ale i všech dalších kulturních služeb.

Ljuba Václavová, předsedkyně ARAS – Asociace režisérů a scenáristů
Martin Vadas, místopředseda FITES – Filmového a televizního svazu

FITES a ARAS zaslaly společný dopis (dnes už bývalému) ministrovi průmyslu a obchodu. 
Jde o reakci na jednání, které proběhlo 11. června 2013 ve Štrasburgu. 
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Zákon o Československé televizi z roku
1964 je uvozen paragrafem: „Českosloven-
ská televize svou činností založenou na po-
litice Komunistické strany Československa
provádí masově politickou a výchovnou
práci, podporuje tvůrčí iniciativu lidu a při-
spívá k dovršení kulturní revoluce.“ Jede-
náct let po zahájení zkušebního vysílání 
(1. 5. 1953) tak tehdejší zákonodárce defi-
noval roli televize v socialistickém Česko-
slovensku. A ta československé státní tele-
vizi vydržela až do listopadu 1989.

Televize v režimu, který vykazuje prvky re-
žimu totalitního, má úplně jiné postavení
než v demokracii: plní funkci propagandis-
tického nástroje vládnoucí moci. Ve svém
vysílání totalitní zřízení propaguje a ospra-
vedlňuje, domácí a zahraniční ideové od-
půrce režimu ostouzí a odsuzuje. To vše pro-
stupuje celou její tvorbou: od zpravodajství
a publicistiky, přes dokumenty a zábavné
pořady až po literárně dramatické umění.
Taková televize se tak stává televizí totalitní
– má monopol na vysílání a na jedinou
„pravdu“. 
Československá televize byla ideově utužo-
vána a kontrolována celých šestatřicet let.
Vládnoucí KSČ k tomu využívala všechny
své politické a mocenské nástroje. Na důle-
žitých postech v Čs. televizi měla své no-
menklaturní kádry – prověřené a oddané
funkcionáře (ať již šlo o pravověrné komu-
nisty či ty, kteří byli vděčni za funkci). Ale 
i další pracovní místa byla pod bedlivou
kontrolou kádrového útvaru, který se je sna-
žil vhodně (tedy v souladu s politikou KSČ)
obsazovat. Veškeré dění v podniku i v tele-
vizní tvorbě pak mělo pod kontrolou minis-
terstvo vnitra, resp. Státní bezpečnost.
Na rozdíl od tisku a rozhlasu neměla tele-
vize v Československu svou předválečnou
demokratickou tradici. Její postavení po
celou dobu existence silně ovlivňovala KSČ.
Ta zpočátku pro nízký počet majitelů přijí-
mačů její význam nedoceňovala, a tak bylo
televizní vysílání v prvních letech chápáno
především jako kulturní, umělecké a osvě-
tové. Změna v přístupu vládnoucí KSČ
k médiu přichází až pět let po zahájení vy-
sílání – v roce 1958, kdy díky rozšiřující se
ploše vysílání i rostoucímu počtu koncesio-
nářů musela být televize brána již vážně.
Proto bylo v červnu 1958 na celostátním ak-

tivu pracovníků televize konstatováno, že na
základě usnesení XI. sjezdu KSČ musí tele-
vize pracovat v komunistickém duchu.
Druhou závažnou událostí roku 1958, která
měla na chod a tvorbu televize zásadní vliv,
byla celostátní třídní prověrka nestraníků. Ta
nadřadila třídní původ nad odbornost. Na
základě toho museli televizi a televizní
tvorbu opustit ti, jejichž vztah k lidově de-
mokratickému režimu prověrková komise
označila za problematický. Ať již šlo o pra-
covníky, kteří vývoji televize v Českoslo-
vensku zasvětili svůj život nebo o tvůrce,
kteří byli posláni na „převýchovu“ do prů-
myslu, aby se teprve poté mohli vrátit 
k tvorbě.
Když k prvnímu říjnovému dni roku 1959
vznikl samostatný podnik s názvem Česko-
slovenská televize, odebralo se do historie
provizorium dané skutečností, že televize
vznikala v lůně Československého rozhlasu.
A pro pořádek je nutné připomenout, že ří-
zení televize na základě sovětských „zkuše-
ností“ bylo zpočátku dvojí: programovou 
a provozní část (neboli Ústřední televisní
studio) řídil zmíněný Čs. rozhlas a technic-
kou část (Televise Praha) a přenos signálu
spadaly do kompetence ministerstva spojů. 
V roce 1960 přijal ústřední výbor KSČ us-
nesení, ve kterém uvedl, že Čs. televize se
stala jedním z nejdůležitějších nástrojů vý-
chovy lidu a musí pracovat v komunistickém
duchu: „Slova V. I. Lenina, která svého času
řekl o filmu – že je pro nás nejdůležitější ze
všech umění – můžeme dnes plným právem
použít také na televizi.“ Televize se dostala
pod přímý dohled ústředního výboru KSČ:
„Usnesení ústředního výboru KSČ o nové
organizaci na úseku rozhlasu a televize,
osamostatnění rozhlasu i televize a jejich
přímé řízení ÚV KSČ se osvědčuje.“
V roce 1965 byli do vedení Čs. televize do-
sazeni za náměstky pro zpravodajství a pro
umělecký program dva pracovníci ideolo-
gického oddělení ÚV KSČ. Stalo se tak po
odvysílání reportáže Otty Bednářové, která
naplno odhalila třídní přístup k výběru bu-
doucího povolání. Předsednictvo ÚV KSČ
proto v únoru 1965 přijalo usnesení, že „zá-
kladní pozitivní směr práce Čs. televize je
ve svém celkovém působení narušován po-
řady nesprávného ideového zaměření… Te-
levizní zpravodajství nedosahuje mnohdy
žádoucí politické a profesionální úrovně…

V publicistických pořadech došlo v posled-
ním období k již zmíněným politickým chy-
bám, kolísání se projevilo v linii literárně
dramatického vysílání.“ 
Navzdory všem usnesením a zásahům ko-
munistických orgánů se s postupujícími še-
desátými lety Čs. televize, stejně jako ostatní
sdělovací prostředky a umělecká fronta,
stále více vymykala přáním a linii KSČ. Po
XIII. sjezdu strany bylo proto přijato důvěrné
usnesení předsednictva ÚV KSČ (30. srpna
1966): „Strana nepřipustí, aby vlivem pro-
středků masového působení byly do spole-
čenského vědomí infikovány protimarxis-
tické, protistranické názory.“
Netrvalo dlouho a nástup liberálního Ale-
xandra Dubčeka do vedení KSČ s sebou při-
nesl uvolnění ve společnosti, jež se odrazilo
v činnosti Čs. televize, která stejně jako další
hromadné sdělovací prostředky, pohřbila
cenzuru a obrodný proces posunovala
rychle kupředu. Po heroickém protioku-
pačním výkonu v srpnu 1968, kdy obsah te-
levizního vysílání byl zcela legitimní a pro-
komunistický (tedy produbčekovský, čti 
proreformní), byla instituce označena za no-
sitele kontrarevoluce a velmi rychle vracena
do rigidních stalinistických poměrů (i když
modernějších, jež odpovídaly začátku 
70. let). Poté, co Husákovo vedení uchopilo
otěže ve společnosti pevně do svých rukou,
byl z Československé televize vytvořen vý-
hradně ideový nástroj KSČ. Gustáv Husák to
řekl na plénu ÚV KSČ (červen 1970) naplno:
„média nelze považovat pouze za pro-
středky propagandy, ale za významný mo-
censko-politický nástroj.“ Z nejvyššího stra-
nického aparátu do vedení televize opět
přišli pevní a prověření soudruzi, kteří za-
čali prosazovat normalizaci v televizní
tvorbě tak razantně, že v roce 1973 byla Čs.
televize oceněna Řádem práce „za přispění
ke konsolidaci společnosti“. 
V 70. letech sehrála Československá televize
z hlediska propagandy a ideologie tu nejod-
pornější roli (a v tuto chvíli pomiňme umě-
leckou tvorbu). V rozpačitých 80. letech se
mohla stát lídrem perestrojky a glasnosti, ale
díky panickému strachu soudruhů o pozice
dobyté na počátku 70. let, se jím nestala.
Rozhodovací funkce byly v těchto letech 
obsazovány jen na základě kádrového po-
řádku, zaměstnanci byli podrobováni pravi-
delným a potupným kádrovým hodnoce-

I v tomto čísle Synchronu pokračujeme v mapování některých kapitol televizní historie v Česko-
slovensku, která je letos šedesátiletá (i když začínala „pod“ rozhlasem. Tentokrát se Daniel Růžička
věnuje televizi jako prostředku politické moci. 

Televize: věc politická
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ním, programové ideově tematické plány
schvalovaly orgány ÚV KSČ a zapracovávaly
do nich závěry sjezdů KSČ, ústřední ředitel
ČST se stal členem ústředního výboru KSČ.
Tvůrci v obavách o svou existenci a tvorbu
začali uplatňovat autocenzuru. 
Personálie byly řešeny výhradně prostřed-
nictvím kádrových pořádků, které genero-
valy nomenklaturní kádry: „Výběr, přijímání
a rozmisťování pracovníků ČST se řídí záva-
znými politickými směrnicemi obsaženými
v usneseních PÚV KSČ ke kádrové a perso-
nální práci z 6. 11. 1970 a v usnesení PÚV
KSČ k výběru a přípravě kádrů ve sdělova-
cích prostředcích ze dne 14. 2. 1972. Použi-
tí konkursu při výběru kádrů lze připustit jen
výjimečně a k jeho vyhlášení a obsazení je
třeba vyjádření příslušného stranického or-

gánu.“ (Kádrový pořádek 1986). V redakcích
směli pracovat „jen morálně pevní, čestní
lidé, přesvědčení stoupenci socialistického
zřízení, angažující se pro uskutečňování po-
litiky komunistické strany.“ (Rezoluce XIV.
sjezdu KSČ)
Československou televizi jako sdělovací
prostředek řídil ústřední výbor KSČ pro-
střednictvím ideologické komise, oddělení
propagandy a řízení sdělovacích prostředků,
kulturního oddělení, sjezdů KSČ a prostřed-
nictvím tematických zasedání ÚV KSČ. Jako
jakýkoliv jiný podnik byla ČST stranicky ří-
zena příslušnými obvodními výbory KSČ.

Tento systém sice zanikl v listopadu 1989,
ale i v demokracii jsme průběžně svědky
toho, že dopad televizního vysílání na ob-

čany nenechává mnohé politiky i politické
strany klidně spát.

Daniel Růžička

Citováno z těchto dokumentů:
Zákon č. 18 ze dne 31. ledna 1964 o Čes-
koslovenské televizi
Kádrový pořádek, 1986
Rezoluce XIV. sjezdu KSČ
Usnesení ÚV KSČ O stavu a úkolech Čs. te-
levize a jejich vztazích k ostatním kulturním
institucím, 24. 5. 1960
97. schůze předsednictva ÚV KSČ, únor
1965
Usnesení PÚV KSČ k aktuálním otázkám
stranického vedení tisku a ostatních maso-
vých prostředků ideového působení, 30. 8.
1966
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„ARTOVÉ” DÁRKY K TELEVIZNÍMU VÝROČÍ 
V poslední srpnový den spouští Česká televize nový kulturní kanál ČT art. Najdeme jej denně od 20 hodin na stejném okruhu jako
nový dětský kanál ČT :D a bude se věnovat hudbě, filmu, včetně studentského, literatuře, divadlu a scénickému umění. Nezapomene
ani na výtvarné umění a architekturu. Program bude složen z nových pořadů, zahraniční akvizice a kulturních pořadů z televizního
fondu.

Schéma je pro každý den jiné, záchytnými
body jsou každodenní Události v kultuře 
a kritická talk-show Artefakta, vysílaná od
pondělí do čtvrtka. ČT art chce vysílat kul-
turní pořady v tematických blocích, pracovat
s kontextem, nabízet pestrost forem a sto-
páží a usilovat o zastoupení všech kultur-
ních oblastí a oborů. “Program je stavěn tak,
aby se v něm diváci snadno zorientovali 
a mohli si najít to své,“ představil nový pro-
gram jeho výkonný ředitel Tomáš Motl.
Každý den na ČT art začne dvacetiminuto-
vou zpravodajskou relací Události v kultuře
moderovanou Jiřím Svobodou nebo Petrou
Křížkovou Schubertovou. Kulturní zpravo-
dajský pořad se stejným titulem se na ČT vy-
sílal do konce roku 2009. Nová relace ale
bude jiná, půjde vlastně o prodloužení Udá-
lostí na ČT 1 o kulturní zpravodajství. Ne-
bude to magazín ani doplněk, ale o součást
hlavní zpravodajské relace, která zároveň
symbolicky otevírá každodenní prime time
nové kulturní stanice.
Zpravodajská relace nabídne kulturní dění
očima domácích i zahraničních reportérů
ČT. Reportáže, živé vstupy i hosté ve studiu
budou diváky informovat o divadelních a fil-
mových premiérách či významných koncer-
tech, zaměří se na klubovou hudební
scénu i malé galerie výtvarného uměn, na
nejnovější literární nebo architektonické po-
činy atd. v Česku i ve světě. Talk-show Arte-
fakta se bude také vysílat prakticky denně,
od pondělí do čtvrtka vždy ve 22:45. Je pos-
tavená na čtyřech svébytných osobnostech
moderátorů, z nichž každý představuje oso-

bitý přístup k tématům i k hostům a nabídne
různý pohled na kulturní dění kolem nás 
i reflexi české kultury. V pondělí se na obra-
zovkách objeví hudebník, básník a prozaik
Jan Burian, úterý bude patřit Janu Rejžkovi,
známému pronikavě polemickým pohledem
na kulturu a umění, ve středu nabídne novi-
nářka Lucie Klímová alternativní objevy a
čtvrteční okno brněnského moderátora Mi-
roslava Balaštíka se vydá do krajů.
ČT art nabídne i ucelený prostor pro filmo-
vou tvorbu. Dva nové pořady, U Zavěšené
knihy a Monoskop, se hlouběji zaměří na li-
terární scénu a fenomén televize. Podle vý-

konného ředitele Tomáše Motla tu bude film
představen v celé pestrosti, snímky debutu-
jících i renomovaných autorů, tuzemské 
i zahraniční, díla animovaná, dokumentární
i hraná, tradiční i experimentální. Filmovým
fanouškům bude věnován především ne-
dělní večer, který se zaměří na evropský 
a světový artový film v původním znění s ti-
tulky. Divák se prostřednictvím úterního
okna Animace Story dostane také k animo-
vaným filmům pro dospělé, studentskou
tvorbu představí měsíčník Průvan režírovaný
Zuzanou Piussi. Dvouhodinový magazín
svede dohromady mladé autory s pedagogy
i zkušenými tvůrci a jejich diskuzi proloží
konkrétními ukázkami. Naváže na něj Prů-
van Plus, jenž promítne vybraná studentská
a krátkometrážní díla; dramaturgicky jej jistí
Vít Janeček. Literární tvorbu zachytí ČT art
v různých polohách a formátech. Zcela
nový pohled přinese originální týdeník 
U Zavěšené knihy s Jiřím Podzimkem a Pe-
trem Vizinou, kteří zkombinují reportáže 
a rozhovory, výrazně zaměřené na knižní
novinky. Vedle literatury zaměří pozornost 
i na český jazyk, provede diváka příklady
floskulí a jazykových kuriozit, upozorní i na
špatné překlady. O literatuře se bude hovo-
řit také v zavedeném měsíčníku Jana Lukeše
a Jana Schmida Třistatřicettři, který se po-
souvá do hlavního vysílacího času. Pohled
na televizi jako na dominantního zprostřed-
kovatele informací, zábavy a kultury přinese
nový magazín Monoskop, vysílaný dvakrát
měsíčně představující trendy i nové televizní
formáty. Chybět nebudou recenze pořadů

Výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl
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Nový televizní kanál ČT ART má ambiciózní
záměry. Co bude podle vás z dramaturgic-
kého hlediska pro diváky nejzajímavější?
Aneb: co dosud v České televizi citelně 
chybělo?
TM: ČT art přináší jedinečnou šanci zcela
změnit přístup k vysílání kultury v celém
českém televizním prostředí. Nerad bych
proto upozorňoval na jeden typ pořadu, pro-
tože největší, a na první pohled méně vidi-
telná síla a přednost spočívá ve vzájemné
provázanosti, v práci s kontextem, srovná-
vání. Co informativně zachytí rozšířené
zpravodajství, může kriticky rozvinout ve-
černí diskuse, doplnit živě vysílaný pořad
o páteční noci a na událost povýšit kompo-
novaný sobotní večer. Ale mám-li být kon-
krétnější, pak zaplňujeme mezeru například
uváděním studentských filmů (Průvan), ma-
gazínem o trendech televizního světa (Mo-
noskop), osobitě uváděným týdeníkem 
o knižních novinkách (U Zavěšené knihy),
návratem animace a pak třeba tím, že ev-
ropské a světové umělecké filmy známé
z nejrůznějších artových kin, odvysíláme ni-
koliv v noci, ale v hlavním vysílacím čase.
Samozřejmě v původním znění a s titulky,
tedy tak, jak byly natočeny. 
ZAT: Většina typů pořadů, na kterých je pro-
gram ČT art postaven, ve vysílání České te-
levize již existuje, případně se v něm obje-
vovala dříve. „Menšinově-artoví“ diváci ale
snad ocení radikální změnu, kterou vznik
nového programu přináší. A tou je existence
mnohem většího a autonomního prostoru
pro kulturu v tom nejširším slova smyslu,
včetně její reflexe. Prostoru, v kterém se
mnohé pořady – od kulturních magazínů
přes dokumenty až po koncerty nebo filmy
– dostávají z pozdních či okrajových časů
do prime timu.
Inspirovala se koncepce ČT art obdobnými
uměleckými stanicemi v Evropě? Konkrétně
kterými?
TM: Nechceme objevovat objevené, když
spousta kulturních televizí jinde úspěšně

funguje. Spíš jde o to najít v nich zajímavé
podněty a aplikovat je na české prostředí 
a tradici. Inspirativní je určitě to, jak polská
TVP Kultura pracuje s grafikou a originál-
ními verzi zahraničních filmů – ta je do-
konce často ani netitulkuje. Blízká je nám
německo-francouzská stanice Arte nejen
v tom, jak umí komponovat večery na určité
téma, ale třeba i svou kreativitou při zařa-
zování filmů. Mimochodem, s touto stanicí
budeme na podzim podepisovat deklara-
torní smlouvu o spolupráci. Mezzo dokáže
vedle sebe vysílat nově natočené operní
představení a černobílý koncert ze 60. let –
a nikomu to nevadí. Jistou metou pro nás
mohou být i diskusní či magazínové pořady,
které svou prestiží udávají trendy a tón kul-
tury v širším společenském kontextu. Za
všechny můžu jmenovat pořad „Aspekte“,
který vysílá německá ZDF, či „Titel, Thesen,
Temperamete“ z ARD.
Budou mít v programu místo velké české
dokumenty, jimž byl kdysi vyhrazen na 
ČT 2 například čtvrtek?
ZAT: České dokumentární tvorbě patří čtvrt-
ky na programu ČT art. Některé další snímky
uvedeme v rámci úterního portrétního cyklu
Klobouk dolů a jiné zase představíme v so-
botních komponovaných večerech. A část
domácí dokumentární produkce zůstane 
i nadále na Dvojce.
TM: Čtvrteční Perly českého dokumentu na-
vazují na projekt z loňského podzimu, kdy
byl vysílán na ČT2. Stane se přehlídkou 
kvalitních autorských dokumentů a jejich
tvůrců. Zmíněný Klobouk dolů má zase 
ambici představovat umělce napříč žánry 
a napříč dobou, aby podtrhl známý a přitom
často přehlížený fakt, že žádná myšlenka
nevznikla sama od sebe, že žádný film se
nenatočil sám a žádná hudba sama nez-
komponovala. Že za vším uměním stojí
vždy autor, konkrétní člověk. Proto se tu ob-
jeví například portrét Drahomíry Vihanové
vedle Tiziana, Raye Charlese vedle Miloše
Štědroně a třeba Darji Klimentové vedle Bo-

rise Viana. Je jasné, že zde budeme kom-
binovat původní českou tvorbu s akvizič-
ními špičkovými dokumenty i archivními
poklady. 
Jak se bude ČT ART doplňovat s „Dvojkou”,
nezmizí z této stanice, případně z ČT 1 ná-
ročnější program?
ZAT: I po přesunu části pořadů na Art zůs-
tává na Dvojce velký prostor pro nemain-
streamovou tvorbu. A nejde přitom jen o pu-
blicistické pořady (Nedej se, Chcete mě?,
Ochránce, Křesťanský magazín), ale i talk
show (Na plovárně, Krásný ztráty Uchem
jehly) nebo tematické dokumentární série
domácí i zahraniční; za všechny stojí za to
připomenout alespoň unikátní přírodopisné
snímky z kolekce BBC Earth.
Na Dvojce zůstávají Velikáni filmu nebo
noční filmové kluby a Dvojka výrazně posi-
luje v nabídce kvalitních seriálů zaměřených
na různé skupiny diváků. Mezi novinkami 
v podzimním vysílání se tak objeví třetí série
britského Panství Downton, adaptace histo-
rického románu Kena Folletta Na věky věků,
Scorseseho gangsterská sága Impérium –
Mafie v Atlantic City, výpravný koprodukční
seriál Titanic, krev a ocel, fantasy Hra o trůny
nebo kultovní sci-fi Pán času.
TM: Nerad bych a priori rozlišoval tvorbu či
program na náročný a méně náročný, pro-
tože to může nebezpečně sklouznout k eli-
tářství a podceňování diváka. Copak kome-
die typu Obecná škola nebo Hoří, má
panenko, které mají nebo měly oprávněnou
ambici oslovit široké publikum, jsou méně
náročné jen proto, že se u toho lidé smějí?
Natočit chytrou a úspěšnou komedii je
jedna z nejnáročnějších disciplín. Spíš bych
to nazval posilováním kvality napříč všemi
kanály a zpřesňováním jejich zaměření
vzhledem k publiku, kterému je ten který
určen.
Na jaké programy se těšíte, které připravu-
jete s osobním uspokojením?
ZAT: O nějakém osobním uspokojení je
v tuhle chvíli ještě předčasné mluvit – spíš se

ani odlehčená rubrika inspirovaná pořadem
BBC Perfect Night In.
Hudbě a scénickému umění různých žánrů
je na ČT art vyčleněn široký prostor. Oběma
oblastem se budou věnovat stávající i nové
pořady České televize. Se vznikajícím kul-
turním kanálem se diváci dočkají i návratu
oblíbeného formátu hudební late night show.
Ta se na obrazovky vrací po třech letech
v podobě pořadu Tečka páteční noci každý
páteční večer v době od jedenácti večer do

jedné hodiny ranní. Bude se vysílat nejen
z Prahy, ale i z Brna a Ostravy. 
S klasickou hudbou se diváci setkají v pra-
videlných vysílacích časech v úterý, čtvrtek
a v neděli a také během speciálních sobot-
ních komponovaných večerů s názvem Je
nám ctí... (Na podzim se budou věnovat
např. Jiřímu Bělohlávkovi nebo Giuseppe
Verdimu.) Bohatou nabídku přinese i úterní
programové okno s tuzemskou popovou 
a rockovou hudbou. Etno, jazz, reggae či

blues bude objevovat středeční Hudební
klub. Světová populární hudba zazní pravi-
delně každý pátek. Tanec, opera i divadelní
představení budou mít své místo každé po-
ndělí před půl devátou. Ani v sobotu večer
diváci u obrazovek o divadlo nepřijdou.
Unikátní svědectví jedné epochy českého
divadla, která loni skončila, představí na
podzim sobotní cyklus záznamů představení
Divadla Komedie. Jako jeho součást bude
rovněž odvysílán dokument Radima Špačka.

