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Vážení přátelé, členové a příznivci FITESu, 
začněme dobrými zprávami. Určitě je potěšitelné, že se i le-
tošní Trilobit v Berouně vydařil. A že ani po mnoha týdnech
od jeho konání (18. ledna) se z mysli účastníků nevytratila
vřelá, přátelská atmosféra, která tu při předávání výročních
cen FITESu vládla. Nejen na slavnostním podvečeru přímo
v sále při oficiálním programu, který jako vždy probíhal v pří-
jemně neformálním duchu; pěkně a rušno bylo také v centru
města, a samozřejmě i v průběhu celého odpoledne, kdy se
v prostorách kina dobře bavily hlavně děti. S verdiktem po-
roty panovala všeobecná spokojenost. Pozitivní vyznění akce
ostatně dotvrdil i téměř čtyřicetiminutový dokument Jaroslava
Černého, který vysílala Česká televize 3. února na kanálu Art.  
Velkou radost nám tentokrát udělaly koncem března i letošní
ceny Thálie v Národním divadle: za celoživotní mistrovství
na nich byl (konečně!) oceněn výsostný herec Josef Somr. Jak
při přebírání trefně poznamenal, je to dárek k jeho „nedoži-
tým osmdesátinám“, které mezitím 15. dubna ve zdraví do-
vršil. Je to ovšem dárek nejen pro něj, ale i pro nás všechny,
kdo ho máme rádi. Vedle mnoha desítek vynikajících kreací
v divadle, filmu i televizi nezapomenutelně ztvárnil např. vý-
pravčího Hubičku v oscarových Ostře sledovaných vlacích. 
Čímž se dostáváme k dalšímu letošnímu výročí, jímž v uply-
nulých týdnech žila kulturní veřejnost: sté narozeniny Bohu-
mila Hrabala. Bez jeho inspirativního literárního díla by ne-
vznikla řada skvělých filmů. Mnohé už o něm bylo řečeno,
v této souvislosti jen připomínáme naši historickou, ale stále
trvající radost: jistě není náhoda, že mladí filmaři nové vlny
šedesátých let hledali své „Perličky na dně“ spolu s ním – pro
vyjádření společného životního i tvůrčího pocitu a umělecké
konfese si jako erbovní značku zvolili právě Hrabalovy 
povídky. 
Filmová produkce roku 2014 dosud nemá příliš příležitostí 
k uspokojení (že by chyběly silné předlohy jako Obsluhoval
jsem anglického krále nebo Slavnosti sněženek?!). Výjimky
tvoří snímek Andrey Sedláčkové Fair Play (ten má látku silnou
jako hrom), Mádlova režijní prvotina Pojedeme k moři, Sa-
mirův zajímavý, „na jeden záběr“ točený film Hany (který
otevíral letošní plzeňské Finále) a několik dokumentů (Tra-
bantem až na konec světa, Eugeniové).
Truchlivou aktuální kapitolou kulturně-politického dění ve
veřejném prostoru je volba nových mediálních rad. Přiná-
šíme o tom bližší informace na stránkách našeho časopisu,
zde jen připomínáme, že kauza volby radních je i jedním
z hlavních důvodů rezignace dosavadní předsedkyně FITESu
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rozhlasu nevybrali žádného ze špičkových odborníků na-
vrhovaných FITESem (Jan Svačina, Vladimír Just).
Nechceme skončit smutně nebo rozhněvaně, proto připo-
meňme, že aspoň Česká televize se v prvních měsících roku
pochlubila hned několika zdařilými projekty, třeba doku-
mentárním cyklem Theodory Remundové Když v tom jedou
ženy, nebo profesionálně solidním krimiseriálem Případy 
1. oddělení. A nikoliv na posledním místě se blýskla i svérá-
zným sitcomem Čtvrtá hvězda. (Viz recenze uvnitř časopisu.) 
Možná je to nadějný začátek boje ČT o čtvrtou hvězdu...

Vaše redakce 
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Vážení členové Filmového a televizního
svazu, milí přátelé, z osobních důvodů jsem
se po dvou letech rozhodla opustit post
předsedkyně FITESu i členství ve výkonném
výboru. Filmový a televizní svaz dostal do
vínku v době svého vzniku v šedesátých le-

tech charakter spolku, který se občansky an-
gažuje v prostředí audiovizuální tvorby, sle-
duje situaci v médiích veřejné služby a dává
podněty politické reprezentaci při porušo-
vání zákonů nebo pochybeních či nespra-
vedlnosti, týkající se našich členů. Děkuju

svým kolegům ve výkonném výboru za ak-
tivní postoj při všech úkolech, na kterých
jsme společně pracovali. Přeju si, aby se
FITES svému tradičnímu angažmá nezpro-
nevěřil.