Před startem nového kanálu hovořil Synchron s výkonným ředitelem ČT art Tomášem Motlem 
a programovým dramaturgem Zdeňkem A. Tichým.
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ve mně kumuluje předstartovní napětí 
a stres. A taky zvědavost…
TM: Všechny, kde cítím osobní zaujetí
tvůrců, osobitost moderátorů, a obecně
snahu povyšovat kvalitu nad módnost, chyt-

rost nad prázdné vršení slov, sdělnost a sro-
zumitelnost nad vědeckost či pokryteckou
experimentálnost a nudu. A především ty  –
a je mi jedno, zda vznikají u nás, zda je kou-
píme v zahraničí či najdeme v archivu – kde

na prvním místě stojí nikoliv ego tvůrce, ale
divák. V našem případě především divák
vnímavý, vzdělaný, vyzrálý a s přirozenou
touhou po chytrých myšlenkách a silných
zážitcích. ap
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Poslední srpnový den v šest hodin ráno zač-
ne vysílat nová, pochopitelně celoplošná te-
levize věnovaná dětem od čtyř do dvanácti
let – ČT :D. Podle jejího výkonného ředitele
Petra Kolihy chce míchat správný koktejl zá-
bavy a poučení, přičemž je důležité přistu-
povat různým způsobem k různě starým
dětem. Pořady pro menší děti budou mít
hodně hravých a pohádkových prvků, pří-
kladem je pořad Draci v hrnci, ve kterém se
děti učí připravovat jednoduchá jídla, ale
vlastně jen tak na okraj dětského příběhu.
Pro starší děti jsou připraveny například ma-
gazíny o zvířatech, životním stylu či vědě 

a záhadách. Zcela novým formátem na
našem televizním trhu budou pravidelné
dětské Zprávičky. 
Podle Kolihy jde samozřejmě o televizi ve-
řejnoprávní, takže rodiče si mohou být jisti,
že při jejím sledování nenajdou děti coko-
liv škodlivého nebo ohrožujícího. Půjde
zkrátka o televizi bezpečnou. 
Samozřejmé je multimediální propojení te-
levizního vysílání s dalšími médii, současně
s vysíláním bude například spuštěn nový
web www.decko.cz. 
Z pořadů ČT :D jmenujme například tra-
diční Kostičky, planetu YÓ, Kouzelnou

školku či Studio Kamarád, z těch nových ku-
příkladu výpravné seriály Mazalové a V síti
času, vzdělávací Tajemství vědy, Abécédé
s Michalem, Náš zvěřinec, Dé pět, Tamtam,
animované pořady a už zmíněné Zprávičky.
Velký zájem je očekáván o hraný seriál BBC
Děsivé dějiny. Komiksy, podle kterých vznikl,
má na celém světě milióny příznivců. 
ČT :D bude vysílat od 31. srpna v pozemní
Regionální síti 7, na satelitu, v kabelu, IPTV
a na internetu, vždy od šesti do dvaceti
hodin. Poté převezme otěže vysílání kulturní
kanál ČT art. Reklama na dětském kanálu
vysílána nebude. 

Poslední den prázdnin přinese ČT dárek dětem

Před spuštěním vysílání jsme mluvili s výkonným ředitelem ČT :D Petrem Kolihou a generálním
ředitelem ČT Petrem Dvořákem.

Výkonný ředitel televizního kanálu ČT :D Petr Koliha přichází po devítiletém působení ve funkci programového ředitele Meziná-
rodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Dětem a dětskému filmu tedy rozumí, navíc má v branži spoustu užitečných kon-
taktů. A rozumí i televizi, kde už v různých obdobích a na různých pozicích (jako vedoucí tvůrčí skupiny, programový ředitel či re-
žisér) odvedl spoustu práce. 

Řekl jste, že paradoxně chcete děti nejen
k obrazovkám přitáhnout, ale také je od te-
levizí odlákat; jak jste to myslel?  
Děti nás samozřejmě zajímají a děláme te-
levizi pro děti. Televize by pro ně ale měla
být i určitým informačním servisem, mé-
diem, které jim nabídne další aktivity. V mo-
mentě, kdy se od nás děti dozví, že se koná
zajímavý koncert, sport, přednáška v plane-
táriu či cokoliv jiného, vybudí je to natolik,
že požádají rodiče, aby tam s nimi šli. Nebo,
když jsou větší, půjdou samy. Měly by po-
znat, že život není jenom sezení u televize.
O to nám jde. 
Vedle klasického vysílání zapojujete i mo-
bilní média či internet…
Ano. Děti jsou schopné sledovat několik
médií najednou, včetně třeba rádia. To jim
vytváří určitý svět, přisouvá nové a nové in-
formace. Komunikovat dnes pouze po jedné
jednoduché televizní linii už není možné.
Děti vyžadují širší péči. Příklad: když už
třeba jedou do zmíněného planetária, po
cestě si o něm na mobilu něco přečtou, se-
známí se s hvězdnou oblohou a aktuálně vi-
ditelnými souhvězdími a třeba s tím co se
právě děje na slunci. 
Tohle všechno jistě vyžaduje provázanost
ČT :D s dalšími kanály a útvary České tele-
vize!

Určitě; všechny kanály ČT jsou dnes stavěny
na principu spolupráce. Jednotlivé kanály
mají vždy jenom určité minimální vedení a
všechny ostatní útvary pod nimi pracují spo-
lečně pro všechny. Probíhá tu tedy perma-
nentní synergie a výměna informací. Dru-
hou věcí pak je, že sami spolupracujeme
s jednotlivými kanály, například s ČT sport.
Když chceme děti zbláznit do nějakého

sportovního odvětví, použijeme k tomu ko-
legy, kteří se sportovní žurnalistice věnují
profesionálně. A oni nám rádi pomáhají. Ko-
neckonců – některé původně naše programy
pak bude ČT reprízovat na jiných kanálech. 
Když jsme u toho sportu, chcete se hodně
věnovat například florbalu.
Florbal je dnes fenoménem, takřka sociál-
ním sportem. Není drahý, odehrává se v tě-
locvičně a děti na tohle slyší. Proto naše za-
měření na florbal. Určitě přijdou i další
sporty, nicméně florbal nás napadl jako
první.  
Jak bude vypadat v první fázi vysílání pro-
centuální zastoupení původní nové tvorby,
repríz a nakoupených pořadů?
Akvizičních pořadů bude asi pětašedesát
procent, do toho se samozřejmě počítají 
i pořady vzdělávací třeba z BBC, vedle toho
máme asi dvaadvacet procent původní
tvorby, nějaké procento „self“ a asi osm pro-
cent pořadů z archivu. 
Přitom, jak jste řekl, chcete zachovat zvy-
klosti stávajících dětských diváků ČT.
My vlastně přejímáme stávající dětské vysí-
lání, některé pořady lehce přeformátujeme
nebo zpřesníme v cílových skupinách a kolem
těch stávajících návyků budujeme nové
schéma, vytváříme nové pořady. Určitě
chceme zachovat stávající zvyky a návyky,

Výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha
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nechceme dětského diváka překvapit a pře-
kopat mu dosavadní vnímání České televize. 
Nicméně zcela poprvé u nás nasazujete
pravidelné denní zpravodajství pro děti…
V první fázi to budou poměrně krátké zprávy,
pětiminutové, moderované lidmi věkově co
nejbližšími dětem. V zahraničí je tato věc
běžná. Tyto zprávy by měly přinést jednodu-
ché, přehledné, srozumitelné informace 
o společenském, případně politickém dění 
a záležitosti, které děti zajímají. A doplněny

budou informacemi ze sportu a předpovědí
počasí. Nutné bude uzpůsobit jazyk zpráv
dětem – a to není zcela jednoduchá záleži-
tost. Relace nám zajišťuje Redakce zpravo-
dajství ČT. A vedle toho nabídneme i celou
řadu publicistických pořadů. 
To vše, alespoň zpočátku, předtáčené, je to
tak?
Zatím ano. Ono se zdá, že živé vysílání je to
nejjednodušší; paradoxně jde ale o tu úplně
nejsložitější věc. 

A určitě plánujete rozšíření svého vysílání i
pro děti starší dvanácti let.
Určitě. V budoucnu se plánuje rozšíření vy-
sílacího času ČT :D, pak se budeme věno-
vat i teenagerům ve věku od třinácti do še-
stnácti let. To je skupina, která si zasluhuje
specifickou péči – a večerní vysílání by pro
ně bylo vhodné. Zatím ale vysíláme do 20
hodin, víc nemůžeme, po nás na stejné fre-
kvenci začíná vysílání ČT art.

top

Generálního ředitele České televize Petra Dvořáka se v souvislosti s ČT :D ptáme:
Kde jste ve světě hledali inspiraci a pona -
učení pro zřízení ČT :D?
Dívali jsme se hlavně k našim evropským,
speciálně veřejnoprávním sousedům. Při-
znávám, že největší inspirací pro nás byl
dětský kanál BBC a kanál KiKA, který pro-
vozují německé televize ARD a ZDF.  
Kde budou premiérovány nově vzniklé
hrané pohádky České televize – na  ČT :D
nebo na ČT 1?
Předpokládáme, že drahé hrané pohádky
vyrobené Českou televizí odvysíláme pri-
oritně na ČT 1, ale pak budou samozřejmě
několikrát reprízovány na ČT :D. Za důležité
ale považuji, že se nám podařilo najít zdroje
pro to, abychom na ČT :D měli i další hra-

nou tvorbu, případně další vlastní tvorbu
České televize. Tím se, myslím si, budeme
výrazně odlišovat od všech ostatních dět-
ských kanálů, které působí na českém tele-
vizním trhu.
Bude se  se vstupem ČT :D do vysílání měnit
vánoční schéma České televize?
Bude muset hledět na to, že rozdělení bude
fungovat více striktně než doposud. Zatímco
na ČT :D by měly být pořady specificky ur-
čené dětem, na ČT 1 by se měly objevit po-
řady určené celým rodinám s dětmi. 
Kdy by mohla mít ČT :D (a tím i ČT art)
svoji vlastní frekvenci a tím pádem možnost
časového rozšíření vysílání?
Řádově v horizontu dvou až tří let. Byli by-

chom rádi, kdyby po uplynutí této doby ony
dva kanály – vysílající teď na jedné frekvenci
– měly svůj vlastní programový okruh. To je
otázka jednak frekvencí, jednak financí. Pak
se samozřejmě vysílání ČT :D rozšíří; asi ne
na čtyřiadvacet hodin, to by pro děti nemělo
význam a bylo by to neekonomické, ale
větší plochu mít bude. 
Bude se v budoucnu vyvíjet poměr na 
ČT :D vysílaných pořadů ve prospěch vlast-
ní tvorby?
Bude, ale ne nějak významně. Do bu-
doucna očekávám poměr čtyřicet procent
vlastní tvorby vůči šedesáti procentům akvi-
zice. 

top

ElektroNemo – nová atrakce Muzea Karla Zemana
Když jsme u dětí, připomeňme nový počin
Muzea Karla Zemana, sídlícího v Saském
dvoře, v Saské ulici č. 3 – hned u Karlova
mostu. Jde o loď nazvanou ElektroNemo.
Muzeum v ní pořádá skvělé projížďky po
Vltavě, které spojují pražský místopis s in-
formacemi o tvorbě Karla Zemana. Pohled
na město z vody je vždycky úchvatný, a na
Prahu obzvlášť. 

Rozměry lodi navíc umožňují vplout i do
míst, kam se běžné vyhlídkové plavidlo ne-
dostane. ElektroNemo tak dojede třeba až
k mlýnskému kolu na Čertovce, což je
opravdu ojedinělý zážitek. 
Redakce Synchronu měla možnost zmíně-
nou plavbu absolvovat s výpravou rozzáře-
ných dětí, a tak vám teď z vyjížďky nabízíme
pár fotografií. 

Neváhejte, vezměte děti či vnoučata – 
a vzhůru na loď! Jenom je zapotřebí infor-
movat se o jejím provozu, vodní živel občas
způsobí jeho omezení nebo dočasné zasta-
vení. red 

SY 3-2013 zlom-varianta.qxd:Sestava 1  23.8.2013  20:37  Stránka 9



Evropská komise notifikovala nový zákon 
o audiovizuálních dílech a podpoře kine-
matografie. Loni v prosinci ho schválila Po-
slanecká sněmovna, když přehlasovala pre-
zidentské veto. Účinnosti nabyl začátkem
roku. Oznámila to ředitelka odboru médií 
a audiovize Helena Bezděk Fraňková. Do-
kument v praxi znamená, že fond kinema-
tografie smí podle uvedeného zákona začít
udělovat podporu, která při dodržení někte-
rých podmínek daných v notifikaci není 
v rozporu s pravidly EU.
“Evropská komise deklarovala, že podpora
kinematografie a filmového průmyslu po-
skytovaná v režimu zákona o audiovizuál-
ních dílech a podpoře kinematografie je slu-
čitelná s vnitřním trhem a rozhodla se proti
tomuto oznámenému opatření, tedy zákonu
o audiovizi, nevznášet námitky,“ uvedla
Fraňková. Veškeré podmínky a požadavky
EK budou nyní podle ní přeneseny do statu -
tu fondu; je prováděcím předpisem k záko -
nu o audiovizi a bude předložen ke schvá-
lení české vládě.
„Ke schválení s největší pravděpodobností
dojde po mezirezortním připomínkovém ří-
zení textu statutu, nejpozději do konce mě-
síce srpna. Pak fond zveřejní výzvy k pod-
ávání žádostí  – žadatelé budou mít možnost
po půlročním čekání opět žádat u fondu 
o podporu,“ dodala Fraňková.
EK nespatřuje narušení hospodářské soutěže
mezi členskými státy v nastaveném systému
financování fondu prostřednictvím audiovi-
zuálních poplatků ani v systému udělování
jednotlivých podpor při dodržení nastave-
ných kritérií. Právě kulturní a umělecká kri-
téria jsou součástí materiálu notifikace. Pod-
pořit nelze projekt, jehož výsledkem by
nebyl kulturní produkt. Statut proto po-
drobně definuje kulturní a umělecká krité-
ria, která vznikla na základě diskuse a EK je
akceptovala.
Důležitou součástí notifikace je prolomení
hranice míry podpory nad 50 procent z cel-
kového rozpočtu projektu. Zároveň míra ve-
řejné podpory může dosáhnout až 90 procent
v případě, že rada fondu definuje projekt jako
“kulturně náročný”. Tato definice platí i pro
udělování filmových pobídek.
“Z uvedeného vyplývá, že fond bude mít
možnost podporovat kulturně náročné ev-
ropské koprodukce, jejichž financování pro-
střednictvím podpor různých evropských
fondů přesáhne výši podpory 50 procent,”
podotkla Fraňková.
Na kritický stav Státního fondu kinemato-
grafie upozornili na karlovarském festivalu
zástupci Asociace producentů v audiovizi
(APA). Nový audiovizuální zákon totiž defi-

nuje zdroje financování jen od soukromých
subjektů. Zmiňuje příspěvek ze státního 
rozpočtu, ale nedefinuje jeho výši. „Po fi-
nančně paralyzovaném roce 2012 uplynula
už polovina roku dalšího,“ upozornil místo-
předseda APA Pavel Strnad.
Fond kinematografie předpokládá rozdělit
letos 150 milionů korun. Třicet milionů už
bylo použito na výrobu hraných filmů, které
byly vloni podpořeny kvůli nedostatku fi-
nancí symbolickou jednou korunou. Zby-
lých 120 milionů čeká na nové projekty.
Loni bylo k dispozici 102 milionů korun, ne-
jméně od roku 2005 a zhruba polovina
oproti roku 2011. ČTK

Přihlaste svůj námět na dokumentární film
HBO Europe s.r.o. ve spolupráci s Meziná-
rodním festivalem dokumentárních filmů
Ji.hlava vyhlašuje soutěž námětů celovečer-
ních dokumentárních filmů. Přihlašte své ná-
měty nebo projekty dokumentárních filmů 
v přípravné fázi a získejte finance na deve-
lopment Vašeho projektu. Uzávěrka přihlá-
šek je 15. Září 2013.

Eurimages  – uzávěrky
Nejbližší uzávěrka přijímání žádostí o pod-
poru z fondu Eurimages byla 26. 8. 2013.
Rada také stanovila uzávěrky žádostí pro ko-
produkční podporu Eurimages na rok 2014.

Europa Cinemas přijímá nová členská kina
Síť evropských kin Europa Cinemas přijímá
nové členy. Kina sdružená v Europa Cine-
mas mohou prostřednictvím této sítě čerpat
finanční podporu z programu MEDIA na
uvádění zahraničních evropských filmů a na
aktivity pro mladé diváky.
Uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2013.

MIPCOM 2013
Program MEDIA nabízí i letos zvýhodněné
akreditace 200 vybraným producentům, di-
stributorům a obchodním zástupcům, kteří
se zaregistrují v rámci společného stánku
programu MEDIA.
Datum uzávěrky: 26. 8. 2013 

CineMart 2014
31. ročník koprodukčního trhu konajícího
se v rámci mezinárodního filmového festi-
valu v Rotterdamu. Bude na něj vybráno 
30–35 mezinárodních projektů, které budou
prezentovány vybraným filmovým profesio-
nálům  – obchodním zástupcům, distributo-
rům, producentům, televizním producen-
tům a zástupcům fondů.
Datum uzávěrky: 1. 9. 2013

IDFA  – FORUM 
Koprodukční fórum pro celovečerní krea-
tivní dokumenty, dokumentární seriály a te-
matické hodinové dokumenty (společensko-
politické, umělecké, historické atd.), které
probíhá paralelně s mezinárodním festiva-
lem dokumentárních filmů IDFA.
Datum uzávěrky: 1. 9. 2013 

3D Financing Market
Třetí ročník mezinárodnío trhu pro projekty
S-3D. Přihlásit se může společnost s projek-
tem S-3D, ktrý je v rané fázi vývoje, má ho-
tový scénář nebo treatment a má zajištěno
alespoň 20% rozpočtu.
Datum uzávěrky: 8. 9. 2013

MBS: Audiovisual Strategic Business Plan-
ning
Projekt zaměřený na podnikatelské strategie
a plány, které jsou inovativní a konkuren-
ceschopné. Cílem je představení nových
strategií v době digitálních médií. 
Uzávěrka: 30. 8. 2013

TransISTor 2013
Vzdělávací program TransISTor nabízí 2 in-
tenzivní workshopy v oblasti nových tech-
nologií.
Uzávěrka: 2. 9. 2013

Archidoc 2013
Archidoc je zaměřený na vývoj dokumen-
tárních filmů: psaní a úpravy scénáře, pří-
prava prezentačních materiálů, teoretické
přednášky, prezentace projektu producen-
tům a zástupcům TV stanic.
Uzávěrka: 5. 9. 2013

Další Filmové klubíčky Ondřeje Suchého se
uskuteční na podzim 2013
„Kromě pravidelné Prahy (15.10.) a Bělé pod
Bezdězem jsem v jednání s dalšími městy,
která mají o tyto klubíčkové programy
zájem. Budou to možná Neratovice a Ka-
menice u Prahy. Bohužel, Divadlo šansonu
v Brně zaniklo a tak mé výlety na Moravu
na delší dobu odpadají,“ říká pořadatel 
a uvaděč Klubíčků Ondřej Suchý. 

V Cannes poprvé předána cena za nejlepší
dokument 
V Cannes byla předána Cena Doc Alliance
pro nejlepší dokumentární film portugal-
skému režisérovi André Gilu Matovi za jeho
film Captivity. Cenu předal Marek Hovorka,
ředitel MFDF Ji.hlava, za účasti dalších part-
nerů Doc Alliance. Mezi nominovanými
filmy byl i český dokument Pevnost autorů
Kláry Tasovské a Lukáše Kokeše.

Brusel konečně notifikoval nový zákon o audiovizi
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„Jihlavskému festivalu se letos naskytla výji-
mečná příležitost. Společně s kolegy ze šesti
dalších klíčových evropských dokumentár-
ních festivalů jsme se stali spolupořadateli
programu canneského filmového trhu zamě -

řeného na dokument i na setkání více než
dvou stovek filmových profesionálů, kde
jsme udělili naši Cenu Doc Alliance,“
popisuje důvody prezentace MFDF Ji.hlava 
v Can nes Marek Hovorka. red

Václav Marhoul  o úspěchu
svého scénáře v Cannes
Režisér Václav Marhoul si za svůj přepis
knihy Nabarvené ptáče odvezl letos
v květnu z Mezinárodního filmového festi-
valu v Cannes Zvláštní uznání poroty Ceny
Krzysztofa Kieslowského pro nejlepší scé-
nář. Uchazeči se počítali na stovky, do fi-
nále se jich dostalo dvanáct, Marhoul zís-
kal jednu ze dvou cen. Dlouho usiloval 
o získání práv na natočení bestselleru ame-
rického spisovatele Jerzyho Kosińského, pří-
běhu židovského chlapce putujícího osa-
měle za druhé světové války venkovem.
Podařilo se mu to a chce tento film také
sám režírovat. Počítá s natáčením v roce
2015, s premiérou o dva roky později. Syn-
chron se Václava Marhoula při této příleži-
tosti zeptal: 
I když zvláštní uznání poroty  – Ceny Krzys-
tofa Kieslowskeho, na letošním MFF v  Can-
nes,  není spojeno přímo s finančním ohod-
nocením, může se toto ocenění přesto

proměnit v lepší průběh financování tvého
nového filmu Nabarvené ptáče?
Ano, to bezesporu. Ocenění   – to nebudu za-
krývat  – je prestižní a má na trhu svoji váhu. 
A do jaké míry může udělení této ceny vy-
tvořit pro tebe lepší pozici pro hledání
mezinárodního hereckého obsazení a pro
příští prodej filmu?
Myslím, a skutečnost to potvrzuje, že do
značné míry. Už jenom přímo v Cannes
jsem se díky ceně seznámil a mluvil s lidmi,
kteří by jinak o mě ani nezavadili.   
Vysvětli prosím blíže, o jakou cenu se 
v mezinárodním kontextu jedná.
Cena Krzysztofa Kieślowského a speci-
ální ocenění poroty je udělováno ročně jen
dvěma scénářům, které se přihlásí do ev-
ropského soutěžního programu ScripTe-
ast. Takových scénářů jsou ročně asi čtyři
stovky. Z těch se vybere dvanáct, které 
postoupí do druhého kola a z těch dvanác-
ti nakonec vybere mezinárodní porota právě
ty dva. Předávání pak každý rok probíhá
právě v Cannes. Ptala se Jana Tomsová 

Dokumentaristé v Cannes

The Magnolia Olze Sommerové

Cenu Pavla Kouteckého získal Pavel Abrahám za dokument 
Dva nula mapující „českého ducha“ skrze fotbalové utkání

Režisérka (a předsedkyně výkonného vý-
boru FITESu) Olga Sommerová získala kon-
cem června letošního roku čínskou doku-
mentární cenu The Magnolia International
Documentary Award a také cenu v kategorii
„nejlepší dokument“ za životopisný projekt
o gymnastce Věře Čáslavské Věra 68.
Autorka převzala cenu z rukou předsedy po-
roty Yvese Jeanneaua. „Jsem poctěna, že můj

snímek o nejslavnější gymnastce Věře Čáslav-
ské zvítězil,“ poděkovala dokumentaristka.
„Vždycky mě fascinovalo Věřino vlastenectví,
které je dnes bohužel omšelým pojmem. Díky
němu bojovala jako lvice, a dala na frak so-
větským gymnastkám na mexické olympiádě
po okupaci Československa sovětskou armá-
dou,“ komentovala před časem osobnost
slavné sportovkyně i svůj vztah k ní.

Dokument Věra 68 o sedminásobné olym-
pijské vítězce získal už od svého vzniku
řadu ocenění, kromě domácích vavřínů si
odnesl v zahraničí např. druhou cenu   –
Mention d’Honneur v kategorii dokumen-
tárních filmů Velcí šampióni na Světovém fi-
nále Festivalu sportovních filmů a doku-
mentů FICTS 2012 v Miláně.

red

O Cenu Pavla Kouteckého za nejlepší doku-
ment se ucházeli letos tvůrci sto osmi doku-
mentů, což je nejvíce v historii tohoto oce-
nění. Získal ji režisér Pavel Abrahám za Film
Dva nula, na jehož scénáři spolupracoval 
s Tomášem Bojarem. Ve filmu podle poroty
zachycují „českého ducha“ nápaditým jazy-
kem skrze autentické rozhovory fanoušků
Sparty a Slavie v prostředí stadionu během
fotbalového derby, ze kterého však divák pa-
radoxně nevidí skoro nic. Pavel Abrahám
s Tomášem Bojarem za snímek Dva nula

převzali na slavnostním večeru vyhlášení již
sedmého ročníku Ceny Pavla Kouteckého
v Divadle Archa kromě objektu od sklář-
ského výtvarníka Reného Roubíčka také od-
měnu sto tisíc korun. 
Organizátory Ceny Pavla Kouteckého jsou
Film & Sociologie a Divadlo Archa ve spo-
lupráci s Mezinárodním festivalem doku-
mentárních filmů o lidských právech Jeden
svět. Do nominací na Cenu Pavla Koutec-
kého se letos probojovalo celkem deset
filmů, kromě zmíněného Dva nula také Pod

lampou je tma Kristýny Bartošové, Chudoba
cti netratí Daniely Gébové, Umanutá Míry
Janka, Svobodu pro Smetanu Víta Klusáka 
a Filipa Remundy, Nový život Adama Ol’hy,
Křehká identita Zuzany Piussi, O slušnosti Ra-
dovana Síbrta, Otázky pana Lásky Dagmar
Smržové a Život s Kašparem Heleny Třeští-
kové. V porotě zasedli spisovatelka Petra Hů-
lová, režisér a herec Jiří Havelka, ředitel Di-
vadla Archa Ondřej Hrab, Zuzana Raušová
z Jednoho světa a imunoložka Milada Šírová
z okruhu přátel Pavla Kouteckého. 

Kolekce je složená ze tří celovečerních do-
kumentů (Krehká identita režisérky Zuzany
Piussi, Nový život režiséra Adama Oĺhy 
a Kauza Cervanová režiséra Roberta Kir-

hoffa) a dvou celovečerních hraných filmů
(Můj pes Killer režisérky Miry Fornayové a
Ďakujem, dobre režiséra Matýáše Priklera). 
„V posledních letech vznikají na Slovensku

pozoruhodné filmy, které zatím trestuhodně
míjejí českou distribuci, i když řada z nich
má i české koproducenty. Jsou to snímky,
které mimořádně rezonují na zahraničních

Přehlídka slovenských filmů v českých kinech
V září uvedou kina v Česku vybranou kolekci slovenských filmů. Ve spolupráci několika distribučních a produkčních společností a
Asociace slovenských filmových klubů uvidí diváci pět nejvýraznějších slovenských filmů vyrobených v loňském roce. 
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Vážení členové ČFTA,
dovolujeme si Vás informovat, že na dnešním setkání členů ČFTA bylo dohodnuto, že Česká filmová a televizní akademie se osamos-
tatní od producenta Českých lvů VAC a přemění se na občanské sdružení tvořené současnými akademiky tak, aby všichni členové měli
právo rozhodovat o činnosti organizace
Dále se přítomní členové shodli na tom, že pro zvýšení úrovně slavnostního předávání cen akademie je nutné, aby o režisérovi a pro-
ducentovi večera rozhodovalo prezídium ČFTA, a dali prezídiu mandát k jednání s majitelem značky Český lev Petrem Vachlerem 
o jejím licencování nebo odkupu. 
Děkujeme všem členům ČFTA, kteří se zúčastnili dnešního jednání nebo vyjádřili svůj názor prostřednictvím e-mailu. O dalším vý-
voji Vás budeme informovat. 
Květen 2013
Za Prezídium ČFTA: 
Miroslav Ondříček, Jiří Bartoška, Eva Zaoralová, Jan Svěrák, Jan Mattlach, Alois Fišárek, Pavel Strnad, Ivo Mathé, Jaroslav Bouček, 
Václav Marhoul, Helena Třeštíková, Ondřej Trojan, Čestmír Kopecký, Marek Epstein 

Praha, 25. června 2013
Vážené členky ČFTA, vážení členové ČFTA,
dovolte, abychom vás informovali o posledním vývoji událostí v České filmové a televizní akademii. 
Prezídium ČFTA ukončilo bez úspěchu jednání s Petrem Vachlerem o odkupu ochranné známky Český lev. Všichni členové ČFTA 
obdrželi podrobné informace o průběhu jednání prostřednictvím tiskové zprávy, která byla poskytnuta médiím na tiskové konferenci
dne 12. června 2013. Zároveň Petr Vachler odstoupil z funkce výkonného ředitele ČFTA a na jeho místo byl jmenován člen prezídia
Ivo Mathé.
Na setkání členů ČFTA dne 28. května 2013 v Clubu MAT se většina přítomných vyslovila pro změnu statutu ČFTA z obecně prospěšné
společnosti na občanské sdružení. Současná právní forma akademie totiž neodpovídá charakteru akademie, a proto bylo prezídium
pověřeno transformací akademie na občanské sdružení, v němž budou členové moci demokraticky rozhodovat o činnosti sdružení,
kontrolovat hospodaření a volit svoje zástupce do výkonných orgánů.
Vzhledem k tomu, že naše legislativa neumožňuje přímou změnu právní formy, rozhodlo se prezídium pro založení nového občan-
ského sdružení, které převezme úkoly současné obecně prospěšné společnosti. Po registraci občanského sdružení, kterou předpoklá-
dáme do konce července, budou stávající členové ČFTA vyzváni prezídiem, aby podepsali přihlášku do občanského sdružení.
Prezídium ČFTA již také zahájilo jednání s partnery o financování dalšího ročníku výročních filmových cen a zároveň se dohodlo 
s Českou televizí na spolupráci při vysílání slavnostního večera. Věříme, že tato jednání budou úspěšná a budeme Vám brzy moci
podat zprávu o podrobnostech konání slavnostního večera výročních filmových cen ČFTA za rok 2013.

Se srdečným pozdravem, za Prezídium ČFTA
Miroslav Ondříček, Jiří Bartoška, Eva Zaoralová, Jan Svěrák, Jan Mattlach, Alois Fišárek, Pavel Strnad, Ivo Mathé, Jaroslav Bouček, 
Václav Marhoul, Helena Třeštíková, Ondřej Trojan, Čestmír Kopecký, Marek Epstein

ČFTA
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Dopisy Prezidia ČFTA členům Akademie

Petr Vachler odpovídá:
Podle vás jste na podmínky ČFTA přistoupil, Prezídium tvrdí, že ne…
Přistoupil, alespoň jsem si to myslel.  V pondělí 10. 6. jsem měl odpovědět ano nebo ne na druhou, pro mne změněnou a horší na-
bídku, tedy prodat ČFTA Českého lva. Bohužel, dopis jsem prý naformuloval pro prezídium nečitelně, i když jsem si osobně myslel, že
čitelně. Proto jsem v úterý ještě jednou vše srozumitelně potvrdil. Písemně i telefonicky. Po té ve středu na jednání jsem souhlas s pod-
mínkami zopakoval a na tiskovce znovu potvrdil, že s nabídkou souhlasím. Nebylo to nic platné. Prezídium se drželo pondělního roz-
hodnutí, že jsem odpověď nesrozumitelně naformuloval. Mé opakované potvrzení nebylo nic platné.
Proč jste se tedy nedohodli? 
To se někdy stává. Prezídium tvrdilo, že chyba je na mé straně, že se mnou se nedá dohodnout. Často jsem nabýval pocitu, že to byl
dlouhodobý cíl, neochota hledat kompromis vyhovující oběma stranám klesala s každým jednáním a já se tím ocital pod silným tla-
kem. Souhlas nemusí znamenat dohodu. Taková je doba. Ani já tomu nerozumím.

vac.cz

Ke kauze Český lev

filmových festivalech, ale i u domácího pub-
lika. Potenciál soudobé slovenské tvorby
ukazuje i fakt, že třeba film Nový život zís-
kal diváckou cenu na festivale v Jihlavě 

a Kauza Cervanová patří k nejnavštěvova-
nějším slovenským porevolučním doku-
mentům,“ říká k projektu ředitel Film Distri-
bution Artcam Přemysl Martinek. Premiéra

celé kolekce se za účasti tvůrců uskuteční v
pražských artových kinech v polovině září
tohoto roku. Bližší údaje na webových strán-
kách www.artcam.cz. red
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V australském Melbourne, v exkluzivních
prostorách Capitol Theater  – budovy, která
byla dokončena v roce 1924 a patří k nej-
vzácnějším historickým budovám města,
proběhla v červnu tr. první přehlídka čes-
kých a slovenských filmů. Zahájil ji letošní
vítěz Českých lvů, film Ve stínu Davida On-
dříčka. Zahájení v květnu předcházelo za-

hájení výstavy Jiřího Trnky v Gallery Domov
a uvedení několika Trnkových filmů. Za pří -
tomnosti umělecké ředitelky festivalu Cerise
Howard, vedoucího Konzulátu ČR v Sydney
Hani Stolina a honorárního konzula Sloven-
ské republiky v Melbourne Vojtěcha Mar-
kuše byl 120 přítomným divákům předsta-
ven legendární loutkový animátor Jiří Trnka

a jeho filmová tvorba. Byli seznámeni 
i s pro gramem prvního česko-slovenského
festivalu. Organizátoři festivalu společně se
zastupitelskými úřady ČR a SR, s Českým fil-
movým centrem, Národním filmovým 
archivem a Českými centry sestavili hodnot-
nou přehlídku divácky i festivalově úspěš-
ných filmů z posledních let. red

První přehlídka českých a slovenských filmů v Melbourne

Dokument o Karlu Reiszovi zažil premiéru v Londýně

Zlín Film Festival se „protáhl“ do léta

Londýnský festival dokumentárního filmu
OPEN CITY DOCS FEST zařadil na svůj pro-
gram, do sekce mimořádných projektů 
a událostí, český dokumentární film reži-
sérky Petry Všelichové o Karlu Reiszovi. Sní-
mek Karel Reisz, ten filmový život tak byl
premiérově promítnut v Londýně 23. června

za osobní účasti členů rodiny Karla Reisze 
a účinkujících ve filmu.
Po projekci filmu proběhla panelová dis-
kuse, kterou vedl Charles Drazin (Queen
Mary Univerzity) a na níž vystoupili produ-
centka filmu Jarmila Hoznauerová, režisér,
producent, herec a scénárista Stephen Fre-

ars a herec Hilton McRay. Do debaty se za-
pojili také synové Karla Reisze, Matthew 
a Tobby, kteří se mimo jiné zmínili, že otec
o své minulosti a životě v Ostravě nikdy ne-
mluvil a tak i pro ně samotné byl dokument
obohacující.

Zlín Film Festival žije i v letním období.
V poslední dekádě července zahájil první ze
dvou běhů letního příměstského festivalově
filmového tábora. Zúčastnilo se jej 23 dětí
ve věku od 6 do 14 let ze Zlína i dalších míst

republiky. Účastnicí s nejvzdálenějším mís-
tem bydliště byla desetiletá dívka z Českých
Budějovic, na tábor přijel např. i jedenácti-
letý chlapec z Ostravy. V průběhu pěti dní si
děti vyzkoušely několik filmových disciplín:

klasickou animaci (s loutkou, plastelínou či
legem), pixilaci s živým hercem, práci s ta-
bletem, dabing a další. Součástí programu
tábora byly i filmové projekce, nezapom-
nělo se ani na klasické výtvarné techniky, na
své si přijdou i všechny sportovně založené
děti. Také druhý turnus  koncem července
měl přes dvacítku účastníků. 
„Po loňském úspěchu našeho tábora jedno-
duše nepokračovat,“ říká programová ředi-
telka ZFF a hlavní vedoucí tábora Markéta
Pášmová. „Myslím, že bychom bez prob-
lémů dokázali naplnit i trojnásobnou kapa-
citu. Sotva jsme zahájili předprodej, byl náš
filmový festivalový tábor do několika hodin
obsazen.”

Děti se při práci dobře bavily

Letní tábor Barrandov Studia
Strávit letní prázdniny trochu jinak. Tak to
nabízel filmařský Tábor Barrandov, na kte-
rém trávilo prázdniny od padesátých let 
minulého století již několik generací dětí
československých filmařů. Vyrostli v něm
potomci řady významných umělců, napří-
klad režisérů Jakubiska, Vláčila, scénáristů
Körnera, Dietla, či Zdeňka Svěráka. Jeho

dnes již dospělý syn, držitel Oscara a bývalý
táborník Honza, dodnes vzpomíná na své
první dětské pusy s prázdninovou láskou
Mariánkou, které se udály právě zde. Na
tábor jede podruhé i vnuk scénáristy Jaro-
slava Dietla, jehož maminka na něj také jez-
dila a hrála si s dětmi režiséra Smyczka.
Vnuk režisérky Marie Poledňákové byl na tá-

boře již pošesté. Synové režisérů Juraje
Herze a Evalda Schor ma dokonce dělali na
Táboře Barrandov oddílové vedoucí. 
Letošní tábor proběhl od 1. do 15. srpna 
v Kutříně u Skutče, v krásné lesnaté krajině
předhůří Žďárských vrchů. 

Zakázané uvolnění podle Jana Hřebejka
Režisér Jan Hřebejk pracuje na „výbušné kon-
verzační komedii“ na motivy úspěšné divadelní
hry Petra Kolečka Zakázané uvolnění, která se
odehrává jednoho večera v zapadlé vesnické
hospodě. Pro tuto lokaci si režisér vybral klub
Bublina v Sadech Petra Bezruče ve městě Bo-

humín na Ostravsku, kde natáčel do 2. srpna. 
Ústředním tématem filmu je svatba. Stresu-
jící situace, kdy ženský nebo mužský hrdina
vstupuje do soužití s někým jiným a musí
opustit svůj dosavadní život, skýtá přirozeně
velký dramatický a také komediální poten-

ciál, soudě podle mnoha filmových svateb-
ních taškařic. V hlavních rolích komedie 
uvidíme Ondřeje Sokola a trojici mladých
hereček Zuzanu Stavnou, Janu Strykovou 
a Hanu Vágnerovou. Premiéra filmu je plá-
novaná na léto 2014.
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Bylo dokončeno dlouho odkládané natáčení
filmu Příběh kmotra inspirovaného bestsel-
lerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“.
Scénář doznal změn k lepšímu, říká David
Rauch z produkční společnosti U.F.O. Pic-
tures: „Dříve nám připadalo důležité, aby
Vedral (Ondřej Vetchý) byl co nejautentič-
tějším „Mrázkem“, aby zkrátka největší pro-
stor ve filmu dostal on. Pak jsme se posunuli
k filmovější verzi, k souboji policajta 

a grázla. Policejní vyšetřovatel Cajthaml
(Lukáš Vaculík) se stane zarputilým a spra-
vedlnosti oddaným protějškem filmovému
Kmotrovi (Ondřej Vetchý) ztělesňujícímu
rozlezlá chapadla mafie a bezskrupulózní
chování. Podstatným se stane duel mezi
nimi dvěma ve stylu francouzských crime
noir. Dnes jsme za toto rozhodnutí velmi
rádi.“
Příběh Kmotra natáčí osvědčený tým – režie

a scénář Petr Nikolaev (Lidice, Báječná léta
pod psa, Jménem krále, atd.), střih Adam
Dvořák (Lidice, Martin a Venuše, Bobule,
atd.) a produkční společnost U.F.O. Pictures
(Lidice, Mamas & Papas, Bobule, Vrtané
lahve, Kuky se vrací, atd.).
Natáčecími lokalitami byly Praha a Kladno.
Premiéra filmu je naplánována na 17. října
2013.

Příběh Kmotra ožívá

Dědictví II
Natáčí se také film Dědictví II – pokračování
kultovní komedie Věry Chytilové Dědictví
aneb Kurvahošigutntag z roku 1992. Před
kamerou se opět sejdou dobře známí hrdi-

nové, Bohumil Stejskal, jeho věrný přítel Ar-
nošt, Vlastička nebo JUDr. Anděl, a do děje
vstoupí také nové postavy. V režii Roberta
Sedláčka se vedle Bolka Polívky objeví 

Arnošt Goldflam, Karel Heřmánek, Ivana
Chýlková, Dagmar Veškrnová-Havlová, Bře-
tislav Rychlík, Karel Roden, Marian Roden,
Miroslav Donutil a další známí herci.

Na konferenci provozovatelů kabelových te-
levizí, programových televizních a filmo-
vých pracovníků a reprezentantů broad-
bandu v Krakově se koncem června hovořilo
o nových TV a filmových technologiích,
které tvůrcům umožní další rozšíření plejády
technologických inovací.
Konference nazvaná Digitální rozvoj v ze-
mích střední a východní Evropy byla zamě-
řena na rozvoj obchodních a programových
vztahů zemí, které mají rovněž zájem o kva-
litu televizních pořadů a o novinky v tech-
nologickém vývoji. Přivítala na 100 televizních,
telekomunikačních a filmových odborníků
z celého světa.
Hlavním moderátorem byl analytik britské
telekomunikační společnosti Informa Paul
Jackson. Zúčastnili se i ředitel americké te-
levize Discovery Networks  International
Mark Hollinger a další experti z televizních
a telekomunikačních společností.
Nejvíce byli zastoupeni telekomunikační
operátoři, dále vystoupili zástupci satelitních
společnosti SES Broadband a EUTELSAT.
Za Českou republiku byl přítomen reprezen-
tant Telefónicy O2 Daniel Vondráček, Senior
Marketing Manager, Content Services,  který
vystoupil v jednom z diskusních fór věnova-
ným  kabelovým televizním programům ve
srovnání s konkurencí na webu (jinak OTT).
Diskuse se zabývala tím, jakými cestami
půjdou kabeloví operátoři v době narůsta-
jící konkurence internetových TV stanic.
4 K Ultra HD Systém a komprese dat jsou
novou výzvou.
Počet pixelů televizními kamerami sníma-
ného obrazu se stále zvyšuje, před několika
roky jsme se těšili na HD normu / High De-
finition /, v té době Česká televize zakoupila
nový přenosový vůz pro sportovní přenosy.
Dnes se však se již rýsuje nová možnost sle-

dovat obraz v daleko větším rozlišení. 
V blízké budoucnosti se budeme dívat na 
4 K, přičemž nový obrazový dojem z tech-
nologie 4 K i zvuk je dokonalý.
Nové technologické možnosti Ultra HD –
250Mbitů /sec!!!
V televizní a filmové historii bylo již po-
tvrzeno v praxi, že nové technologické pře-
vratné novinky přinášejí pro tvůrce další
kreativní možnosti, a to nejen v trikové
tvorbě.  Jak říká ředitel prodeje filmů ve spo-
lečnosti Sony Professional  v Evropě Oliver
Pasch: „Ultra High Definition (UHD) sehrává
v současné době pionýrskou roli v Evropě.
Její přednosti jsou dobře patrné právě při
sportovních přenosech, ale uplatní se i v ki-
nech, z nichž mnohá z nich již tuto techno-
logii již zakoupili.“
Nejedná se tedy v žádném případě o ex-
periment, tuto techniku s využitím kamer 
s vyšší rozlišovací schopností již využívají
při natáčení filmů v Holywoodu (Byla použ-
ita např. při natáčení několika celovečerních
filmů např. Spiderman 4 a Samsara).
Velké  příležitosti  budou mit i nové Ultra
HD formáty v post produkci.  
Jde o JPEG 2000, ale kompresí se docílí 4K.
Ve srovnání se současným HD (max. 3840
pixelů) dosáhne hodnoty max. 4096 pixelů.
5 K pak reprezentuje až 5000 megabitů za
vteřinu.
I satelitní společnosti  Eutelsat a SES věří v bu-
doucnost této dokonalé obrazové normy Ultra
HD, která najde využití nejen ve sportovních
přenosech. Na své se mohou těšit  i tematické
kanály art televizí nebo filmů a videí o pří-
rodních krásách, ale můžeme se těšit i na pře-
nosy divadelních představení.
Warner Brothers nezůstali pozadu. Technolo-
gií 4 K natočili  film s názvem „Dark Knight
(„Tmavý kníže“) v němž byly využity speci-

ální vizuální efekty, stejně tak jako v dalších
filmových novinkách. 
Jiný z filmů „ Men in Black III“  byl v origi-
nálu natočen v systému 2 D a později byl
konvertován na vyšší rozlišovací normu
právě s využitím 4 K.
S touto Ultra HD definicí mají velmi dobré
zkušenosti televizní vysílatelé v pokročilej-
ších zemích a majitelé kin, kteří do této nové
technologie již investovali .
Diskusní fóra na konferenci v Krakově byla
plná nových podnětů, jak spolupracovat 
v oblasti výměny pořadů a prodejů v rámci
všech  přenosových možností: po kabelu,
přes satelity nebo s využitím OTT (interne-
tové televize).
Určitě nás čeká nová vizuální budoucnost a
my, televizní tvůrci i diváci se máme na co těšit.
Další konference o nových možnostech 
přenosu dat se bude konat v září 2013 
v Londýně pod názvem „Managed  Services
World Congress,“ a v Amsterodamu, kde se
také v říjnu bude diskutovat na světovém
Broadband kongresu  o nových tvůrčích
možnostech při využívání nejnovějších di-
gitálních technologií dokonalého obrazu 
a zvuku a možnostech obchodních výměn
TV pořadu a filmů.

PhDr. Alena Dlabačová, TV scénáristka

Mark Hollinger z Discovery Networks Int.