Olga Sommerová

Olga Sommerová rezignovala na funkci předsedkyně FITESu

2
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Poděkování FITESu
V rámci dabingových cen se vzdali finančních příspěvků s cenami spojených:
Kristina Svobodová – dcera oceněného pana J. F. Svobody se finančního ohodnocení ve výši 10 000 Kč vzdává ve prospěch FITESu
Jiří Šesták, poskytl ze své ceny dar 3 000 Kč

Upřímně děkujeme!

FITES zaslal otevřený dopis volebnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
v souvislosti s volbami členů mediálních rad

Volební výbor
Poslanecká sněmovna Praha 5. 3. 2014
Parlamentu ČR
Sněmovní 2
Praha 1 – Malá Strana

Vážení členové volebního výboru PSP ČR, 
obrátili jsme se před nedávnem na Vás otevřeným dopisem a dovolili jsme si připomenout, jakým způsobem několik volebních 
období probíhají schůze Volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky při volbách do mediálních rad. 
Profesní organizace vycházely z předvolebních slibů politických stran, že konečně dojde k odpolitizování volby do rad a letos 
nabídly poslancům mimořádně kvalifikované osobnosti veřejného života s profesní i občanskou integritou. Volební výbor některé
z nich odmítl již v nepochopitelném předvýběru. 
Navzdory příslibům, že letošní důležitá dovolba do mediálních rad nebude opomíjet profesní organizace a věrohodné osobnosti
veřejného života, jsme dostali nesmírně zneklidňující informace, že se opět volební výbor rozhodl uzavřít zákulisní obchody.
Nechceme věřit, že KDU – ČSL prosazuje do Rady ČRO Jiřího Floriana a do Rady ČT Jaromíra Talíře výměnou za  podporu jmen,
která preferuje ČSSD. Tedy:
Do Rady ČRO Marka Švába, Annu Dohnálkovou a Václava Chalupu.
Do rady ČT Ivanu Levou, Michaela Hausera, Richarda Hindlse, Hanu Moučkovou a Vratislava Dostála.
V době, kdy je důvěra občanů v demokratický systém tak hrubě narušena, je tento systém stranických obchodů a rozdávání 
trafik dalším nebezpečným krokem. Je naprostým popřením všech veřejných slibů politiků o změně voleb do mediálních rad.
Jako bezpodmínečně nutné se ukazuje připravit novou mediální legislativu, zavést jmenování mediálních rad podle západo-
evropského modelu z  nezpochybnitelných institucí, společenských organizací a politických stran.
Společně s dalšími uměleckými, vědeckými obcemi a sdruženími uděláme vše pro to, abychom občany informovali o nepřijatel-
ném jednání Volebního výboru Poslanecké sněmovny PČR.

Český filmový a televizní svaz FITES
Olga Sommerová , olga@sommerova.cz
Inventura demokracie
Kristýna Opletalová, Kristyna.Opletalova@seznam.cz
Herecká asociace
Jiří Hromada , prezident@hereckaasociace.cz

Korespondence s politiky o mediálních radách
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Z volebního výboru nám přišla následující odpověď

Vážená paní, vážený pane, 
potvrzuji přijetí Vašeho dopisu, č. j. PS2014/002175, adresovaného členům volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, ve věci voleb do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Sděluji Vám, že dle rozdělovníku pošty v PSP bylo
Vaše sdělení předáno všem poslaneckým klubům. Doručení Vašeho E-mailu dne 5. března2014 zmínil na jednání 6. schůze 
volebního výboru pan poslanec Martin Kolovratník přímo v rozpravě k projednávání daného bodu. 
S pozdravem 
Ing. Jitka Václavíková 
tajemnice volebního výboru

Dopis všem poslancům Poslanecké sněmovny PČR

Poslanecká sněmovna Praha 15. 2. 2014
Parlamentu ČR
Sněmovní 2
Praha 1 – Malá Strana