Nové výzvy pro televizní a filmové tvůrce
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Norštejnovo knižní veledílo míří do Čech a na Slovensko

Sníh na trávě – knižní veledílo slavného rus-
kého filmaře a výtvarníka Jurije Norštejna
míří k českým a slovenským čtenářům.
Dvoudílnou obrazovou publikaci s neuvěři-
telným rozsahem přes šest set stran a více
než 1.600 ilustrací, reprodukcí, skic a ná-
vrhů, vydal Norštejn v roce 2008. V Rusku
se dočkala již dvou vydání. Česká a Sloven-
ská republika jsou první dvě země na světě,
kam na konci letošního října míří kniha ve
skvělém překladu Jiřího Kubíčka a redakci
Věry Kubíčkové.
Představovat Jurije Norštejna  čtenářům Syn-
chronu je možná zbytečné. Přesto ve
zkratce: Jurij Norštejn, výtvarník, režisér,
animátor, ale také pedagog, literát a svým
způsobem filosof patří mezi nejvýznamnější
postavy světového animovaného filmu. Pro
některé odborníky tvoří společně s Janem
Švankmajerem naprostou špičku současné
světové animace. Jeho díla byla mnohokrát
zařazena mezi nejlepší animované filmy
všech dob. Snímek Pohádka pohádek je po-
kladem filmového umění a neopakovatel-

ným uměleckým počinem. Jeho styl a dílo
se vyznačuje hloubkou vidění, dokonalým
propojením detailu, pocitu a atmosféry. Na-
prosto neuvěřitelný je Norštejnův intelektu-
ální a umělecký rozhled a s tím spojený 
rozsah jeho inspiračních zdrojů. Právě au-
toroviy inspirační zdroje a umělecký kon-
cept, z něhož vychází, tvoří osu jedné z nej-
lepších publikací o animovaném filmu 
a všech s ním spojených uměleckých odvět-
ví, která byla kdy na světě vydána. 
„Zdvihla se pára, sníh stékal praménky z lis-
toví a zkřehlé listy chřestily ve větru. Sníh na
trávě – jako bychom odstranili časový úsek,
tím, že jsme náhlým střihem spojili dvě
různé scény. Jakoby sama příroda ukázala
metaforickou sílu montáže. Sníh na trávě –
jako forma poezie,“ přibližuje titul knihy
Norštejn.  „Sníh na trávě je kniha o animaci,
o její obrazné metaforické síle. Pojednává 
o spojení různých kultur, z jejichž kontextu,
podle mého názoru, vyrůstá animace.“
Kniha je složena z kapitol pojednávajících
o způsobech vidění a zobrazení, a dále vě-
novaných jednotlivým Norštejnovým fil-
mům, včetně kultovních snímků Ježek 
v mlze, Pohádka pohádek a stále nedokon-
čeného zpracování Gogolova Pláště. Sa-
motné tematické řazení je ale pouze rám-
cem pro hlubší a podstatnější rozměr knihy.
Tím jsou Norštejnovy úvahy, stanoviska a in-
spirační zdroje. Publikace se pohybuje mezi
„čarodějnou knihou zaklínadel“ a neúžas-
nější uměleckou kuchařkou, která byla kdy
napsána. Mezi stovkami inspiračních zdrojů

cituje Norštejn velikány světového výtvar-
ného umění, literatury či filosofie. Čtenáře
tak čeká velmi dobrodružná cesta na po-
mezí reality a fantazie. Průvodcem je tu sám
Norštejn a čtenář se na výpravě uměním
potkává tu s Puškinem, tu s Braquem, Goyou,
Majakovskim, filosofem Pavlem Florenskim,
Freudem, Dalím a desítkami jiných mistrů,
stejně jako s většinou Norštejnových spolu-
pracovníků a s jeho ženou a celoživotní
uměleckou partnerkou F. Jarbusovou. 
Představit takto myšlenkově rozsáhlou knihu
je na jedné stránce nemožné. Dílo určitě sli-
buje úžasné zážitky a obří porci inspirace.
Přečtení této knihy lze označit za milou 
povinnost každého tvůrce i nadšence pro
umění.
Křest knihy proběhne za účasti J. Norštejna
na konci října 2013 v pražském Ponrepu,
velká prezentace knihy se připravuje v rámci
MFDF v Jihlavě a na českých universitách.

Jakub Hora

Jurij Norštejn: Sníh na trávě
Překlad: Jiří Kubíček
Datum vydání v ČR a SR: 18.11.2013
Nakladatel: NAMU, APZ Production, Jakub
Hora 
Nakladatel děkuje panu Igoru Gombergovi,
Dimitriji Gombergovi, Státnímu fondu kul-
tury ČR, Literárnímu fondu, AMU, panu Ro-
manu Temisovi a dalším, bez jejichž pod-
pory by kniha nemohla vyjít.
www.norstejn.cz

Jurij Norštejn

Z díla Jurije Norštejna 
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Miloslav Hůrka – mistr zvuku – O zvuku v českém filmu
Tematickou literaturu z oblasti kinematogra-
fie obohatila nedávno kniha vzpomínek
mistra svého tvůrčího oboru Miloslava
Hůrky. Vydaný titul je ojedinělý zejména
tím, že se zabývá problematikou techniky 
i tvorby zvukové složky audiovizuálních ti-
tulů. Kromě některých publikací zejména
HAMU, popřípadě učebních textů dalších
škol se jedná o dílo mimořádné, protože au-
torem je profesionál, který celou svou ka-
riéru věnoval tvorbě filmového zvuku. 
Miloslav Hůrka pracoval od roku 1943 ve
filmových ateliérech Barrandov (později ve
Filmovém studiu Barrandov), poznal i pod-
mínky techniky a tvorby Filmových ateliérů
ve Zlíně. Jako mistr zvuku ve štábech 
zakázkových zahraničních produkcí měl
možnost se seznamovat s technikou i pod-
mínkami tvorby dalších evropských kine-
matografií. Byl známý tím, že kromě řešení
problémů tvorby se jako jeden z mála ko-
legů v oboru intenzivně zajímal též o histo-
rii a současnost technologie záznamu zvuku
a o historii kinematografie vůbec.
Řada kapitol vydané publikace věnovaných

historii technicko-výrobní základny na Bar-
randově se zaměřením na vývoj technologií
a technických prostředků pro tvorbu filmo-
vého zvuku svědčí o rozsahu zájmů autora. 
V dalších kapitolách vzpomíná na spolu-
práci s řadou režisérů i herců, u jejichž ti-

tulů vytvářel zvukovou složku díla. V těchto
kapitolách je mimo jiné možno sledovat 
i vliv společenských poměrů ve státě na dra-
maturgii a podmínky tvorby ve FSB. Mistr
Hůrka jako člen výrobního štábu filmu se
však vždy snažil prosazovat pro filmový
zvuk titulu vytváření těch nejoptimálnějších
podmínek. Pro mnohé režiséry i příslušníky
ostatních profesí štábu se tak stával respek-
tovaným partnerem.
Publikace jistě zaujme bývalé a možná 
i současné pracovníky audiovizuální tvorby
i všechny laické milovníky filmového
umění. Měla by se stát doporučeným titu-
lem i pro posluchače oborových škol.
Text knihy je členěn do sedmačtyřiceti kapi-
tol na 190 stranách a je oživen mnoha foto-
grafiemi. Vydání zajistila Filmová akademie
Miroslava Ondříčka v Písku v nakladatelství
PRAAM Písek. Křest knihy se uskutečnil 
15. května 2013 v pražském kinu AERO
v rámci akce Ozvěny Mezinárodního festi-
valu studentských filmů Písek 2012.  

Ing. Ivo Vítek

Dodalovi a počátky české animace (recenze)

Monografie Dodalovi. Průkopníci českého
animovaného filmu (vyd. Národní filmový ar-
chiv a AMU Praha) je výsledkem mnohaleté
badatelské práce Evy Struskové, jejího pá-
trání v archivech domácích i zahraničních,
v dobových médiích i filmových skladech,
rozhovorů s pamětníky atd. Rozsáhlost vý-
zkumu i pečlivé zpracování materiálu se vy-
platily. Vznikla kniha nejen důkladná a ob-
jemná, ale především objevná. Téma, které si
autorka vybrala, s tímto záběrem a v takovém

rozsahu nebylo dosud zpracováno, existuje
o něm poměrně málo odborné literatury i pu-
blicistiky. Je tedy pochopitelné, že kromě sys-
tematického pojednání počátků české ani-
mace a jejích klíčových postav obsahuje 
i řadu málo známých skutečností a souvislostí. 
Text má „ve druhém plánu“ poutavou, téměř
beletristickou rovinu, neboť se věnuje také
lidským, nejen filmařským a podnikatelským
osudům protagonistů tématu, manželů Karla
a Ireny Dodalových, a v té souvislosti rovněž
Hermíny Týrlové. A letmo i některým dalším,
kteří s nimi po určitou dobu sdíleli část ži-
votní či profesní cesty. Zároveň se autorka vě-
nuje  – zdánlivě mimochodem, nicméně se
svědomitostí jí vlastní  – i dalšímu tématu,
které s počátky animace i s Dodalovými ne-
oddělitelně souvisí: filmové reklamě. Není
bez zajímavosti, že v odborné filmové i širší
veřejnosti byla dosud více známa pouze po-
zornost, kterou věnovala filmové reklamě 
a propagaci firma Baťa (mj. také zásluhou te-
levizních pořadů Karla Čáslavského); je zma-
pován vznik zlínského filmového ateliéru 
a zde např. působení Elmara Klose a dalších
filmařů, kteří hledali a úspěšně nalézali nové
cesty pro reklamní a propagační film. Eva
Strusková se v souvislosti se sledováním akti-
vit podniku Dodalových Ire-film poměrně
podrobně věnuje i české filmové reklamě,
vznikající jinde. 
Autorka postupuje chronologicky, od prvních
pokusů českých tvůrců v Praze o animaci,

přes osobní a profesní setkání a posléze 
spolupráci Karla Dodala a Hermíny Týrlové
v Elekta Journalu až k vzniku a působení
týmu Dodal  – Irena Dodalová – Týrlová, ma-
puje jejich činnost v Ire-filmu. Mimochodem,
líčení boje o prosazení této firmy na českém
trhu (ať reklamním či umělecky-filmovém) je
svým způsobem strhující čtení. 
Poté sleduje faktický zánik firmy, cesty do Pa-
říže, USA a Argentiny, válečná část životního
příběhu Dodalových, posléze jejich osobní 
i profesní činnost po válce. Není bez zajíma-
vosti, že všestranně nadaná Irena Dodalová
se v Jižní Americe uplatnila v řadě umělec-
kých oborů, prosadila se ve výtvarnictví, di-
vadle i v umělecké pedagogice. Její zásluhou
se posléze k nám (do NFA) dostaly cenné do-
kumenty, z nichž mohla i Eva Strusková čer-
pat pro svou monografii.
Její práce znamená významný přínos k ději-
nám české kinematografie. Vedle celkové
hodnoty však přináší i unikátní informace, 
o nichž se obecně moc neví. Jmenujme např.
aspoň podíl Československého rozhlasu –
tehdy Radiojournalu na počátcích animova-
ného filmu (s podporu rozhlasu byl vytvořen
film Všudybylova dobrodružství, propagující
tehdy ještě nové a aktivně se prosazující mé-
dium). V neposlední řadě také zmiňuje spo-
lupráci prof. Josefa Skupy s Dodalovými.
Další zajímavou a málo známou kapitolu
tvoří pobyt Ireny Dodalové v Terezíně, její
tamní umělecké aktivity (režie scénických
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představení) a zejména pak její podíl na
vzniku filmu o Terezíně.
Publikaci provází množství archivních fotografií
zachycujících Dodalovy v různých životních fá-
zích i při práci v ateliéru, a především spousta
ilustrativních záběrů z animovaných filmů, vy-

robených (nejen) v jejich firmě, reprodukcí pí-
semných dokumentů i výtvarné podoby reklam
aj. Součástí knihy je i DVD s filmy, o nichž je
v textu řeč, je to poučná a půvabná přehlídka
drobných i rozsáhlejších animovaných snímků,
snímečků i fragmentů,  – od Poučení Kocoura

Felixe z r. 1927 až po tituly z padesátých let 20.
století. Obsahuje také cennou dokumentaci,
např. terezínské výstřižky.  
V knize samozřejmě nechybí dobře zpraco-
vaný a přehledně řazený poznámkový apa-
rát, filmografie a rejstřík. Agáta Pilátová  

Jak to bylo s Milošem Havlem (recenze)
Osudy filmového podnikatele Miloše Havla
by vydaly na román či hraný film; nelze se
tedy divit, že i seriózní, věcná monografie 
o něm se čte jako napínavý příběh. Zvláště,
když je dobře napsaná. Což určitě platí pro
rozsáhlou publikaci Krystyny Wanatowic-
zové Miloš Havel, český filmový magnát
(vyd. Knihovna Václava Havla). Je poctivá a
důkladná, splňuje parametry historické pub-
likace, aniž sklouzává do suchého líčení.
Množství faktografických údajů text nezatě-
žuje, i když jich přináší víc než dost. Reálie
v ní uváděné mají často objevnou hodnotu.
Autorka odvedla pečlivou badatelskou práci,
materiál utřídila, dala mu tvar a strukturu.
Studie podává ucelený obraz kontroverzní,
nejednoznačné osobnosti Miloše Havla. Zá-
roveň je to svědectví o českém filmu – o fil-
mové tvorbě a výrobě v Čechách v průběhu
několika desetiletí. 
Mladý podnikatel začínal v osmnácti letech
jako šéf kina Lucerna, ale už ve třiceti stál 
v čele filmového podniku; za okupace ob-
ratně kličkoval mezi (ne)přízní nacistických
pohlavárů, aby udržel výrobu českých filmů.
Po válce ovšem nastal jeho ústup z výsluní,
byl nařčen z kolaborace a vyloučen z fil-
mové branže. Barrandovské ateliéry mu
znárodnili (není bez zajímavosti, že on sám
zpracoval a podal zajímavý, v podstatě

smysluplný projekt na znárodnění Barran-
dova a filmu vůbec). Marně se pak snažil
alespoň v nějaké formě o návrat k filmu, ne-
povedlo se mu to, po různých peripetiích byl
dokonce zatčen a odsouzen, i když  – pokud
jde o kontakty s nacisty  – nic podstatného,
co by svědčilo o jeho kolaboraci, se nepro-
kázalo. Nedařilo se mu ani později v emi-
graci, skočil v tísnivých existenčních poměrech.  

Autorka nevynechává žádnou skutečnost 
z Havlova profesního či osobního života, na
základě faktů a argumentů skládá jeho por-
trét s příkladnou objektivitou. Je  korektní 
a obezřetná; pokud se jí nepodařilo dohle-
dat některé skutečnosti ze života či profes-
ních aktivit, nefabuluje, ale přiznává ne-
úspěch. To je ale málokdy, systematickým
shromažďováním materiálu se naopak pod-
ařilo osvětlit řadu skutečností, navíc často
zajímavě staví vedle sebe i proti sobě proti-
chůdná svědectví, z nichž vyplývá leccos
nového. Také o lidech kolem Miloše Havla,
zejména o těch, jimž pomohl, ale sám se
dočkal zlého nevděku.
V stručné a hutné závěrečné kapitole, shrnu-
jící Havlův život a význam, hodnotí jeho
„plusy a mínusy“; ačkoliv poctivě přiznává,
že fandí jeho odborným schopnostem, lásce
k filmu, manažerskému talentu a zaklada-
telskému významu, dodává na závěr, že „ži-
votopis Miloše Havla není možné zakončit
tečkou, nýbrž otazníkem.“ 
Krystyna Wanatowiczová opatřila knihu 
bohatou fotografickou přílohou, rozsáhlým
poznámkovým aparátem, filmografií spo-
lečností, které Havel řídil, podnětnými bib-
liografickými medailony a seznamem pra-
menů a literatury. ap

Esej na téma dějin českého a slovenského filmu (recenze)
Ambiciózně rozsáhlé Diagnózy času Jana
Lukeše (vyd. Slovart) se rozmáchly do 
úctyhodné šíře, či spíš do časové délky, jak
sděluje i podtitul knihy: Český a slovenský
poválečný film. U podobného projektu
z ob lasti dějin umění hrozí často nebezpečí,
že ve finále to bude tematický „telefonní se-
znam“, povrchní výčet dat, jmen a názvů. 
V tomto případě se tak nestalo; a když se
člověk do knihy začte, zjistí, jak se to auto-
rovi podařilo. V základech úspěchu je sa-
mozřejmě spolehlivá znalost materiálu,
k tomu schopnost globálního pohledu,
neřku-li nadhledu, aniž se přitom pomíjejí
detaily  – i nejmenší, ale pro vývoj důležité
podrobnosti. Dále kniha boduje také umě-
ním úsporného, zároveň stylisticky kultivo-
vaného vyjadřování. A posléze něčím, co
rovněž nebývá u takto přehledně koncipo-
vaných textů běžné: má názor.

U posledně jmenovaného atributu Lukešovy
knihy se trochu zastavme. Není zdánlivě
těžké mít názor na tituly a tvůrce časem pro-
věřené i „provařené“, na dobové kontexty,
ve které filmy vznikaly, či na nesporné umě-
lecké i pseudoumělecké (ne)hodnoty totalit-
ních let. Jenže autor si to neusnadňuje. Jeho
názory a postřehy nejsou konvenční, či pou-
hým opakováním pravd řečených už jinými,
a to ani u snímků, které byly stokrát hodno-
ceny a (od)souzeny. Natož u filmů vzniklých
po listopadu 1989. Zejména zde  – což lze
konstatovat někdy až s jemným (a chápa-
vým) pousmáním  – autor tak trochu využívá
příležitosti dodat k dobovým recenzím a kri-
tickým hodnocením něco svého (a zajisté
odlišného), než bylo řečeno před ním.
Vzhledem k tomu, že průběžné recenzování
filmů není jeho denním chlebem, proč této
možnosti nevyužít? Viz např. komentář

k mediálnímu přijetí Havlovy filmové verze
Odcházení, což jistě není jediný případ.
Lukeš se nebojí být diskusní, někdy kontro-
verzní.
Diagnózy času tak nejspíš působí jako esej,
skládající se sice z drobných kamínků do
mozaiky, ale jež jsou sestaveny s promyšle-
nou koncepcí a tvoří ucelený obraz pová-
lečného vývoje českého a slovenského filmu
v dobových souvislostech. Navíc „gloso vi -
tost“ není na závadu věci, lapidárně vyjádře -
ný soud naopak často přispívá k přesvědčivé
trefnosti charakteristiky. Z některých struč-
ných, ale hutných formulací až mrazí. 
Zamyslíme-li se, co je hlavním tématem
práce, pak můžeme zvolit hned několik
možností, ale myslím, že tím hlavním je stý-
kání a potýkání filmových umělců s dobou,
politikou, chcete-li s mocí.
Lukeš logicky věnuje výraznou pozornost
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také vývoji slovenského filmu a jeho tvůr-
čím počinům i osobnostem. Neopomíjí sou-
vislosti, čímž míním nejen samozřejmé po-
litické, v nichž filmová tvorba vznikala
(přitom se mu daří bořit některé mýty, např.
o idyle  „zlatých šedesátých“ či zdůraznit,
že i v normalizaci vznikala cenná, „nenor-
malizační“ díla), ale i jiné kontexty. Např.
sounáležitost filmu s ostatním uměním, ne-
sporný vliv filmařů nové vlny šedesátých let
na tvorbu „otců“, někdy přebírání jejich
myšlenkových koncepcí i tvůrčích postupů.
Publikace nevynechává ani televizní tvorbu,
její autory a tituly, a rovněž tak si všímá, byť
stručně, tvorby filmařů v emigraci (Forman,
Jasný, Kadár, Radok a další).
Zařazuje do kontextu celkového vývoje
filmu rovněž dokumentární tvorbu a akcen-
tuje její význam, např. v 60. letech, v dra-
matických týdnech kolem srpna 1968,

v době normalizace, kdy řada tvůrců ne-
mohla točit nic jiného než dokumenty, či 

v současnosti. Lukeš nezapomněl ani na
stručnou analýzu kořenů současného boo-
mu normalizačních filmů a seriálů v televi-
zích i na DVD. 
K této syntetické práci měl dobrou odbor-
nou výbavu i průpravu. Zúročil kupř. svůj
autorský podíl na televizním dokumentár-
ním cyklu věnovaném historii českého a slo-
venského filmu (Zlatá šedesátá), čerpal ze
své editorské činnosti při práci na knižním
vydání textů filmových tvůrců, které redigo-
val v Národním filmovém archivu. Je samo-
zřejmé, že soustředil také spoustu fotogra-
fického materiálu i archivních dokumentů,
jež dokreslují text; poznámky jsou umístěny
přehledně a účelně – provázejí text na okra-
jích stránek.

Agáta Pilátová, 

publ. v Týdeníku Rozhlas
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Slovenský filmový ústav vydává reprezenta-
tivní publikaci Best of Slovak Film 1921 –
1991. Britský filmový publicista, kritik a his-
torik Peter Hames, profesor univerzity ve
Staffordshiru a muž, který pro Londýnský fil-
mový festival vybírá středoevropské a vý-
chodoevropské filmy, v ní soustředil medai-
lony pětatřiceti celovečerních filmů, které
(podle jeho názoru) představují, to nejlepší,
co ve slovenském audiovizuálním prostředí
doposud vzniklo.
Začíná němým filmem Jánošík, který v roce
1921 natočil Jaroslav Siakeľ, končí Nehou
Martina Šulíka (1991). O každém filmu je 
v knize odborný text, citáty z tisku a další za-
jímavosti a nechybí bohatá fotodokumentace.
Na medailony filmů navazují profily dvaceti
slovenských režisérů, kteří jsou pod nimi po-
depsáni. Slovenský filmový ústav knihu vy-
dává ke svému padesátiletí. Poprvé byla před-
stavena na konci minulého měsíce na Art Film
Festu v Trenčianských Teplicích, mezinárodní
premiéru podstoupila na MFF v Karlových Va-
rech, kde se její kmotrou stala Eva Zaoralová.
Peter Hames na publikaci pracoval pět let. 
„O české a slovenské filmy jsem se začal za-
ujímat na konci šedesátých a začátkem se-
dmdesátých let v době československé nové
vlny,” říká v letním dvojčísle měsíčníku o fil-
movém dění na Slovensku Film.sk. „Byl jsem
přesvědčený, že toto hnutí je trvalejší a rů-
znorodější než podobné proudy v západní Ev-
ropě, včetně francouzské nové vlny. Naskytla
se mi příležitost napsat o tom knihu, což vy-
ústilo v trvalý zájem o téma.”
Za nejzajímavější období v dějinách slo-
venské kinematografie považuje Peter
Hames šedesátá léta. „Zvláště pozoruhodná
byla díla Hanákova, Jakubiskova a Havet-

tova, i když jim politická situace neumož-
ňovala takový mezinárodní věhlas, jaký by si
zasluhovala. Při zpětném pohledu na celé
desetiletí se však i v dílech Uhra, Barabáše 
a Solana odráží podnětný rozmach, který 
s tímto obdobím souvisel – nemluvě o Ka-
dárově práci na Barrandově.”
Filmy v publikaci jsou řazené chronologicky
podle roku výroby. Jde důsledně o díla, 
k nimž Slovenský filmový ústav vykonává
práva výrobce, tím je dáno i časové vyme-
zení léty 1921 – 1991. Peter Hames ovšem
v obsáhlém úvodu reflektuje slovenskou ki-
nematografii až do roku 2012. Podle jeho
názoru je slovenská kinematografie na-
vzdory krátké historii velmi bohatá, „mnohé
z filmů jsou veřejnosti známé, ale další ještě
čekají na mezinárodní objevení”. Téměř
všechny filmy zastoupené v knize vydal Slo-
venský filmový ústav i na DVD.
Filmy zastoupené v knize Best of Slovak
Film 1921–1991 (řazeny abecedně): 322 /
Boxer a smrť / Deň náš každodenný... / Drak

sa vracia / Chodník cez Dunaj / Iná láska / Ja
milujem, ty miluješ / Jánošík / Južná pošta /
Kapitán Dabač / Kristove roky / Krvavá pani
/ Kým sa skončí táto noc / Ľalie poľné / Neha
/ Noční jazdci / Obrazy starého sveta /
Organ / Pieseň o sivom holubovi / Pomocník
/ Ružové sny / Sedím na konári a je mi dobre
/ Signum laudis / Sladké starosti / Slávnosť 
v botanickej záhrade / Slnko v sieti / Šerif za
mrežami / Štyridsaťštyri / Tisícročná včela /
Tri dcéry / Víťaz / Vtáčkovia, siroty a blázni /
Zbojník Jurko / Zem spieva / Zvony pre 
bosých
A jejich režiséři: Stanislav Barabáš / Paľo
Bielik / Eduard Grečner / Dušan Hanák / Elo
Havetta / Juraj Herz / Martin Hollý / Juraj Ja-
kubisko / Otakar Krivánek / Viktor Kubal /
Miloslav Luther / Stanislav Párnický / Karol
Plicka / Dimitrij Plichta / Jaroslav Siakeľ /
Peter Solan / Martin Šulík / Dušan Trančík /
Štefan Uher / Zoro Záhon

Literárky.cz

Best of Slovak Film 1921– 1991
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A to jak co do filmů, tak
hostů, doprovodného
programu, diváckého
zájmu i počasí. Sešlo se
tu prostě všechno ve
vzácné shodě. 
Co se hostů týče, všech-
ny bez výjimek si získal
usměvavý, vstřícný a té-

měř ke všemu ochotný John Travolta. Fotil se
s kolemjdoucími, pózoval fotografům, mlu-
vil s lidmi. Rozhodně se nescho vával. 
Pozadu nezůstali ani americká režisérská le-

genda Gerry Schatzberg a česká režisérská
legenda Vojtěch Jasný. Mimochodem – pro-
jekční síň zrestaurované kopie snímku
Všichni dobří rodáci byla plná k prasknutí, 
a to jde o film z roku 1969 a promítalo se 
v (opravdu) Velkém sále. A bylo příjemné
sledovat, jak se k panu režisérovi hlásí jak
ti, kteří se s ním znají, tak i ti, kteří ho pro-
stě jen chtěli pozdravit a popřát mu všechno
dobré. 

Filmový program byl obstojný a proběhl
podle plánu, úvodní technické problémy
byly záhy vyřešeny. Potěšující bylo ohromné
množství mladých lidí v kinech. Právě oni
do značné míry v Karlových varech tvoří fes-
tivalovou atmosféru, kterou si spousta vý-
znamných hostů festivalu pochvaluje. Mimo
jiné i proto většina hvězd, které na karlo-
varský festival přijedou, rádi natočí festiva-
lovou znělku; je to skvělý nápad pořadatelů
akce, díky kterému má karlovarský festival 

a bez nadsázky tak i Česko archiv skvělých
(krátkých) filmů s největšími osobnostmi svě-
tového i českého filmu. Namátkou: Helen
Mirren, Harvey Kaitel, Danny DeVito, Miloš

Forman, Věra Chytilová, John Malkovich,
Andy García a další. A ochotu natočit zněl-
ku potvrdil i John Travolta.
A co se doprovodného programu týče, opět
se nedal stihnout ani zlomek z nabídnutých

akcí – ať šlo o akce pro veřejnost či pro po-
zvané, kam se ale stejně většinou dostal, kdo
měl tu potřebu. Tak připomeňme jen „fin-
ský“ večírek po dokumentu Finská krev,
švédské srdce uvedeném v sekci Deset ev-
ropských režisérů očima kritiků Variety. Na
večírku hrála finská kapela písně, které vy-
tvořili především v 70. letech minulého sto-
letí finští imigranti do Švédska. Písně odrá-
žejí smutek po domově, nezakotvenost
v nové zemi a k tomu i každodenní starosti.
Skvělý zážitek! top

48. ročník Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech se vydařil

Vojtěch Jasný a filmový historik a publicista Stanislav Bensch

Vojtěch Jasný na terase hotelu Thermal

John Travolta s uměleckou poradkyní festivalu Evou Zaoralovou

John Travolta před publikem

Režisér Gerry Schatzberg

Z finského večírku

Členka výkonného výboru FITESu Jana Tomsová hodnotí festiva-
lový program

Slovenská tvůrčí delegace na festivalu

f e s t i v a l y

Prezident festivalu Jiří Bartoška během závěrečného večera
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Karlovy Vary 2013 představily
dobrou soutěž
Od počátku bylo patrné, že úroveň hlavní
soutěže 48. ročníku karlovarského filmo-
vého festivalu (28. 6. – 6. 7. 2013) je velmi
slušná: z promítání soutěžních filmů se 
neodcházelo předčasně, zněly spokojené
dojmy a názory, v divácké anketě se dlouho
držel na prvním místě snímek Knězovy děti
ze soutěžní sekce, až v závěru jej „převál-
coval“ Revival Alice Nellis.

Na hlavní ceny bylo hned několik favoritů,
verdikt poroty pro kteréhokoliv z nich by ni-
koho zarmoutil. Dramaturgickým omylem
byl snad jen expresivní islandský opus XL 
o problémech notorického alkoholika. Jiným

méně výrazným či nudným titulům lze vy-
tknout zdlouhavost či např. příliš střídmé
použití střihačských nůžek (ale to je teď ve
světě zřejmě trendy), nikoliv nevkus nebo
banalitu. 

Velké sympatie získala italská ironická poli-
tická komedie Roberta Andóa Ať žije svo-
boda; s šarmem a nadhledem „řešila“ do-
mácí politickou scénu instalováním dvojčete
významného leč unaveného předáka do
čela politické strany. Bratr se osvědčil – pře-
sto, či právě proto, že ho zrovna propustili
z psychiatrické léčebny. Výtečný představitel
titulní dvojrole T. Servillo se stal horkým kan-
didátem i na hereckou cenu za mužský
výkon, bohužel ji nezískal. Je věru nepo-

chopitelné, že pro tento film se nenašlo
žádné ocenění, když daleko méně přesvěd-
čivé britské Pole v Anglii si cenu odneslo. 
S obdobným satirickým nasazením a v první
půli ve svižném tempu pojednal své téma
chorvatský snímek Vinko Brešana Knězovy
děti, bohužel ve druhé polovině rozmělnil
rytmus i žánr. Zajímavě a citlivě vylíčil pol-
ský tvůrčí tým manželů Krauzeových portrét
romské básnířky přezdívané Papusza; černo -
bílý film je mozaikou epizod z jejího života
a osudů romské komunity v Polsku, pozna-
menané zvraty 20. století. Je pozoruhodné,
že Krauzeovi se umělecké osobnosti – a zá-
roveň osobnosti z národností menšiny žijící
na okraji společnosti  – věnují už po druhé.
S filmem Můj Nikifor o rusínském výtvarní-
kovi Nikiforu Krynickém zvítězili na MFF ve
Varech před devíti lety; autorská dvojice tu
byla úspěšná i s titulem Náměstí Spasitele. 
Pozoruhodné ohlédnutí za uplynulými de-
setiletími přineslo izraelské Místo v nebi Jo-
sepha Modmonyho; prostřednictvím život-
ního příběhu vysloužilého generála se
zamýšlí nad etickými dilematy války i vzta-
hem otce a syna.

K vrcholům soutěže patří maďarský Velký
sešit Jánose Szásze. Je invenčně a kultivo-
vaně natočen, má výtečnou kameru i he-
recké výkony (Piroška Molnár a bratři Gyé-
mántovi). Vypovídá o dětském přístupu ke
krutostem světa a hlavně o tom, jak na-
vzdory době přežít. A získal hlavní cenu –
Křišťálový glóbus.

Jímavé, mimořádně působivé americké Ptáče
Lance Edmondse je dramatem několika pos-
tav čelících následkům nehody. Odehrává
se v malém městečku za drsné zimy, kdy

Synchron 3/2013
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Festivalová fotografka Zuzana Mináčová v akci

Plakát komedie Revival na opravované budově spořitelny

Tisková konference k filmu Revival: Alice Nellis, Miroslav Krobot,
Marián Geišberg

Jenovéfa Boková, představitelka jedné z hlavních rolí Revivalu

Při přebírání Divácké ceny: producent Revivalu Rudolf Biermann
a režisérka filmu Alice Nellis

A na oslavě: filmový klávesista Karel Heřmánek s manželkou
Hanou, vpravo filmový nadšenec a promítač Martin Plitz

Režisér János Szász a hlavní herci vítězného filmu Velký sešit

Režisér Jan Hřebejk převzal od režiséra Gerryho Schatzberga
Cenu za režii (film Líbánky)

Režisér Roberto Andó

SY 3-2013 zlom-varianta.qxd:Sestava 1  23.8.2013  20:37  Stránka 20



f e s t i v a l y

�21Synchron 3/2013

ve školním autobuse málem umrzne malý
chlapec. Matka si pro něj nepřišla a řidička
vozu zapomněla zkontrolovat, zda uvnitř
nikdo nezůstal. V této chvíli je zvlášť důle-
žité, zda v rodině řidičky, která je událostí
těžce zasažena, fungují vnitřní vazby. 

Nelze opomenout ani  ruskou Hanbu Jusupa
Razykova, kde autor vytvořil tísnivou zimní
atmosféru na rozpadající se vojenské zá-
kladně; příběh má sílu a naléhavost antic-
kého dramatu. Je natočen na motivy tragické
nehody ponorky Kursk a soustřeďuje se na

ženy čekající zprávy o osudu mužů uvězně-
ných v ponorce. 
Většina soutěžních titulů přinesla zajímavá
témata i kvalitní, profesionální filmařinu.  

Agáta Pilátová (Týdeník Rozhlas 30/2013)

Ceny 48. Mezinárodního fimového festivalu Karlovy Vary
SOUTĚŽNÍ SEKCE
PREZIDENTKA HLAVNÍ POROTY: Agnieszka Holland, Polsko 

VELKÁ CENA – KŘIŠŤÁLOVÝ GLÓBUS (25 000 USD)
(Finanční odměna patří rovnocenně režisérovi a producentovi filmu.)
Velký sešit / A nagyfüzet
Režie: János Szász, Maďarsko, Německo, Rakousko, Francie, 2013

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY (15 000 USD)
(Finanční odměna patří rovnocenně režisérovi a producentovi filmu.)
Pole v Anglii / A Field in England
Režie: Ben Wheatley, Velká Británie, 2013

CENA ZA REŽII
Jan Hřebejk
za film Líbánky, Česká republika, Slovenská republika, 2013

CENA ZA NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON
Amy Morton za roli ve filmu Ptáče / Blu
bird
Režie: Lance Edmands, USA, Švédsko, 2012
ex aequo
Louisa Krause za roli ve filmu Ptáče / Bluebird
ex aequo
Emily Meade za roli ve filmu Ptáče / Bluebird
ex aequo
Margo Martindale za roli ve filmu Ptáče / Bluebird

CENA ZA NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON
Ólafur Darri Ólafsson za roli ve filmu XL
Režie: Marteinn Órsson, Island, 2013

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ
Papusza
Režie: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze, Polsko, 2013

SOUTĚŽNÍ SEKCE NA VÝCHOD OD ZÁPADU 
POROTA NA VÝCHOD OD ZÁPADU
předsedkyně poroty: ÉvaVezér,Maďarsko 

CENA NA VÝCHOD OD ZÁPADU (20 000 USD)
Plovoucí věžáky / Płynącewieżowce
Režie: Tomasz Wasilewski, Polsko, 2013

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ
Zázrak
Režie: Juraj Lehotský, Slovenská republika, Česká republika, 2013

SOUTĚŽ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
předseda poroty: Krzysztof Gierat, Polsko 

CENA ZA NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM NAD 30 MINUT
(5 000 USD)
Roura / Truba
Režie: Vitalij Manskij, Rusko, Německo, Česká republika, 2013

CENA ZA NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM DO 30 MINUT
(5 000 USD)
Beach Boy
Režie: Emil Langballe, Velká Británie, 2013

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ
The Manor
Režie: Shawney Cohen, Kanada, 2013 

FÓRUM NEZÁVISLÝCH, CENA NEZÁVISLÁ KAMERA
Věci, tak jak jsou / Las cosascomo son
Režie: Fernando Lavanderos, Chile, 2012

DIVÁCKÁ CENA DENÍKU PRÁVO
Revival
Režie: Alice Nellis, Česká republika, 2013

CENA ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS 
SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII
Theodor Pištěk, Česká republika
Oliver Stone, USA
John Travolta, USA

CENA PREZIDENTA MFF KV
Vojtěch Jasný, Česká republika

NESTATUTÁRNÍ CENY UDĚLENÉ NA FESTIVALU
Mezinárodní federace filmových kritiků (FIPRESCI)
CENA MEZINÁRODNÍ FILMOVÉ KRITIKY
Hanba / Styd
Režie: Yusup Razykov, Rusko, 2013

CENA EKUMENICKÉ POROTY
Ptáče / Bluebird
Režisér: Lance Edmands, USA, Švédsko, 2012 

Federace filmových kritiků z Evropy a Středomoří (FEDEORA)

CENA FEDEORA pro nejlepší film ze sekce Na Východ od Západu
Sametoví teroristé / Zamatoví teroristi
Režie: Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík, Peter Kerekes
Slovenská republika, Česká republika, Chorvatsko, 2013

CENA EUROPA CINEMAS LABEL
Za nejlepší evropský film v hlavní soutěži a v sekci Na východ 
od Západu
Velký sešit / A nagyfüzet
Režie: János Szász, Maďarsko, Německo, Rakousko, Francie, 2013
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Jak přežít válku 
Maďarského filmového a divadelního reži-
séra Jánose Szásze (mj. Opium: Deník ší-
lené, Witmanovic hoši) jsme se ptali na jeho
nový film Velký sešit, který byl v hlavní sou-
těži letošního karlovarského filmového fes-
tivalu umělecky nejpřesvědčivější a právem
získal hlavní cenu.
Považujete za ústřední postavy filmu dva
dospívající bratry, nebo  spíš druhou světo-
vou válku jako hrůzný dějinný fenomén?
Myslím, že tím nejdůležitějším, tedy prota-
gonistou Velkého sešitu, je válka, která po-
hnula historií i lidmi.
Hlavními hrdiny jsou dva třináctiletí
chlapci, dvojčata, což připomíná obdobné
sourozence ve vašem slavném snímku Wit-
manovic hoši. V čem jsou si obě bratrské
dvojice podobné?
Obě chlapecké dvojice jsou si blízké tím, že
žijí ve světě, který je jim nepřátelský; i když
Witmanovic hoši neprožívají válečné hrůzy,
přesto se snaží, aby je tento svět nepřevál-
coval. Chtějí se zachránit a brání se. A dělají
to po svém. 

Přistupují k tomu s obdivuhodnou, až ne-
dětskou systematičností...
Jistě, jako k náročnému úkolu, který jim při
rozloučení dali rodiče: Uložili jim, že musí
udělat všechno, aby přežili. A to chce systém. 
Musí se nejen vyrovnávat s  nesmlouvavou
tvrdostí doby, ale i sami se učit krutosti 
a věcné pragmatičnosti. A jde jim to. 
Jinak by neměli šanci. Trénují odolnost, cvičí
se v snášení hladu a bolesti, zbavují se „pře-
bytečných“ emocí, které jim momentálně
nejsou k ničemu. 
Musí ale být až tak nelítostní, že  se zbavují
i citů k nejbližším? 
Musí! Válka převrací morálku naruby, dělá
z chlapců  – a nejen z nich  – jiné lidi. V ta-
kových převratných dobách je všechno obrá-
ceně. To byste koukala, kdyby teď a tady náhle
vypukla válka, jak by se lidé přetlačovali u vý-
chodu, snažili se zachránit bez ohledu na os-
tatní. V každém člověku jsou síly dobra i zla,
a záleží na okolnostech, co v nich převáží.
Ve filmu je velmi silná scéna, kdy kluci pálí
matčiny láskyplné dopisy, a trénují se tím
v potlačování emocí.

Protože jim v této chvíli už láska k matce
není k ničemu. Je daleko, nemůže jim po-
moct. Ale všimněte si, že chlapci jsou pořád
schopni citu: nakonec se postupně sbližují
s babičkou, s níž si byli na počátku hodně
vzdálení. A taky vděčně vzpomínají na ži-
dovského ševce, který jim v těžké chvíli 
pomohl. 
Připomněl jste jednu ze scén filmu, v níž
jsou místní Židé hnáni do sběrného tábora
a pak na smrt. Je pro film důležitá?
Jistě, Velký sešit není o holocaustu, ale tento
motiv je tam zastoupen jako významná sou-
část dějin té doby. A také jako připomenutí,
že Maďaři pro Židy většinou nehnuli prstem.
Postavy dětí bývají ve vašich filmech velice
významné, často jsou nositeli poselství.
Proč zrovna děti? 
Patrně proto, že sám mám tři děti a považuji
za důležité zkoumat, jak se dívají na svět do-
spělých. Myslím, že ho nemají rádi, často
ho vnímají dokonce až s odporem. Snažím
se zjistit, proč tomu tak je.  

ap
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Nahraďme slovo „cizí“ pojmem „jiný“
Polská režisérka Joanna Kos-Krauze hovoří
o filmu Papusza, který natočila s manželem
Krzysztofem Krauzem. Byl uveden v hlavní
soutěži karlovarského filmového festivalu a
získal jednu z cen. Tvůrci ve Varech úspěšně
představili už několik snímků, Můj Nikifor
tu získal před devíti lety nejvyšší ocenění,
úspěch sklidilo i jejich Náměstí Spasitele. 
V novém filmu jste se opět věnovali výrazné
umělecké osobnosti, příslušníku národ-
nostní menšiny žijícímu v Polsku. Před lety
to byl rusínský – lemkovský  malíř Nikifor
Krynický, nyní romská básnířka Papusza. Co
vás na nich zaujalo? 
Příběh umělců, kteří žili na hranici dvou
světů, ten svůj překračovali, ale ten větši-
nový je zpočátku odmítal. Oba umělci byli

navíc opředeni mýty a legendami, k nimž
jsme se chtěli vyjádřit.
Krynický i Papusza mají navíc společné i to,
že patřili k etnikům, jimž bylo ukřivděno.
Ano, například Romové prožili ve dvacátém
století dvě katastrofy: za války holocaust, po
ní násilné trvalé usidlování, domestikaci,
která jim vůbec neprospěla. Z polské krajiny
zmizely kočující cikánské tábory, ale Ro-
mové stále žijí v jakýchsi rezervacích, po-
dobných indiánským. Při práci na Papusze
nás až zaskočil obraz, který stále mají Po-
láci o Romech, ale např. i o Židech. Jak ne-
spravedlivé stereotypy o nich vládnou! Do-
mnívali jsme se, že tato etnika jsou u nás
historicky zakořeněna a lidé se s nimi sžili,
ale není to tak. Myslím, že se musíme vy-

rovnat s problémem vyloučenosti, nahradit
fenomén „cizosti“ pojmem jinakost. A uvě-
domit si, že tato „jinakost“ je hodnotou
sama o sobě.
Točili jste na černobílý materiál, rozhodli
jste se pro něj kvůli žánru a větší sevřenosti
sdělení?  
Snažili jsme se nepodlehnout lacinému nos-
talgickému kýči – obrazu Romů s barevnými
sukněmi a šátky. Chtěli jsme vyprávět epický
příběh bez příkras o ženě-umělkyni. Hrdin-
kou snímkuje je ovšem i sama romská ko-
munita. Přitom jsme nepotřebovali zdůra-
zňovat dobové tragédie či velká barevná
„plátna“, vždyť o životě Romů přináší svě-
dectví sama Papusza ve své tvorbě. 

ap

53. ročník Zlín Film Festivalu stál za to. 
Atmosféra i program stály za to, byť počasí
letos příliš nepřálo. Vedle filmového pro-
gramu a zajímavých hostů z branže nabídla
akce i vynikající doprovodný program. 
Výtka by mohla směřovat k velkému počtu
simultánně tlumočených filmů, přeci jenom
zážitek v takovém případě není stopro-
centní. Jinak se ale festival novému progra-
movému vedení povedl. V jeho čele stála
poprvé Markéta Pášmová a zvládla to dobře.
Měla samozřejmě na čem stavět, její před- Velké kino ve Zlíně… … a nové Kongresové centrum během festivalu

Zlín Film Festival 
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chůdce ve funkci programového ředitele
Petr Koliha tu zanechal obrovské množství
práce, kontakty i prestiž, která ZFF zůstala.
K zajímavostem letošního ročníku festivalu
patří připomenutí 30. výročí natáčení For-
manova filmu Amadeus na zámku v Kromě-
říži. Jako malý zázrak se jeví objevení krát-
kého snímku, který tehdy tajně a na
zapřenou vytvořil amatérský filmař Ladislav
Františ. Ten se dostal do bezprostřední blíz-
kosti režiséra, kameramana a herců. Krátký
film byl ve Zlíně promítnut. 
Ozdobou akce se stali režisér Vojtěch Jasný,
producent Rock Demers a taky dvojice Jiří
Suchý – Jitka Molavcová, která Zlín doslova
prozářila. Jiří Suchý dělal Jitce Molavcové,
která ve Zlíně převzala Cenu za přínos dět-
skému filmu, skvělý, usměvavý, pohodový
doprovod. Tohle Zlínu skutečně vyšlo!
Přehled cen přinášíme dále, v tuto chvíli

chceme upozornit jen na zajímavé ocenění,
které bylo uděleno v rámci studentských
porot. Získalo je oddělení marketingu filmu
Davida Ondříčka Ve stínu za nejlepší mar-
ketingově-filmový počin roku. Cenu pře-
vzala vedoucí oddělení PR tohoto snímku
Uljana Donátová. top

Jitka Molavcová s Jiřím Suchým

Vojtěch Jasný se svým dlouholetým přítelem, kanadským produ-
centem Rockem Demersem

Uljana Donátová vedla ve Zlíně přednášku o filmovém marke-
tingu

Programová ředitelka ZFF Markéta Pášmová během zakončení
festivalu na náměstí

Držitelka Ceny za přínos dětskému filmu Jitka Molavcová

Festivalový štáb

Den Českého rozhlasu, skvělý koncert Lenky Dusilové

Úspěch českých animátorů v Hamburku 
Češi letos v Hamburku nechyběli – a vyhráli! ... sice „jenom“ druhou cenu ze tří, a to díky jednomu jedinému ze třinácti do soutěže
zaslaných filmů pražské FAMU – ale na hamburskému jubilejním desátém ročníku soutěže studentských filmů to byl přesto nesporně
pěkný úspěch: mezi první, druhou a třetí cenou letošní HAMBURG ANIMATION AWARD tu totiž nebyl žádný velký rozdíl v kva-
litě. Všechny tři se vyznačovaly vyzrálými scénáři, vynikajícím designem a perfektní animací, což bylo zcela v duchu hesla této 
velice živé soutěže: „Style and Story“. 

Teď ale po pořádku:
První cenu – 5.000 euro – si odnesl čtyřmi-
nutový kreslený snímek Wind Roberta Löbla
z hamburské Vysoké školy užitých věd, 
u nějž porota ocenila „jasná vizuální řešení,
sympatický humor a úspornou animaci“. 
A navíc pochválila, že tento film „mohl být
vyprávěn jedině jako animovaný“. Jde v něm
o stylizované vysvětlení vzniku větru jako
nezbytné součásti života člověka: vítr je vy-
ráběn podzemním fukarem, jehož činnost je

ke škodě lidí občas přerušena při střídání
pracovníka, který klikou fukaru otáčí.
Druhou cenu – 3 000 euro – získala origi-
nální kombinace animace a pixilace,
v Česku už známý film Jakuba Kouřila M.O.
Autor v šesti a půl minutách vypráví příběh
kultivované vdovy, která si chce nějak na-
hradit zemřelého manžela, a proto si ob-
jedná v zásilkové službě kloubovou staveb-
nici manžela na klíček. Umělá figura ji ale
brzy zklame, a tak se stará paní vydá s roz-

loženým umělým manželem k popelnici,
aby se tam setkala se starším sousedem,
který tu rovněž likviduje dříve zakoupenou
umělou manželku. A zakrátko je z těch dvou
spokojený párek. Filmu dominuje výborný
herecký výkon Viery Pavlíkové, jejíž mimika
je pro pixilaci jako stvořená, a jejímuž obli-
čeji odpovídá Kouřilem kongeniálně vytvo-
řený obličej jejího náhradního manžela.