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
v souvislosti s nadcházející dovolbou členů Rady ČT a Rady ČRo si dovolujeme upozornit na to, že pro nezávislé fungování médií
veřejné služby je nutné, aby do těchto rad byli voleni lidé nezávislí, nezkorumpovatelní, kvalifikovaní, s vlastním názorem 
a schopností tento názor uhájit. 
Jen rady, složené z členů, kteří splňují tato kritéria, mohou plnit kontrolní funkci, poskytovat vedení zpětnou vazbu a zaručit ne-
závislost a nezaujatost veřejnoprávní televize a rozhlasu.
V posledních 15 letech tomu tak nebylo. Výběr kandidátů do rad probíhal podle stranického klíče, dokonce někdy i v zájmu jed-
notlivých politiků a na ně navázaných lobbistů. Tím se až na čestné výjimky do rad dostávali lidé, pro které nebyl na prvním místě
zájem veřejnosti, nýbrž kterým šlo o získání výhodných kontaktů, možnost uspokojovat cíle osobní nebo těch, kdo je do rad pro-
sadili, případně ti, kteří členství v radě považovali za jakousi trafiku za minulé zásluhy či služby. Prvotním smyslem existence ta-
kových rad bylo přednostní prosazování zájmů lobbistů, finančních skupin, jednotlivých politiků či skupin politiků nebo politické
strany, kterou byli do rady prosazeni, ne však široké veřejnosti. 
Naléhavě žádáme, abyste tentokrát při výběru nových kandidátů, a z nich pak členů rad měli na paměti, že média veřejné služby
jsou zde proto, aby poskytovala objektivní, ověřené a ve svém celku vyvážené informace a sloužila k plnění kulturních, spole-
čenských a sociálních potřeb společnosti. 
Jistě souhlasíte s tím, že potřebujeme média bez cenzorských zásahů, sledujících skryté politické či ekonomické skupinové zájmy.
Jen taková média prospívají i kvalitě demokracie, zaručují rovnou soutěž politických stran a brání manipulaci veřejným míněním.
Doporučujeme, abyste se při výběrů nových členů mediálních rad osobně zajímali a informovali o tom, kdo jsou navrhovaní kan-
didáti, jak se dosud prezentovali, jakou mají pro danou úlohu kvalifikaci a zvolili jenom nezávislé, čestné a společností uznávané
osobnosti.
V případě, že na základě politických obchodů rady opět obsadí lidé, kteří nereprezentují zájmy veřejnosti nýbrž zájmy skupinové,
skryté a individuální, budeme se každého z vás veřejně ptát, proč jste pro ně hlasovali.
Pro další období pak pokládáme za bezpodmínečně nutné, aby byly novelizovány mediální zákony tak, aby zabránily volit do me-
diálních rad kandidáty, o kterých není známo, čí zájmy vlastně zastupují. Je potřeba připravit novou mediální legislativu a vytvářet
mediální rady podle některého z osvědčených evropských modelů.
Chceme věřit, že výrazná obměna Poslanecké sněmovny, k níž v posledních volbách došlo, povede k tomu, že tolik důležitá do-
volba členů mediálních rad bude letos probíhat v deklarovaném posílení role profesních a nestátních organizací a věrohodných
osobností veřejného života. 
Nechceme už být znovu svědky politické korupce, jejímž výsledkem nejsou svéprávné kontrolní orgány médií veřejné služby, 
zastupující zájmy veřejnosti. 
Podepsáni:
Vraťte nám stat  – Václav Němec, vaclavnemecfil@gmail.com; Martin Hausenblas, martin.hausenblas@adler.info; 
Veřejnost proti korupci – Milan Hulík , hulik@volny.cz; 
Rada pro mezinárodní vztahy – Jiřina Dienstbierová , j.dienstbier@volny.cz; 
České centrum mezinárodního PEN klubu – Jiří Dědeček , jiri@dedecek.cz; 
Český filmový a televizní svaz – Olga Sommerová , olga@sommerova.cz; Ivan Biel ivan.biel@centrum.cz; 
Inventura demokracie – Kristýna Opletalová , Kristyna.Opletalova@seznam.cz; Iva Kopečná, ivca.kopecna@gmail.com; 
Pražské forum – Alena Rybníčková, alena.rybnickova@prazskeforum.cz;
České děti – Petr Placák ibabylon@seznam.cz; 
Lepší Kladno – Milan Hamerský hamerskym@gmail.com; 
Iniciativa Fór_um – Martin Pehal , martin.pehal@gmail.com; 
Herecká asociace – Jiří Hromada , prezident@hereckaasociace.cz;
Odborový svaz Media – Jiří Hubička, hubicka@centrum.cz
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Ceny Filmového a televizního svazu FITES
jsou v lednu už tradičně první vlaštovkou
signalizující výroční oceňování uměleckých
děl a výkonů v uplynulém roce. Od těch fil-
mových (Český lev, Cena filmové kritiky) se
však liší v několika aspektech; především šir-
ším záběrem – oceňuje se i televizní tvorba
– a mimo jiné i tím, že hodnocené období je
trochu odlišné: spadají do něj díla vytvořená
vždy od října do října. 
V sobotu 18. ledna 2014 rozdal FITES své
ceny opět v rekonstruovaném berounském
kině Mír. 
Stejně jako v minulých ročnících, i nyní tu
vládla pohoda a dobrá nálada; decentní umě-
lecké vstupy vokálního souboru Tadooba ne-
rušily ani nezdržovaly, ba naopak, povznášely
sice slavnostní, ale nikoliv škrobenou atmos-
féru, děkovné projevy oceněných byly srdeč-
né a úsporné. A i když se moderátor Tomáš
Hanák přeřekl o něco častěji než jindy a chví-
lemi byl i nepozorný, dokázal to napravit (na-
příklad půvabnou komunikací s dětskými po-