Alexander Zapletal, Hamburg
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Fungování Českého filmového centra a na-
šeho česko-slovenského pavilonu v Cannes,
který již 10 let pořádáme společně se Slo-
venským filmovým ústavem,  má dle mého
názoru přínos v několika rovinách. 
Filmový trh v Cannes je největší filmový trh
na světě. V letošním roce se jej zúčastnilo
11.700 návštěvníků. České filmové centrum
funguje jako oficiální vystavovatel a také zá-
stupce České republiky. Díky tomu jsme
uvedeni ve všech materiálech a přehledech
vydávaných pořadateli trhu a každý ná-
vštěvník se o nás tedy snadno dozví, snadno
nás najde. Pak je pro zahraniční návštěvníky,
kteří mají zájem o spolupráci s Českou re-
publikou, velmi snadné nás najít, navštívit
náš pavilon a získat potřebné informace,
kontakty a tak podobně. 
Na druhou stranu jsme zase my pravidelně
informováni o všech aktivitách s filmovým
trhem spojených a tyto informace následně
předáváme českým profesionálům, což je
druhá oblast, kde vidím jasný přínos našeho
fungování v Cannes. Již od února posílám
výzvy českým profesionálům s informacemi
o našem stánku, o uzávěrkách přihlašování
filmů na festival, o uzávěrkách akreditací či
aktuálních novinkách. Konkrétním naším
přínosem je letos také přihlášení 11 nových
celovečerních českých dokumentů do nové
online videotéky tzv. Doc Corneru, což je

jakási varianta klasických projekcí na trhu,
které v Cannes pro dokumenty nejsou příliš
vhodné vzhledem k primárnímu zaměření
festivalu, a jsou navíc velmi drahé. Přihlá-
šení filmů přes nás bylo pro producenty
zdarma. Při objednán projekce na trhu také
producentům či prodejcům nabízíme naši
slevu, kterou jako vystavovatel máme, aby
se náklady s projekcí alespoň částečně sní-
žily. 
Českým profesionálům, kteří se do Cannes
chystají, také pravidelně poskytujeme
pomoc při přípravě jejich účasti v Cannes, 
a to od konzultace ohledně akreditací, ter-
mínů, objednání…
Velmi často také přímo komunikujeme s po-
řadateli a zjišťujeme různé možnosti, po-
máháme vyřídit pozdní žádosti o akreditace
a tak podobně.
České filmové centrum před festivalem 
i během něho informuje všechny návštěv-
níky trhu o naší účasti, připravujeme tištěné
materiály, rozesíláme mailové oběžníky, sbí-
ráme informace o české účasti, radíme, jak
účast v Cannes nejlépe využít, připravujeme
s českými účastníky jejich akce v Cannes 
a všemožně informujeme, propojujeme,
propagujeme.
Kromě již uvedeného pak samozřejmě
přímo na místě funguje náš pavilon, který
má 50m2 prostoru a 50m2 terasy. Tento své-

bytný prostor funguje jako výkladní skříň
české účasti v Cannes, dáváme tím o sobě
vědět, že česká kinematografie a český fil-
mový průmysl fungují. Jak jsem již říkala,
návštěvníci se zde mohou informovat, zís-
kat kontakty, potkat české profesionály, zís-
kat představu o aktuální české produkci,
možnostech natáčení v ČR a podobně. 
A českým návštěvníkům nabízíme zázemí
pro svou propagaci a schůzky, které je v tak
hektickém prostředí, jakým je Cannes, velmi
užitečné. V pavilonu a na terase je prostor
uspořádat své schůzky, k dispozici je káva 
a nealkoholické nápoje, které ČFC zajišťuje
sponzorsky. Pravidelně se zde také konají
odborné a společenské akce. Některé po-
řádá přímo ČFC, na některých spolupracu-
jeme s dalšími subjekty. Když tedy chce ně-
jaká česká společnost v Cannes uspořádat
prezentaci, tiskovou konferenci, koktejl či
něco podobného, může k tomu využít právě
zázemí pavilonu Českého filmového centra
a naši pomoc a zkušenosti s přípravou ta-
kové akce.
Nakonec bych ráda zmínila ještě jeden
aspekt, a sice naši komunikaci s organizá-
tory filmového festivalu, kterým pravidelně
do všech hlavních i vedlejších sekcí nabí-
zíme české filmy, případně pro ně i pořá-
dáme projekce v Praze či Paříži.

Markéta Šantrochová, ČFC

O přínosu stánku a dalších aktivit Českého filmového centra 
na nedávném filmovém festivalu v Cannes

Festival v Šanghaji rozhodně nebyl festiva-
lem, jak si ho představujeme. Filmy se ne-
promítaly, televizní trh začali na příkaz
shora bourat v den, kterým měl vrcholit (bo-
hužel pro nás jsme dorazili těsně před roze-
bráním posledních stánků, bourání to bylo
rychlé a mohutné, těsně před tím trh), a s ji-
nými filmaři jsme se míjeli téměř důsledně,
až jsme v tom cítili jakýsi záměr. 
Zato o nás bylo dokonale a velkoryse posta-
ráno, každý ze zahraničních účastníků měl
k dispozici vlastní limuzínu a mladou čín-
skou vzdělanou průvodkyni, která bez cen-
zury a obětavě pomohla poznat ze Šang-
haje, co za pár dní lze. Což byl podle všeho
hlavní záměr organizátorů šanghajského 
televizního festivalu. My jsme navíc zážitky
sdílely s Olgou Sommerovou, která nakonec
ve své kategorii vyhrála. Tedy k jednomu

opravdu blízkému kontaktu s kolegyní fil-
mař kou přece jen došlo (i když zrušit její li-

mu zínu, aby mohla jezdit s námi,
nebylo tak úplně snadné).
Až na závěrečném ceremoniálu
jsme byli konfrontováni s veli-
kostí čínského televizního prů-
myslu, zářivostí místních hvězd
(představte si  – místní Jiřina
Bohdalová vypadá úplně jako
Hana Maciuchová!) s nimiž
jsme se tak nějak svezli a zaku-
sili 15 vteřin slávy na červeném
koberci po hollywoodském
vzoru.  
Z pokory před tou velikostí mne
touha točit v Číně nepopadla.
Ovšem nahlédnutí do této

země mne nadchlo, za což jsem
televiznímu festivalu velmi vděčná. 

Tereza Vrábelová

Takhle zachytila Terezu Vrábelovou v Šanghaji Olga Sommerová

Televizní festival v Šanghaji
Byl to pro Česko festival úspěšný – Olga Sommerová tu získala hlavní cenu. V Šanghaji byla i scenáristka, režisérka a producentka
Tereza Vrábelová (spolu s manželem Janem Vrábelem a cyklem Nevinné lži), která pro Synchron napsala následující ohlédnutí.
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Jako ředitel školy vypadáte na první pohled
spokojeně, asi máte z mnoha věcí radost… 
Raduji se především z cen, které naši stu-
denti získávají na domácích i zahraničních
festivalech. Radost mám i z toho, že se stále
více rozvíjí výměna našich studentů se za-
hraničím v rámci projektu Erasmus, v sou-
časnosti už jede na plný plyn. Řada studentů
tak v posledním roce vyjela na půlroční
stáže například do Anglie, Řecka, Turecka,
Finska, Španělska a dalších zemí. A radostný
je i pohled na stále se rozšiřující tým našich
pedagogů, nedávno ho obohatil například
pan režisér Michálek. 
Můžete jmenovat nejzásadnější úspěchy
studentů píseckých filmových škol z po-
slední doby?
Ve světovém měřítku je to úspěch štábu filmu
Láska, který získal dvě ceny v rámci projektu
48 hodin. Celosvětové finále téhle soutěže
proběhlo v Los Angeles. Naši studenti získali
ocenění za nejlepší užití rekvizity a za nejlepší
ženský herecký výkon. To naši školu zviditel-
nilo i za hranicemi. Další ocenění získávají
naši studenti pravidelně na domácích festiva-
lech, budu jmenovat například Mladou ka-
meru v Uničově, Novoměstský hrnec smíchu,
festival Klapka v Kladně a další.
Jistě udržujete kontakty se zahraničím 
i mimo soutěže a Erasmus…
Ano. Mimo jiné i skrze náš Mezinárodní fes-
tival studentských filmů, který letos pro-
běhne potřinácté. Díky tomu máme nepře-
tržitý kontakt se zahraničím. A kontakt
máme i s partnerskými školami přes bilate-
rální smlouvy. Z těchto škol k nám přijíždějí
jak studenti, tak i pedagogové.
Jak bude vypadat letošní ročník Meziná-
rodního festivalu studentských filmů?
Každý ročník je vždycky zasvěcen nějaké
konkrétní myšlence, se kterou přijdou studenti
a vetknou ji do znělky. V jejím duchu se pak
odvíjí celý festival; letos bude v duchu evo-
luce filmu. Kvalita přihlášených filmů, jak mě
informovala výběrová komise, je přitom letos
hodně vysoká. Komisi opravdu nezávidím, vy-
brat do soutěže ty nejlepší snímky bude hodně
složité. Náš festival si totiž nezakládá na počtu
uvedených filmů, ale na jejich kvalitě. Sou-
časně provádíme jakýsi „filmový zeměpis“,
představujeme širokou škálu zemí, které se
festivalu účastní. 
I díky České televizi jistě mnozí vědí, že se

k vám na školu chystá velmi sympatická
handicapovaná studentka, odhodlaná dělat
práci střihačky… 
U svého syna jsem se díval na pořad České
televize 168 hodin a zaujala mě reportáž 
o dívce, která se přes svůj značný handicap
nevzdala, snaží se dosáhnout vzdělání a za-
pojit se do normálního života. Její sen je stát
se filmovou střihačkou. Přemýšlel jsem 
o tom, jak jí pomoci. Mluvil jsem s naší paní
docentkou Bobkovou s tím, jestli by se jí
mohla individuálně věnovat. Když pak došlo
ke kontaktu, zjistili jsme, že Katka žije ne-
daleko Písku. Nabídl jsem jí tedy, že –
pokud úspěšně odmaturuje, a já věřím, že
ano – může u nás potom začít studovat.
Naše škola ji bude sponzorovat.  
Bude to pro školu znamenat nějaké úpravy,
třeba v bezbariérovém přístupu nebo stři-
hací technice?
U střihací techniky ne, tu Katka brilantně
ovládá. A co se bezbariérového přístupu
týče, Katka je schopna se do značné míry
sama pohybovat. Jistě, škola by si v tomto
ohledu některé úpravy zasloužila, ale zatím
jsou nad naše finanční možnosti. V prvním
období to tedy bude stát na spolupráci s os-
tatními studenty, kteří jí pomohou překážky
překonávat. Jinak naše odborná pracoviště
jako taková jsou bezbariérová. 
Tenhle příklad by mohl posloužit i jako vzor
dalším handicapovaným adeptům filmové
práce; jste připravení na zájem těch, kteří
Katku uvidí „v akci“ jako studentku vaší
školy? 
Takhle daleko jsem zatím neuvažoval, ale
máte pravdu, Katka by takovým příkladem
být mohla. Tolik vůle a úsilí, které věnuje
získání vzdělání, by jí mohl leckdo závidět.
Včetně lidí nehandicapovaných.  
Zpátky k vašim pedagogům. Nejen, že při-
cházejí noví, ale ti stávající si rozšiřují aka-
demické vzdělání a získávají nové tituly!
Ministerstvo školství žádá nejenom profesní
zdatnost pedagogů, ale i zmíněné tituly.
V posledním roce tak tři naši pedagogové
obhájili docenturu: jsou to zvukař inženýr
Karel Jaroš, střihačka magistra Eva Bobková
a dokumentaristka doktorka Jana Hádková.
V současné době se k habilitaci chystá ka-
meraman a režisér F. A. Brabec.
Vaši pedagogové jsou většinou filmoví prak-
tici, zkušení a ve svých oborech žádaní,

proto i hodně zaměstnaní. Asi není jedno-
duché sestavovat rozvrh tak, aby bylo
splněno veškeré požadované penzum vy-
učování…
To je pravda. Jsme filmová škola a máme svá
specifika, která k tomu patří. Naši pedago-
gové tak nemohou přednášet podle pevného
rozvrhu v pravidelné dny. Jsme na to ale
zvyklí, tuhle praxi praktikujeme ostatně už
řadu let. Rozvrh je tak přizpůsobován jejich
pracovnímu vytížení; ještě se nám nikdy ne-
stalo, že by penzum učiva požadované
učebními plány nebylo odučeno. 
Obohacujete i „technický park“ školy o no-
vinky, nová zařízení a nové programy?
To je naše povinnost, pokud chceme udržet
krok s dnešním rychlým až překotným vý-
vojem technických záležitostí. Obnovujeme
jak technické vybavení, tak programovou
základnu. Máme tak řadu nových programů
například v oblasti postprodukčních tech-
nologií, třeba animační a postprodukční
programy Nuke, After Effects a další. 
V Písku vedle sebe fungují Vyšší odborná
škola filmová a Filmová akademie Miroslava
Ondříčka. Pokračují absolventi vyšší od-
borné školy v dalším studiu na akademii
nebo spíš odcházejí do praxe?
Tak i tak. Někteří odcházejí do praxe, ně-
kteří pokračují ve studiu na akademii, těm
obzvláště talentovaným umožňujeme po
složení diferenčních zkoušek přestup na Fil-
movou akademii Miroslava Ondříčka.
A stávají se z některých absolventů FAMO
pedagogové – ať už na Vyšší odborné škole
filmové nebo na FAMO?
I takové případy už máme. Například kolegu
Jana Míku, který učí na zahraniční větvi naší
školy – International Film Studies. Dalším
příkladem je Jakub Hussar, oceněný v Hol-
lywoodu za nejlepší reklamní spot. 
Filmová akademie Miroslava Ondříčka ne-
zahálí ani v oblasti vydavatelské, světlo
světa díky vám spatřila zajímavá kniha
vzpomínek legendárního filmového zvukaře
Miloslava Hůrky.
Miloslav Hůrka byl skutečně ve svém oboru
legendou, říkalo se o něm, že byl zvukařem
už v éře němého filmu! Ale vážně: vydání
jeho pamětí nám nabídla paní architektka
Věra Líznerová-Steklá, na knize spolupraco-
vali dále pan inženýr Ivo Vítek a pan inženýr
Ivo Folvarčný. Ta kniha je, myslím si, vyda-

Vyšší odborná škola filmová v Písku
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
V tomto čísle Synchronu otevíráme novou rubriku věnovanou filmovým školám v Česku, možná se dostaneme i na Slovensko. Naše
první kroky vedou do jihočeského Písku. Tady sídlí dvě školy, které nás zajímají: Vyšší odborná škola filmová (dvouleté studium, 
neakademický titul DiS) a Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské 
studium, akademické tituly Bc. a Mgr.). Hovoříme s jejich ředitelem Mgr. Miloněm Terčem. 
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řená jak co do obsahu, tak i grafickým zpra-
cováním. Lidem, kteří mají o film zájem, po-
skytne spoustu informací nejen o práci zvu-
kaře, ale o vývoji filmu v našich zemích
vůbec. Kniha by měla být k dostání v dob-

rých knihkupectvích a zájemci ji mohou do-
stat nebo si objednat i na Filmové akademii
Miroslava Ondříčka. Tomáš Pilát, 

převzato z původních rozhovorů 

pro Český rozhlas Vltava  

Na FAMO najdeme přístroje všech filmařských období 

…a  jiný pohledObjekt FAMO v Písku…

Jedna z přednáškových místností

Pan ředitel vysvětluje, Ivan Biel bedlivě posloucháŘeditel školy Mgr. Miloň TerčFilmaři na půdě FAMO. Zprava: Vojtěch Kunčík, Miloň Terč, člen
v. v. FITESu Ivan Biel a autor rozhovoru Tomáš Pilát

Letos již po třinácte ožije podzimní Písek se-
tkáním mladých filmařů z celého světa. Ve
dnech 4. až 6. října se bude konat 13. Mezi-
národní festival studentských filmů Písek
2013. Mezinárodní porota, v jejímž čele

usedne česko-slovenský režisér Juraj Jaku-
bisko a po jeho boku pak laureát loňské
grand prix Piotr Zlotorowitz, mexický ka-
meraman Antonio Riestra a evropský repre-
zentant firmy Kodak Ltd. Christian Richter,
bude mít nesnadný úkol vybrat ty nejlepší
ze snímků, které došly z 28 zemí světa. Již
tradiční obesílatelé – Spojené státy americké
a evropské filmové školy – budou mít kon-
kurenci z Indie, Íránu, Albánie, Libanonu,
Turecka, Irska, Brazílie a Austrálie.
Úroveň letošní kolekce je podle vyjádření
výběrové komise opravdu vysoká. Město
Písek již tradičně dotuje hlavní cenu festi-

valu, festivalu, Cenu Václava Kršky za nej-
lepší film, 50 000 Kč. Dále porota udělí
ceny za kategorie nejlepší hraný, nejlepší
dokumentární a nejlepší animovaný film,
cenu za nejlepší obrazové ztvárnění, cenu
za humanitární počin, cenu za nejlepší tech-
nologické ztvárnění. Ceny věnují společnost
Universal Production Partners, senátor PČR
Miroslav Krejča, EIZO Europe GmbH o.s.,
Kodak Ltd., ředitel FAMO v Písku Miloň
Terč, Pražská vědecko-technická společnost.
O cenách v kategorii handicapovaných
tvůrců rozhodnou sami diváci. Ceny v této
kategorii věnuje Filmová akademie Miro-
slava Ondříčka v Písku. Pro návštěvníky
bude soutěžní program obohacen o prog-

ram nesoutěžních snímků, zajímavé works-
hopy, výstavy a divadelní a hudební před-
stavení. Nejen pro milovníky mořských hlu-
bin bude beseda s fotografkou, bioložkou a
potápěčkou Martinou Balzarovou. Pro tech-
nicky založené návštěvníky bude jistě zají-
mavá prezentace špičkových monitorů
značky Eizo. Výstavu výtvarných děl před-
staví i studenti filmových škol v Písku. Pro
nejmenší návštěvníky festivalu jsou připra-
vena divadelní představení v českém i an-
glickém jazyce, soutěže i jiné akce.
Čtenáře Synchronu zve do Písku za organi-
zátory festivalu jeho ředitelka Vladana 
Terčová.

Mezinárodní Písek letos již po třinácté
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Získal ji především za mapování bílých míst
v dějinách slovenského filmu. Cenu ne-
chápe pouze jako zhodnocení své dosa-
vadní práce, jako tečku za téměř pětačtyři-
cetiletou činností v oblasti filmu, ale – jak
řekl při slavnostním udělení  – „ako inšpirá-
ciu a povzbudenie pri realizácii ďalších pri-
pravovaných aktivít“. Dál pracuje na řadě
projektů: „Momentálne mám rozpracované
viaceré kroniky. Dejiny Slovenského filmo-
vého zväzu, Dejiny Klubu filmových novi-
nárov a Cien slovenskej filmovej kritiky,
ďalej zborníky 30 rokov Klubu priateľov čes-
kej kultúry (KPČK) Bratislava, Ceny sloven-
ským filmom a tvorcom 1932 – 2012, Festi-
valy českých a slovenských filmov 1959 –
1991.“
S Vraštiakovým jménem je spojeno také
udělování nejstarší filmové ceny na Sloven-

sku Igric i mnoho dalších aktivit. Nejvý-
znamnější událostí v jeho badatelském pů-
sobení v oblasti dějin slovenské kinemato-
grafie je objev originálního filmu režiséra
Jaroslava Siakeľa Jánošík z roku 1921. V této
souvislosti Vraštiak v roce 1991, při příleži-
tosti 70. výročí vzniku Siakeľova filmu, zpra-
coval i publikaci Jánošík 1921 – historická

rekonštrukcia o prvom slovenskom celove-
černom hranom filme. 
Kromě objevů filmu Jánošík, který ležel více
než půl století v garáži Jána Závodného
v Chicagu, se Štefan Vraštiak zasloužil i o další
významné filmové činy. Jako jeden z ředite-
lův SFÚ se r. 1997 přičinil o vydání Dějin
slovenské kinematografie a o vydání více
než padesáti svazků edice Dokumenty;
18 let vydává v SFÚ časopisy Informácie
a Kinema, dvě desítky let jeho péčí vychází
bulletin pro novináře Informácie KFN (Klub
filmových novinářů), organizuje udělování
už zmíněných cen Igric. 
Štefanu Vraštiakovi by možná měla být udě-
lena i zvláštní cena v Česku  – za soustav-
nou, odborně fundovanou a zasvěcenou,
„vyslaneckou“ činnost českého filmu na Slo-
vensku. red

Náš člověk v Bratislavě
V minulém čísle jsme slíbili, že se ještě vrátíme k osobnosti a práci nedávného jubilanta Štefana Vraštiaka, absolventa FAMU, dlou-
holetého pracovníka Slovenského filmového ústavu a jeho někdejšího ředitele, slovenského filmového publicisty a organizátora. Jak
jsme už informovali, letos na jaře obdržel Cenu ministra kultury SR „za celoživotní přínos slovenské kinematografii a audiovizi“. 

Štefan Vraštiak s cenou

FILMOVÉ AKTIVITY NA SLOVENSKU: 
podpora velkých produkcí, ocenění a přehlídky
MK SR podporí veľké filmové produkcie a tým
aj zamestnanosť 
Ministerstvo kultúry predstavilo legislatívny
návrh, ktorého cieľom je pritiahnuť na Sloven-
sko viac veľkých filmových produkcií, podpo-
riť investície do filmového priemyslu a tým aj
podporiť vznik nových pracovných príležitostí.
Podstatou návrhu je, že ak filmové produkcie
v súvislosti s realizáciou audiovizuálneho
diela na Slovensku preukázateľne uhradia
oprávnené výdavky (výdavky, ktoré podliehajú
zdaneniu na území SR) v minimálnej výške
2 000 000 eur, po skončení realizácie diela na
Slovensku budú môcť žiadať o vrátenie 20 %
z celkovej sumy preukázateľne uhradených
oprávnených výdavkov. Ministerstvo preto pri-
pravilo novelizáciu zákona o Audiovizuálnom
fonde, ktorá obsahuje spomenutú úpravu. Re-
zort kultúry týmto postupuje ako okolité kra-
jiny (napríklad Česko, Maďarsko), ktoré po-
dobný systém stimulov pre filmové produkcie
majú zavedený už dlhšie. Oproti ním však,
v prípade schválenia novely v legislatívnom
procese, bude slovenská verzia obsahovať via-
ceré pridané hodnoty, napríklad jednoduchšiu
administráciu alebo absenciu limitu maximál-
nej výšky dostupných finančných prostriedkov. 
Novela zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorú
ministerstvo kultúry predkladá do medzire-
zortného pripomienkového konania, by mala
nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2014.
V roku 2014 by tak mohli prísť prvé žiadosti
o registráciu takýchto filmových projektov.