rotci). Tohle všechno podtrhlo neformální ná-
ladu programu. Je rovněž potěšitelné, že fil-
mařská akce se těší stálému zájmu a pozor-
nosti – tedy i hojné účasti – místního publika
a představitelů města. 
Na „trilobitím“ večeru je mimo jiné sympa-
tické, že o oceněných tvůrcích zpravidla ho-
voří sami porotci, což činili i tentokrát. Mají
tak příležitost se k nim a jejich tvorbě vyslovit
a nabídnout svou kůži kritiků a teoretiků „na
trh“. Jeden z projevů porotců zvlášť vynikal
duchaplností i hloubkou sdělení: laudatio na
Zdeňka Svěráka přednesl pan doktor Vladimír
Just a sklidil za něj velký a zasloužený potlesk
(viz text na str. 5). Zdeněk Svěrák získal Cenu
Vladislava Vančury za přínos kinematografii
„za profesionalitu, humanismus a humor,
jimiž po léta neokázale kultivuje český film“,
jak praví verdikt poroty. 
Porota pracovala ve složení: divadelní, fil-
mový a televizní kritik Vladimír Just, režisér
Jaroslav Černý, publicista Jan Foll, drama-
turgyně Věra Krincvajová, filmový redaktor

Tomáš Pilát, kritik Jan Svačina a producent
Ivan Biel. Hodnotila 65 filmových a televiz-
ních titulů – celovečerní filmy, dokumenty 
i několikadílné cykly. 
V počtu cen tentokrát s přehledem vítězila
televizní tvorba, koneckonců i Hořící keř,
jeden z držitelů Trilobita, který posléze zís-
kal řadu ocenění na dalších akcích, vznikl
jako minisérie pro televizi – pro soukromý
kanál HBO. Jak známo, Česká televize (ještě
s minulým vedením) jej odmítla. Letos po-
prvé byla udělena i cena dětské poroty – Be-
rounský Medvídek.
K letošním podnětným novinkám v seznamu
cen patří také udělení ceny pražskému Muzeu
Karla Zemana – „za neotřelou, hravou a hladi-
vou prezentaci filmařova díla u nás i v cizině“.
Z berounské slavnosti natočil Jaroslav Černý
dokument, který zdařile zachycuje okam-
žiky odehrávající se během slavnostního
předávání Trilobitů, práci poroty, další dění
i atmosféru během celého dne. Česká tele-
vize jej uvedla 3. února. ap

Trilobitu se v Berouně stále daří

Porotkyně Věra KrincvajováLíba Taylor Starostka města Beroun Šárka Endrlová jasně potvrzuje, 
že na Trilobitu opravdu není nuda

Ceny dostali i nejmenší návštěvníci TrilobitaVokální soubor Tadooba Jaroslava Pokorná Abrhámem rozesmátá

Členka výkonného výboru FITESu, režisérka Kristina Vlachová 
a dvorní fotografka FITESu Líba Taylor
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Zdeněk Svěrák zaujímá už čtyřicet let v čes-
ké kultuře, a to zdaleka nejen té filmové 
a divadelní, zvláštní postavení. Je autoritou
nejen uměleckou, ale i veřejně občanskou:
spíše než jedincem je už jakousi veřejno-
právní institucí. Kdyby se Svěrák rozhodl
kandidovat na ombudsmana (senátora,
možná i prezidenta), stal by se jím asi snad-
něji než kterákoli jiná celebrita. Jeho kam-

paň by přitom nemusela stát ani setinu ná-
kladů jeho protikandidátů, nepotřeboval by
za sebou žádného Šloufa ani šiky vizážistů
a píáristů, nepodílel by se na každoroční bil-
boardelizaci země. Neboť Svěrák na své
kampani mimoděk pracuje už téměř půlsto-
letí, a to svým humorem, scénáři, hrami i he-
rectvím, které, ač budí salvy smíchu, se ne a
ne vejit pod pojem „bavičství“. Na máločem
se jinak rozvaděná česká společnost okam-
žitě shodne tak, jako na kódu Cimrman:
tváří v tvář Cimrmanovi mizí všechny třídní,
sociální, náboženské, věkové i sexuální roz-
díly. Ztělesněním kódu, této jinde než u nás
nepochopitelné Šifry