Kvet Tálie získala Zita Furková
Kvet Tálie bol udelený po 12 raz na Festivale
Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad
Váhom Zite Furkovej (Divadlo Astorka Korzo
90 Bratislava), ktorá je dvanásta nositeľka ceny
Kvet Tálie. Cena je udeľovaná od roku 2002.
Nositeľky ceny v poradí, ako boli udelené: Ka-
tarína Kolníková, Viera Strnisková, Mária Krá-
ľovičová, Eva Krížiková, Vilma Jamnická,
Magda Paveleková, Zdena Gruberová, Soňa
Valentová, Božidara Turzonovová, Emília Vá-
šáryová, Eva Rysová.

Identifikačný kód Slovenska 2013 
Nových dvadsať nositeľov Identifikačného
kódu Slovenska, vyhlásených na Bratislavskom
hrade: Beňačková Nora, Čtveráková Ľubica,
Fialová Kveta, Frešo Viktor, Hološka Ľudovít,
Hubová Dagmar, Kapoller Karol, Kukura Juraj,
Kvietik Štefan, Luby Štefan, Lunterová Bernar-
dina, Műller Richard, Pala Štepán, Popovič
Vladimír, Radačovský Mário, Rudavský Andrej,
Štanclová Kamila, Sklovská Sisa, Valentová
Soňa a Želibská Jana. Dňa 04.06. bola verni-
sáž výstavy v Dome umenia Bratislava  – Re-
trospektíva víťazov z rokov 2007 – 2012, ktorá
trvala do 22.06.2013. Organizátorom IKS je
spoločnosť ARTEM.

Tvorcovia predstavili na ARTFILMFESTE pri-
pravované slovenské filmy
V dňoch 24. a 25. 06. 2013 sa počas 21. Med-
zinárodného filmového festivalu Art Film Fest

uskutočnilo podujatie FÓRUM 2013, zame-
rané na podporu propagácie, distribúcie
a predaja slovenských filmov na medzinárod-
nom trhu. Jeho verejný program uzatvoril
PANEL pripravovaných slovenských hraných
filmov, na ktorom domáci tvorcovia predstavili
svoje aktuálne projekty. Dohromady 12 pri-
pravovaných filmov vo fázach vývoja, výroby
či postprodukcie prezentovali producenti
a tvorcovia festivalovej verejnosti, novinárom
a prítomným odborníkom FÓRA 2013. Pane-
lovú prezentáciu otvorila Barbora Struss, za-
stupujúca medzinárodný vzdelávací program
MIDPOINT. Na Art Film Feste prebiehala prvá
časť dramaturgického workshopu určeného
študentom a čerstvým absolventom európ-
skych filmových škôl. Jeho zámerom bol vývoj
krátkometrážnych i celovečerných scenárov
v tvorivých tímoch pod vedením skúsených
lektorov. Druhá časť workshopu prebehne na
konci augusta v Českej republike, kde budú
v oboch kategóriách vyhlásené a finančne od-
menené víťazné tímy aktuálneho štvrtého roč-
níka. Na jeseň zároveň pripravuje MIDPOINT
druhý ročník workshopu pre profesionálnych
slovenských scenáristov. 
PANEL pripravovaných slovenských hraných
filmov zorganizoval v rámci programu FÓRA
2013 Slovenský filmový ústav v spolupráci
s CHARACTER  – Film Development Associa-
tion. 

(Z čas. INFORMÁCIE č. 8/2013)
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Mediální střípky hlavně o financích
1. Dokument o britských nacistech s finanč-

ními limity
Konec léta znamená v BBC také poslední
dny dokončovacích prací na desetidílném
dokumentárním seriálu o britské nacistické
straně (The Rise of the Nazi Party). Záhy
bude hotový a předán Discovery, jenž pořad
objednal a financoval. Bude vysílán na jed-
nom z jeho digitálních kanálů ke konci le-
tošního roku. Moje role při práci na tomto

cyklu byla Archive
Producer – tj. režisér
archivních materiálů.
Spočívala v tom, že
jsem provedla rešerši
v archivech i soukro-
mých sbírkách v Bri-
tánii a v mnoha dal-
ších zemích, našla 
a obstarala historické
archivní klipy, jak to
vyžadoval scénář; to

vše samozřejmě ve spolupráci s režiséry jed-
notlivých dílů. Materiál v digitální podobě
byl předán do střižny, licence na použití do-
mluvena za cenu, na kterou stačil rozpočet.
Protože britské a americké digitální televize
plánují, že budou své programy opakovat ve
všech známých i méně známých médiích po
celém světě donekonečna, licence tedy
musí pokrývat všechna média po celém
světě perpetuálně, tj. navždy. A tak není
divu, že jsem pro seriál nemohla zakoupit
unikátní záběry, které se nachází v českém
Národním filmovém archivu, protože jejich
cena byla pro nás příliš vysoká. Ideálem
zdejších archivních producentů jsou uni-
kátní záběry, jež jsou public domain   – ve-
řejným vlastnictvím, tedy takové, za které se
nemusí platit.
Vše v mediální branži se samozřejmě čím
dál víc točí kolem financí a zisku. Rozpočty
na výrobu televizních programů se snižují,
doba výroby se krátí, přitom požadavky se
stupňují. Ideálem je levný pořad, který při-
láká stamilióny diváků. Že je to nemožné ?
Rozhodně není! Dokazuje to např. digitální
You Tube, kterou vlastní Google. Video
Game High School series, klipy na kanálu
Playa, zhlédlo 850 milionů digitálních di-
váků po celém světě. Stačilo, když klikli na
svém digitálním smart  telefonu, iPadu či
na jiném digitálním přístroji, jež před čtyřmi
lety ani neexistovaly. Ale jak říká mladý Če-
choameričan Robert Kyncl, který má na sta-
rosti globální obsah  Googlu: „Nesnažíme
se napodobovat televizi. Jediné, co s ní
máme společného, je obraz, zvuk a pohyb.
Ale vše ostatní – zážitek, zkušenost, obe-
censtvo a přístroje – se liší.” 
A tak si britské terestriální televizní stanice
považují, pokud jejich sledovanost stále

ještě vůbec dosáhne k milionům. Na konci
letošního června vidělo např. pořad Top
Gear o automobilech a chrabrých mužích,
kteří je řídí, vysílaný BBC 2, ve Velké Britá-
nii 5.6 milionů diváků. Pořad 4. kanálu (C4)
O muži, jehož varlata váží 60 kilo přilákal
4.5 milionů a třetí dokumentární pořad na
komerčním kanálu ITV Tajemství chudo-
bince sledovalo živě 3.1 milionů diváků,
později dalších 542 tisíc. Tato čísla považuje
Broadcast magazine, bible pracovníků 
v britských médiích, za velký úspěch. Pouze
Coronation Street, Casualty and East Enders,
takzvané soup operas  totiž stále ještě do-
kážou pravidelně přivábit k terestriálnímu
vysílání miliony diváků.  

2. Skandály s hospodařením ohrožují veřej-
noprávní BBC 

Avšak v letošním létě se britský tisk a jím do
jisté míry vytvářené veřejné mínění nezabý-
valy sledovaností pořadů BBC. V popředí
zájmu bylo finanční hospodaření BBC. 
A především oněch sto milonů liber, jež
stála Digital Media Initiative (DMI) – tj. 
nepodařená computerizace archivu a pro-
dukce BBC. Veřejnost zajímaly i další 
obrovské částky odstupného, jež vedeni kor-
porace dalo vedoucím pracovníkům, kteří
BBC nedávno opustili, včetně jejího gene-
rálního ředitele Marka Thompsona. Když bý-
valý zástupce ředitele BBC odešel do před-
časného důchodu, protože se ukázalo, že
jeho funkce není zapotřebí, obdržel milión
liber. Jak informovaly zdejší noviny, velmi
štědré odstupné 670 000 liber dostala také
jedna se zástupkyň ředitele, Caroline Thom-

son, a to přesto, že okamžitě nastoupila do
Digital UK, také financovaného BBC. Státní
revizní komise (The National Audit Office)
a poslanci ostře kritizovali způsob, jak BBC
nakládá s penězi daňových poplatníků. 
Avšak sama BBC je velmi opatrná a pečlivě
váží slova, pokud informuje o svém finanč-
ním skandálu. V Česku panuje víra  – a Syn-

chron je také mezi těmito „věřícími” -, že
korporace o svých vlastních záležitostech
referuje stejně otevřeně jako o jiných udá-
lostech doma či v zahraničí. Ale jak ukazují
fakta, opak je pravdou. Ti, co v BBC pracují,
vědí, že finanční záležitosti jsou v BBC
velmi utajované, a to uvnitř i vně organi-
zace. Ani poslanci britského parlamentu ne-
dostali od BBC přesné informace, jak došlo
k tomu, že odměny manažerů se v posled-
ních letech obrovsky zvyšovaly, zatímco
rozpočty na pořady klesaly, mzdy progra-
mových pracovníků stagnovaly – s inflací se
dokonce krátily –, a počet programových 
repríz se neustále zvyšuje na úkor nových
pořadů.
Respektovaný komentátor britských médií
Roy Greenslade, bývalý šéfredaktor celos-
tátního deníku Daily Mirror a dnes profesor
žurnalistiky na prestižní londýnské City Uni-
versity, žádal v metropolitním večerníku
Evening Standard,  aby ti, co škody způso-
bili, byli veřejně označeni a penize refun-
dovány. Obrovské odstupné – 375 tisíc liber,
tj. 10 milionů korun) dosud vrátil pouze je-
diný z penzionovaných špičkových vedou-
cích, bývalý ředitel  BBC TV4 Roly Keating,
Stal se však mezitím ředitelem Britské kni-
hovny (The British Library) v Londýně, insti-
tuce o mnoho desetiletí starší než BBC, kde
roční odměnou je také šestimístní číslo...
„Spousta dalších otázek však zůstala stále
nezodpovězena,” píše Greenslade  v lon-
dýnském večerníku poté, co byla BBC na
koberečku v parlamentu. „BBC Trust a jeho
současný předseda, Lord Patten, bývalý kon-
zervativní ministr, byl jmenován do čela
Trustu, jenž měl pracovat lépe než zdiskre-
ditovaný Board of Governors. Funkce a čin-
nost Trustu  má chránit veřejnost a pracovat
jejím jménem v její prospěch. Teď je jasné,
že Trust svou povinnost nesplnil,“ soudí
Greenslade. 
O afeře BBC ještě hodně uslyšíme, zvláště
jak se bude přibližovat konec platnosti sou-
časné Charty BBC  – zákona o BBC. Vyprší
na konci prosince 2016, ale konkurenti
BBC, Murdochova mediální společnost 
a mnozí další se již nyní připravují, že
budou usilovat o privatizaci BBC. Důkazy o
tom, že korporace plýtvá penězi svých kon-
cesionářů, budou využity v argumentaci
všech kritiků a odpůrců veřejnoprávního te-
levizního systému. Bývalý ředitel BBC Mark
Thomposon byl povolán poslanci do Lon-
dýna, aby vysvětlil, proč tak špatně hospo-
dařil. Má přiletět z New Yorku, kde vede
New York Times, po prázdninách. Byla mu
již zaslána letenka (pouze v ekonomické
třídě). 
V září se tak bude v kontrole BBC pokračo-
vat. Z Londýna Anděla Špindlerová  

Autorka článku 
Anděla Špindlerová

Mark Thompson
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Odešel Pan režisér 
„Nezmarněte svůj tvůrčí čas“, 
napsal Jiří Krejčík jako svůj vzkaz do stejnojmenného
portrétu kolegyni dokumentaristce Marii Šandové,
který v roce 2011 vysílala i Česká televize. Stejné
motto čteme pod fotografií na smutečním oznámení,
které nám zaslala rodina legendárního režiséra, jed-
noho z nejstarších donedávna ještě točících filmařů
světa. Snad abychom uvěřili, že Pan režisér, který často
o lidské konečnosti mluvil, na hřbitov se vracel i ve
svých filmech, do poslední chvíle i v pokročilém věku
zaháněl smrt tvořivou prací, zemřel ve čtvrtek 8. srpna
2013. Propracoval se s filmem až do požehnaného
věku 95 let.  
Jeho vzkaz odněkud z filmařského nebe nyní nabývá
nových významů, protože bilance pozemských tvůr-
čích činů Jiřího Krejčíka se toho dne završila. Už nás
nepřekvapí žádnými novými hranými filmy, doku-
menty, divadelní a televizní inscenací, nápady, dopisy,
glosami… Už nezazvoní telefon, ze kterého se ozve
ono pověstné a hlasité: „Tady Krejčík!“. Občas připo-
jil i formální „Nespíte?“
Každé takové zvednutí telefonu, z jehož malého re-
produktoru telefonního přístroje se Krejčíkovo zvolání
šířilo nejen do zamýšleného ucha volaného, ale 
i k dalším přítomným v širším okolí telefonního příst-
roje, mobilizovalo všechny oslovené. Měl jsem to
štěstí od poloviny devadesátých let ocitnout se mezi

několika jeho přáteli a kolegy, kterým občas volával.
Lhostejno zda ráno, nebo pozdě večer. Většinou měl
nutkavou potřebu setkat se osobně a prohlédnout si
společně nějaký film, záznam herecké zkoušky, nebo
scénář, případně i pomluvy bulvárních vypravěčů
„historek o škrcení hereček“… Pan režisér z nejzku-
šenějších a nejcitlivějších cítil potřebu poradit se 
o projektu, filmu nebo o problému, kterým se inten-
zivně zabýval a diskutovat o nich. Ověřit si své vlastní
poznatky druhýma očima.
Jiří Krejčík nebyl jen mimořádným tvůrcem, ale byl 
i vytrvalým, věrným a kritickým divákem televize ve-
řejné služby. Své poznatky často sděloval i hodnostá-
řům televize a neváhal obracet se i na členy Rady ČT.
Cítil to jako přátelskou povinnost. Peripetie veřejné
služby a všechen zjištěný šlendrián ve veřejném ži-
votě mu ležel na srdci. Věhlasný režisér, který poslední
svůj hraný film pro kina Prodavač humoru natočil ještě
za normalizace v roce 1984, se po roce 1990 vrhl na
dokumentární a publicistickou tvorbu. Nacházet nová
témata vysoké společenské důležitosti, nebylo pro
pana režiséra vůbec žádným problémem. Často
k němu doputovala sama. 
Zatím žádný jiný tvůrce nezobrazil přeměny, které při-
nesl listopad 1989 – příchod svobody a otázku od-
povědnosti lidí  – s takovou syrovostí a naléhavostí,
jako Jiří Krejčík ve filmu Maturita v listopadu. Film se

mu podařilo dokončit až po deseti letech (© Česká te-
levize 2000). Dostal cenu FITESu a Vox Humana, ale
nikdy ho pak už nereprízovali ve vysílání. Jaká škoda!
Proč? V říjnu minulého roku Maturita v listopadu za-
ujala studenty Arcibiskupského gymnázia v Kromě-
říži, kteří s Jiřím Krejčíkem po filmu se zaujetím dis-
kutovali. 
Jiří Krejčík, polistopadový předseda obnoveného FI-
TESu, žil s představou, že jako funkcionář by sám
neměl točit, aby se vyhnul střetu zájmů. Věnoval
všechny síly organizační práci, spolu s Věrou Chytilo-
vou, Pavlem Kačírkem a dalšími bojovali neúspěšně
za záchranu FSB Barrandov. Když Krejčík skončil
s funkcionařením, vrhl se na publicistiku a dokumen-
taristiku, často přicházel s obtížnými a naléhavými té-
maty, se kterými si dramaturgové České televize ne-
věděli rady. Aby jeho hlad po možnosti realizovat
utišili, pod heslem „Kdo si hraje, nezlobí“(sic!), půj-
čili mu amatérskou kameru „Hi8“. Režisér Probuzení,
Vyššího principu, Svatby jako řemen, Božské Emy a
dalších velkých filmů spolu se synem, skvělým kame-
ramanem Jiřím Krejčíkem, ml., bez smlouvy a na ko-
leni natáčeli tzv. Ega. S vtipem, šťouravostí a laskavostí
natáčeli v amatérských podmínkách a s amatérským
zařízením důležitá mistrovská dílka s všednodenními
náměty, která nebyla dodnes dokončena. Nebyl
zájem.

S přítelem Vladimírem Pucholtem, hercem nejoblíbenějším, který
byl u posledních chvil J. Krejčíka

Se synem Jiřím v Itálii při natáčení dokumentu Dlouhý srpen Ji-
řího Krejčíka

S manželkou Vlastou a A. J. Liehmem v Bratislavě

Soustředění při práci

V Itálii při natáčení dokumentu Dlouhý srpen
Jiřího Krejčíka

Dlouho mi nebylo zcela jasné, kdy pan režisér spí. Až
jednou jsem ho probudil ve střižně, když se střihačem
Aloisem Fišárkem dokončovali dokument Dlouhý
srpen Jiřího Krejčíka. Česká televize mě požádala,
abych ho jako producent a druhý kameraman pro ni
vyrobil. Pan režisér, přestože jsme se již dlouho znali,
zřejmě netušil, do jakých rukou ho Česká televize svě-
řila. Zdříml si při nějaké technologické operaci, ke
které, nejsa technik, nemohl nic říct. Jindy ho bývalo
slyšet velmi dobře. Zejména tehdy, když se mu zdálo,
že natáčení se zrovna nevyvíjí optimálním směrem.
Spolupracoval jsem s ním jako kameraman několik
roků na jeho Českou televizí rovněž nedokončeném
projektu Můj domov. Byli jsme domluveni, že ho
budu snímat v polocelku při jeho pohybu rozestavě-
nou restaurací v domě, kde bydlel. Natáčíme. Pohy-
buji se s kamerou, jak domluveno, před ním. Držím

americký plán, pan režisér cosi vypráví na kameru. 
A najednou pan režisér se zadrhává v řeči, začíná bru-
nátnět a jen bezmocně opakuje hlasem se stoupající
intenzitou: „Široký záběr, široký, široký. . .! Žádný de-
tail!“ To už bylo slyšet až daleko na ulici. Zastavili jsme
natáčení a promítáme si kontrolní projekci. Pan reži-
sér sleduje záběr, který zastavil v domnění, že je pří-
liš úzký. Zjišťuje, že je v obraze v takové velikosti, na
jaké jsme se domluvili. Chytí se za ústa, třeští oči 
a jeho slova: „Pane Vadas, promiňte! Já myslel. . .“ se
mísí s reprodukovaným hlasem „široký, široký, žádný
detail!“ Jiří Krejčík v otázkách tvorby míval velmi
často pravdu, ale když se náhodou zmýlil, dokázal se
chlapsky omluvit. Byl i laskavý. Za tvůrčí disputaci do-
konce i poděkoval. Dobře věděl, jak může být i pro-
spěšná a inspirující.
Stalo se na schvalovací projekci jeho posledního do-

končeného dokumentu Dlouhý srpen Jiřího Krejčíka
(© ČT 2012), kdy konstatoval, že děkuje za dramatur-
gii, jakou jsem mu nabídl. Prý nikdy v životě nezažil
tak těsnou spolupráci, aby se s ním někdo přel o každé
slovo, které má zaznít ve filmu. Nakonec uznal, že
některá řešení, ke kterým jsme v poměrně ostré dis-
kusi dospěli, filmu jen prospěla. Byl jsem moc rád, že
Pan režisér film dokončil a zůstane jeho autorským 
výrazem. 
Napsal-li Jiří Krejčík vzkaz o zmarněných tvůrčích pří-
ležitostech, věděl, o čem mluví. Vzpomínal často na
dvacet osm let, kdy neměl příležitost k filmovému se-
bevyjádření. Počítal tam nejen roky před rokem 1989,
ale i ty další ve svobodě. Nevyužití jeho mimořádného
tvůrčího potenciálu zůstane hříchem těch, kteří o tě-
chto věcech rozhodovali.

Martin Vadas 
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Začínal jako tvůrce dokumentů a reklam.
Jeho prvním celovečerním filmem byl v roce
1947 Týden v tichém domě podle Nerudo-
vých Povídek malostranských. V padesátých
letech natočil Ves v pohraničí, Nad námi
svítá, na konci padesátých let spolupracoval
na filmu podle povídek Karla Čapka O vě-
cech nadpřirozených, s nímž uspěl na festi-
valu v Locarnu.
Zejména v šedesátých letech vytvořil vyni-
kající filmy, které se stále promítají či uvá-
dějí v televizi, například Vyšší princip, řešící
morální dilemata období heydrichiády, či
skvělou komedii Svatba jako řemen. S úspě-
chem se také zhostil filmové adaptace 
komedie podle irského dramatika Seana
O’Caseyho Pension pro svobodné pány.
Koncem 70. let zaujal zejména širokou di-
váckou obec filmovým portrétem slavné
operní pěvkyně Emy Destinnové. Později se
věnoval hlavně dokumentům a televizním
filmům; poslední titul natočil opět podle
předlohy Karla Čapka  – Osudové peníze.
Režiséři mladších generací ho s oblibou
zvali ke svým projektům jako herce: hrál
třeba ve Slavnosti sněženek Jiřího Menzela 
a v Hřebejkových Pelíšcích.

Jiří Krejčík získal za své filmy řadu uznání 
a cen; osobně byl oceněn Českým lvem za
mimořádný přínos české kinematografii,
Cenou Vladislava Vančury udělovanou Fil-
movým a televizním svazem a medailí Za
zásluhy a na Mezinárodním filmovém festi-
valu v Karlových Varech převzal Křišťálový
globus za mimořádný umělecký přínos svě-
tovému filmu.
Sám po Listopadu 1989 znovuzakládal FI-
TES po nucené pauze, nějakou dobu ho
vedl a jako předseda rehabilitační komise se
zasloužil o rehabilitaci mnoha českosloven-
ských umělců pronásledovaných po roce
1948 i po roce 1968. 

red

FITES zaslal kondolenci adresovanou
paní Krejčíkové a režisérově rodině

Vážená a milá paní Krejčíková, 
drazí pozůstalí,
přijměte, prosíme, naši upřímnou soustrast
v nejtěžších chvílích bolesti.
Skon režiséra Jiřího Krejčíka, scénáristy,
herce, milého kolegy, bývalého předsedy na-
šeho  – po roce 1990 obnoveného – Filmo-
vého a televizního svazu FITES, laureáta
ceny Vladislava Vančury Trilobit FITES, 
neúnavného a zapáleného tvůrce děl mnoha
žánrů s mimořádnou fantazií i citem, strhu-
jícího vypravěče, iniciátora, hybatele a glo-
sátora dění ve filmové a televizní obci, nás
hluboce zasáhnul.
Uvědomujeme si, jak mimořádnou, zásado-
vou a váženou osobností byl pro většinu na-
šich kolegů i filmových a televizních diváků.
A takový zůstává i v našich vzpomínkách.
Nezapomeneme na jeho výraznou postavu,
zanícenou dikci, velká mimická gesta i ges-
tikulaci totálně nasazené v boji s lidskou
blbostí, průměrností a nízkostí. Pamětník,
starší, než byla Československá republika,
se prodíral lidskou omylností k pravdě. 
Jeho mimořádná filmová, televizní i diva-
delní díla, plody práce organizační i široce
kulturní a společenské, tu zůstanou, i když
on už nebude osobně přítomen všem jejich
reprízám. Jeho pozemská pouť zdánlivě
skončila, ale nezmizí ani z naší paměti ani
z našich srdcí.
Jméno Jiří Krejčík budiž pochváleno.
11. srpna 2013

Za FITES Olga Sommerová, předsedkyně 

Pár osobních vzpomínek na
pana režiséra
Jednou mě vyhodil z natáčení svého filmu,
kam jsem jako začínající filmová novinářka
přišla na reportáž. Nelíbila se mu moje

otázka. Mladistvě drzá investigativní publi-
cistika se tehdy ještě nenosila, ale panu re-
žisérovi jsem to nezazlívala ani minutu. I za
tu krátkou chvíli jsem totiž při natáčení vi-
děla, že byl stejně nekompromisní a drsný
ke všem okolo. 
Hlavně jsem ale Jiřího Krejčíka potkávala 
v jeho filmech. Úžasných, „pouze“ zdaři-
lých i vzbuzujících diskuse; vždycky však
přinejmenším pozoruhodných. (Na Božskou
Emu jsme s celou rodinou přišli pozdě, pro-
tože jsme zapomněli na změnu času. A tak
se stalo, že jsem většinu filmu viděla ne-
dlouho po sobě dvakrát, a o to víc si uvědo-
mila jeho jinotaje, které diváky povzbuzo-
valy v těžké normalizační době...) 
Spolu s diváky i kritiky jsem vnímala jeho
výsostnou profesionalitu, invenci, schopnost
vyjádřit složitost hloubek a zákrutů lidské
duše i morální imperativy, obdivovala po-
zornost a péči věnovanou každému detailu.
A také vzácný smysl pro humor, který pro-
jevoval nejen v komediích, ale i ve svých
hereckých kreacích, třeba v Pelíšcích, a při
veřejných vystoupeních i osobních rozho-

vorech. Debatoval s břitkou trefností, kterou
neuměl každý skousnout.
Těsně po listopadovém převratu se Jiří Krej-
čík spolu se skupinou filmových tvůrců zralé
generace obával o osud Barrandova – deba-
toval o tom nesčíslněkrát i s lidmi z médií
(při té příležitosti jsme se opakovaně setkali),

ZEMŘEL JIŘÍ KREJČÍK
Plodný život a tvorba klasika českého filmu

Režisér, scenárista a občasný herec Jiří Krejčík zemřel 8. srpna po dlouhé nemoci. V červnu letošního roku mu bylo 95 let. Proslavil
se například filmy Pension pro svobodné pány, Svatba jako řemen či Božská Ema.

Jiří Krejčík na slavnostním večeru Trilobit Beroun 2013

Jiří Krejčík na valné hromadě FITESu 2011 
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snažil se je získat pro svá stanoviska. Při pri-
vatizaci ateliérů prosazoval požadavek po-
věstné „zlaté akcie“, která měla ve své době
samozřejmě svůj smysl, ale nakonec nebyla
moc k ničemu. Naštěstí to s filmem nedo-

padlo tak zle, jak se obávali ti starší, kteří si
tehdy nedokázali představit, že kinemato-
grafie může přežít i v privátních rukou... 
Mnozí z nás si jistě vzpomenou na četná se-
tkání s panem režisérem i na půdě FITESu, u
jehož obnovení po roce 1989 aktivně stál.
Obdivovali jsme jeho elán, pracovní akti-
vitu, s níž například ve velmi zralém věku
vytvořil dokumenty Maturita v listopadu 
a ještě předloni podivuhodný televizní sní-
mek Dlouhý srpen Jiřího Krejčíka (za nějž
ho porota FITESu ocenila čestným uznáním).
Pracoval ve výkonném výboru, svědomitě
chodil na naše valné hromady, jezdil do Be-
rouna. Tam také převzal Cenu Vladislava
Vančury, již mu FITES udělil za celoživotní

filmovou tvorbu, a loni cenu za zmíněný
Dlouhý srpen Jiřího Krejčíka. 

Agáta Pilátová

Jiří Krejčík blahopřeje Věře Chytilové k osmdesátinám, Finále
Plzeň 2009

Jiří Krejčík s režisérkou Drahomírou Vihanovou, Finále Plzeň
2010

Nedá mi to, taky přispěji jednou vzpomín-
kou na pana režiséra. Znali jsme se „pro-
vozně“, natáčeli jsme spolu několik roz-
hovorů pro rozhlas, naposledy vloni při pre-
miéře dokumentu Jakuba Wagnera Povídky
malostranské po 130 letech, jehož byl pro-
tagonistou. Kdykoliv mě viděl, věděl, kam
mě zařadit. 
Moje vzpomínka je asi rok stará (přesně ře-
čeno ze dne 9. června 2012), věc se ode-
hrála ve Švandově divadle po představení
Taboriho hry Mein Kampf. Šlo o premiéru,

na představení byl jako divák i pan režisér
Krejčík. Po představení většina lidí zůstala
ve foyeru, hodnotili hru i pojetí, které před-
vedl soubor Švandova divadla. Zůstal i pan
Jiří Krejčík, seděl vzadu u stěny a povídal si

s jednou krásnou herečkou. Napadlo mě po-
žádat ho o autogram. Neměl jsem ale vhod-
nou „podpisovou kartu“, na divadelní vstu-
penku nebylo kam se podepsat, navíc byla
od uvaděčky natržená. Šel jsem tedy do baru
poprosit o účtenku. S ní jsem zašel za
panem režisérem a o podpis ho požádal. Jiří
Krejčík se na mě podíval, spíše šibalsky než
zle, a prohodil: „A toaletní papír nemáte?“ 
A ovšem se podepsal.  

Tomáš Pilát
A tady je důkaz

Toaletní papír

KAMERAMAN, FOTOGRAF, MALÍŘ JURAJ ŠAJMOVIČ
(27. 4. 1932 Piešťany – 20. 4. 2013 Praha) 

Poznali jsme se za studií na FAMU. Byl 
o osm roků starší, ale přišel na školu
se zpožděním – též v důsledku pohnutých
životních okolností. Pocházel z židovské ro-
diny a za slovenského státu od roku 1942
unikal v Maďarsku před transporty. Poslední
půlrok před osvobozením strávil v podzem-
ním úkrytu. V tísnivé situaci ohrožení se
uchyloval k obkreslování známek maďarské
pošty, byly pěkné… (Svěřoval se s těmito
traumatickými zážitky jenom útržkovitě, dis-
krétně a jaksi tlumeně.) 
Schopnosti a výtvarné záliby přivedly po
válce gymnazistu na bratislavskou Vyššiu
školu umeleckého priemyslu. Tady absolvo-
val obor fotografie a chtěl na FAMU studo-
vat filmovou režii. Přijali ho na kameru 
a neměl to snadné. Objevily se pochybnosti
o jeho talentu, nakonec jen (naštěstí) opa-
koval první ročník a prožíval i krizi sebedů-
věry. Roku 1958 natočili s režisérem Zden-

kem Sirovým jedinečný medailonek Franti-
šek Tichý. Pamatuji – jako člen studentské
poroty – že jsme jim tenkrát udělili jeden
z diplomů při prvním školním festivalu… 
A v květnu 1963 jsme společně absolvovali
promoci v Rudolfinu. 
Juraj měl statnou postavu a jemné nitro. V le-
tech 1962 – 1972 působil ve Studiu Čs. ar-
mádního filmu, nejdříve v základní službě 
a pak jako občanský zaměstnanec. Vedle
čistě účelových snímků vytvořil pozoru-
hodné, esejisticky stylizované dokumenty –
často s režisérem Ivanem Balaďou, svým
spolužákem z Bratislavy i z FAMU. Napří-
klad Cintorín bez mena, Metrum (studie
z moskevského metra) či Les (poetická va-
riace na pohřeb Jana Palacha). Otakar Vávra
mu svěřil impresivní obrazové řešení Tři-
nácté komnaty, ovšem nejosobitější přínos
znamenala spolupráce na Balaďově režii
Archa bláznů aneb Vyprávění z konce ži-

vota. Tato volná adaptace Čechovovy novely
Pavilon č. 6 (scénář Lubor Dohnal), drsný
obraz blázince z ruské provincie, rezono-
vala s bezútěšnou situací po sovětské oku-
paci. A sugestivní dílo se ocitlo „v trezoru“,
dokončeno bylo až roku 1990. 
Největší objem mnohotvárné práce odváděl
Juraj „na volné noze“ pro televizní studia,
zprvu hlavně na Slovensku (mj. Adam Šan-
gala). Vedle spolupráce s Janem Matějov-
ským (Pasiáns a Podezření podle scénářů Ji-
řího Hubače) a Pavlem Hášou (Zajatec
šílenství, Povídky malostranské) uveďme se-
riál Sanitka (který v nedávné době opako-
vala ČT) s bravurním využitím dynamické
ruční kamery. V koprodukčním Dobrodruž-
ství kriminalistiky (režie Antonín Moskalyk)
se uplatnila Jurajova výtvarná kultura při sty-
lovém pojednání epizod z různých období 
a prostředí. Polistopadové období nabídlo
vděčné příležitosti v hraných filmech: Golet
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v údolí (režie Zeno Dostál; Český lev za ka-
meru), Návrat ztraceného ráje (režie Vojtěch
Jasný) nebo Zpráva o putování studentů
Petra a Jakuba (režie Drahomíra Vihanová). 
Druhou – a vlastně komplementární – tvář
Jurajova usilování představuje tvorba foto-
grafická. Byl z podstaty výtvarník a tato
práce mu poskytovala klid a soustředění,
útočiště před leckdy hektickým režimem na-
táčení. Jeho snímky už od studentských za-
čátků mají meditativní, často melancholické
naladění. „Duch Šajmovičových fotografií se
zrodil z čela vážné múzy. Šajmoviče neza-
jímají ani pofidérnosti a nezajímají ho ani
žánrové momentky lovené z moře života sítí

reportérské neúnavnosti. Zajímá ho věčnost
v prchavém a pomíjivost trvanlivého.“ Tak
řekl Jaroslav Boček při vernisáži první sa-
mostatné výstavy v pražské síni Fotochema
v lednu 1966. Šajmovičovo dílo už patří ke

klasickému fondu slovenské humanistické
fotografie. Hlavně v pozdějším období se
rozvíjela také expresivní, imaginativní
malba s častými motivy úzkosti, násilí 
a zmaru v dnešním světě. (V barevnosti a
tvarech jako by mně snad upomínala na
okruh Marca Chagalla?) 

„Vždy jsem se snažil hledat v životě 
i v umění opravdovost a prostotu.“ To Juraj
napsal jako vyznání do znamenité mono-
grafie Duch času. Mezi fotografií a filmem,
kterou roku 2005 vydal Národní filmový ar-
chiv. A toto přesvědčení štědře naplňoval
v bohaté, úctyhodné práci. 
Díky za Tvoje přátelství. Jan Svoboda 

Juraj Šajmovič

Od rodiny režiséra Otakara Skalskiho jsme do-
stali následující smutnou zprávu.
8. srpna 2013 v požehnaném věku 90 let ode-
šel režisér, herec a šerif osady Černá skála Ota-
kar Skalski. 
Jako herec se objevil ve filmech Kočky neberem
či Pět z miliónu, režíroval například snímek Zlo-
děj či dokumenty Zdroj síly, Vítali jsme Gaga-
rina a Pod zpívajícím nebem. Jeho synem je Bo-
leslav Skalski, kterého diváci znali především
jako Didiho Šešejka z magazínu Rodinná pošta,
taktéž režírovaného Otakarem Skalskim. Otakar Skalski s manželkou Alicjou a přítelem z Austrálie na ranči

syna Boleslava, léto 2013

Odešel Otakar Skalski

STOVKA JIŘÍHO WEISSE 
Jiří Weiss mě naučil, jak zacházet s tajemstvím lidské duše

Bylo to v lednu 1985. Studoval jsem 
v prvním ročníku filmové školy na  UCLA 
a stál ve frontě ve videopůjčovně spolu 
s hercem z mého prvního filmu, když mi
někdo najednou poklepal na rameno. Oto-
čil jsem se na staršího gentlemana, který se
mě zeptal s jemným přízvukem: „Promiňte,
jste studentem filmové režie?“ Přikývl jsem.
„Já jsem režisér a  profesor režie Jiří Weiss.
Rád vás poznávám. „Po pár minutách roz-
hovoru jsem už ho vedl do svého malého
bytu, kde  jsem mu – poté, co zavolal domů,
že nepřijde na večeři – na 8mm  promítačce 
ukázal hrubé práce svého filmu. Nad zbytky
jídla z ledničky a hodně levným vínem mi
pak řekl, jaké hrůzy jsem to natočil, a zep-
tal  se mě, proč chci být vůbec filmovým re-
žisérem. Bylo mně třiadvacet, jemu se-
dmdesát dva.
Nenapadlo by mě, že o devatenáct let poz-
ději s ním budu i ve chvíli umírání. 

Oním poklepáním na rameno začalo přátel-
ství, které pak pokračovalo přes bezpočet
obědů, večeří, filmů a lahví levného vína; 
a byl to začátek mé a závěr  jeho filmové ka-
riéry. Pomáhal jsem mu  přivést jeho novou
českou ženu do Ameriky, promítali jsme si
jeho staré filmy u něho doma, navštívil jsem
ho v Praze, poslouchal  bezpočtukrát jeho
historky, radil jsem mu, jak natočit v Ame-
rice nový  film, byl jsem při něm u mnoha
jeho operací a nakonec i když umíral.  Na-
vzdory pracovním a zdravotním potížím si
nikdy nestěžoval a  zachovávaje stoický klid,
díval se neustále dopředu. 
Od jeho smrti  uplynulo už devět let a pořád
mi strašně chybí. Chybí každému, kdo ho
znal. Můžu říct, že na přátelství mezi reži-
séry je cosi zvláštního. Tajným podáním
ruky mizí národnostní a věkové rozdíly 
a zůstává jen sdílený cit účastníků a pozo-
rovatelů života. V případě přátelství mezi

starším a mladším režisérem vidí jeden dru-
hého jako v zrcadle. Starší režisér v něm po-
znává kus svého mladšího já a naopak. A je
zde i vzájemná  žárlivost – jeden žárlí na
moudrost, druhý zase na mládí svého  pro-
tějšku. Oba jsou pak pronásledováni filmy,
které nikdy nenatočili. Chodil jsem do
skvělé filmové školy, ale byl to Jiří Weiss,
kdo mě  naučil nejvíc o tom, jak pracovat 
s herci a jak posoudit filmovou  látku. Po
léta, až do Bokovky, četl všechny mé scé-
náře, aby mi řekl, že je psal lenoch bez
špetky kázně. A jeho návštěvy u mě ve
střižně s sebou nevyhnutelně nesly podobné
komplimenty. Ale na mé dokončené filmy
byl nesmírně pyšný a vždycky je vehe-
mentně bránil. Věděl, že  mladé rostliny sílí
ve větru a dešti. Byl to on, komu jsem volal
pro radu, jak zacházet s obtížným her-
cem nebo jak režírovat filmovou hvězdu,
jakou je Jack Nicholson. Především mi však

Esej filmového tvůrce Alexandra Paynea se vrací k jubileu režiséra Jiřího Weisse, který by letos oslavil sté narozeniny. Payne je au-
torem úspěšných filmů O Schmidtovi (s Jackem Nicholsonem, 2002), Bokovka (s Paulem Giamattim,  2004) nebo Děti moje (s Ge-
orgem Clooneym, 2011), letos byl jedním z amerických uchazečů o Zlatou palmu v hlavní soutěži festivalu v Cannes.  Pro pražskou
retrospektivu svého učitele Jiřího Weisse v kinu Ponrepo napsal velmi osobní vyznání. Se svolením autora jeho text přetiskujeme.
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připomínal, že filmová technika je pouhým
nástrojem k dosažení něčeho dalšího – jak
vystihnout tajemství lidské duše. S každým
novým filmem si vzpomenu na to, co mně
řekl na rozloučenou, když jsem odcházel
točit svůj první film. Zastavil mě ve dveřích
svého bytu a  prohlásil: „Ještě jedna věc. Jdi
a natoč propadák,“ čímž samozřejmě my-
slel: „Buď svobodný. „Dělal na mě dojem
svou nesmírnou kázní, s níž každé ráno pra-
coval na novém scénáři filmů, které – až na
jednu výjimku – nikdy nenatočil. Když na-
konec dokončil snímek Marta a já, svůj nej-
více autobiografický film, zařadil se na se-
znam filmů, na které byl nejvíc pyšný:
Romeo, Julie a tma, Zlaté kapradí a zvláště
pak Vlčí jáma. Až Martu a já uvidíte, vězte,
že  mladý hrdina příběhu je Jiří, který byl za
podobných  okolností poslán za svým strý-
cem do Sudet. Na konci druhé světové války
dostal Jiří šanci točit v Anglii a v Americe,
ale jako hrdý Čech, který věřil v socialismus,
si vybral  návrat do Prahy a se svou kamerou
pomohl obnovit zničenou zemi. Ani ke
konci života tohoto rozhodnutí nelitoval, ale

bědoval nad tím, že –  chycen do pasti dějin
– musel točit „sta linistické filmy, které už
nikdo nikdy neuvidí.“ Dokonce i Marta a já
utrpěla tím, že se kvůli právům a problema-
tickému producentovi málo promítala. Jiří se
bál, že zůstane zapomenut, ztracen v histo-
rii. A s tímto smutkem také zemřel.
Mohu vás ubezpečit, že tato rozsáhlá retro-
spektiva by Jiřího naplnila obrovskou pý-
chou a utěšila ho vědomím, že jeho odkaz
nezmizí. Nadšeně by se účastnil každé pro-
jekce, odpovídal na dotazy diváků a vyprá-

věl anekdoty (byl vynikajícím vypravěčem).
Okouzlil by všechny ženy. Zapůsobil by na
vás svými encyklopedickými znalostmi dějin
a literatury. Pobavil by vás (nebo šokoval)
svým směšně nafouklým egem. A vyzval by 
vás, abyste se nezastavovali u historických
aspektů některých starších děl. Jen tak se
totiž dostanete až k tlukoucímu  srdci tohoto
výjimečného humanistického umělce.

Alexander Payne, pro Ponrepo, duben 2013

Jiří Weiss v akci Jiří Weiss při práci na filmu Marta a já, na kterém se podílela i
členka výkonného výboru FITESu Jana Tomsová

Zemřel dabingový režisér Jiří F. Svoboda
16. srpna zemřel ve věku 79 let dabingový
režisér Jiří F. Svoboda. 
Je jedním z nominovaných na za mimo-
řádné dabingové zpracování hodnotného
audiovizuálního díla včetně seriálů, kterou
uděluje Český filmový a televizní svaz FI-

TES. Nominován byl za režii českého da-
bingu francouzsko-amerického snímku
Serge Gainsbourg.
Měl být i jedním z vystupujících v doku-
mentu, který o Cenách Františka Filipov-
ského točí režisér Jaroslav Černý. Bohužel,

už se na něj bude pouze vzpomínat. Jeho
dílo tu ovšem bude už napořád. Podíváme-
li se na jeho dabingovou filmografii, ža-
sneme. 

Filmy:
2012: A je tu Lola, Gigi (+dialogy), Mstitelka Zora (+dialogy), Pojistka smrti, Serge Gainsbourg - heroický život; 2011: Divoký h ebec
(+dialogy), Flanderský pes, Kdo krá í po k ivolakých cestách (+dialogy), Krokodýlové z p edm stí (+dialogy), Malý princ, Pollyanna (+dia-
logy); 2010: Bílé Vánoce, Detektivní p íb h, Lady Chatterleyová, Nová dobrodružství Pipi Pun ochaté, Paní z Izieu, Puccini (+dialogy),
SOS - léto v ohrožení (+dialogy), Spiritistický stole ek (+dialogy), Summerhill, Tajemství Morphusu, Ukažte svou tvá !; 2009: Le Mans (+dia-
logy), Mimo službu, Paví pírko (+dialogy), Ragtime (+dialogy), Svatý Petr, Zázra ný b žec; 2008: Den Kobylek (dodabované scény), Po-
dez ení, Roš áci (+dialogy); 2007: Turner a Hooch (+dialogy), Váno ní koleda (+dialogy); 2006: Anastázie (+dialogy), 20 000 mil pod
mo em (+dialogy), Dít , které se cht lo stát medv dem, Láska není h ích (+dialogy), Taková nenormální rodinka (+dialogy), Western
Union; 2005: Minoes (+dialogy); 2004: Emil a detektivové (+dialogy), Na vlastní p st, Ulice Montmartre .125 (+dialogy), Pollyanna (+dia-
logy); 2003: Blízká setkání t etího druhu, Devátá brána (+dialogy), Franklinovy kouzelné Vánoce, Jack a stonek fazole, Letišt  1975 (+dia-
logy), Nebeský pes (+dialogy), Pod stromem v ného pokušení, Sunset Blvd. (+dialogy), Zru ná Marja (+dialogy); 2002: Drtivý dopad, Jeho
a její, Kovboj (+dialogy), Modrý pták (+dialogy), Sadko (+dialogy), Tsatsiki, maminka a policajt (+dialogy); 2001: Brat i Lu, Hájili jsme hrad,
Hrdina Tiny, Chladnokrevn , Kouzelné Vánoce Doty a Spota, Kouzelný mlýn, Kouzelný poklad, Maverick, Nils Holgersson, Piknik u cesty,
Sedm malých brat í k , Slam ný bý ek, State né srdce, St ela letí do pohádky, V lesní houštin , Validub, Vypráv ní starého dubu, Zlatá
antilopa, Žlutý áp; 2000: Indiskrétní p íb h (+dialogy), Maska, Monte Walsh, Nejv tší obchodní d m na sv t , Obvin ní: Proces s McMar-
tinovými, S Club 7: Návrat do padesátých let, Santovy poslední Vánoce, Velký Jake (+dialogy); 1999: Byt, Fifi Pírko (+dialogy), Poslední
adresa, Red Rock West; 1998: M j strýc Benjamin, Ohe , voda a lstivé úskoky; 1997: Dvanáct m sí k , Kniha džunglí, Nejlepší léta na-
šeho života, Pinocchio, Producenti, Sn hová královna; 1996: Nesmi itelní, Sicilián; 1995: 12 úkol  pro Asterixe, Asterix a Galové, Aste-
rix a Kleopatra, Asterix v Británii, Návrat do zem  Oz, Tajemství archy Noemovy, Tajemství Viléma Storitze; bez data: Návrat od eky Kwai
(+dialogy), Vysoká hra pro pravou dámu

Seriály:
2003: A  žije S Club!; 2002: S Club 7 v Hollywoodu, Teta (+dialogy); nedatováno: S Club 7 v L.A.

Minisérie:
2012: Kennedyové (+dialogy)

Dialogy:
1998: Willy Fog na cest  za dobrodružstvím
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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

in: plakát 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

in: článek + fota 1 stránka A4 10 000 Kč
2 stránky A4 18 000 Kč

 1/2 stránky A4 5.000,-
1/3 stránky A4 4.000,-
1/4 stránky A4 3.000,-

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

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. strana1. strana - zápatí

4. strana3. strana

1. strana - ucho

www.naostrove.czwww.vseradice.czwww.zamecky-dvur.czwww.rückl.czwww.ceskatelevize.czwww.mkcr.czwww.lhoist.czwww.rwe.cz

ČINNOST A AKTIVITY FITESu PODPORUJÍ:

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
na účet: č.ú.  2200428617/2010

Prosíme do zprávy pro příjemce napsat tiskacím písmem celé jméno a poznámku ČP (členský příspěvek) a letopočet, 
kterého roku se platba týká (např. Jan Novák ČP/2012). Platbu je možné provést bankovním převodem nebo složenkou.

VÝŠE ROČNÍHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU
VĚK / ČÁSTKA 0 – 65 let / 600 Kč 66 – výše / 300 Kč zápisné pro nové členy / 300 Kč

Schváleno na Valné hromadě FITESu dne 12. 4. 2012

F i t e s o v é  i n f o r m a c e

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).

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

OPAKOVANÁ INZERCE – SLEVY:

SY 3-2013 zlom-varianta.qxd:Sestava 1  23.8.2013  20:39  Stránka 36







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




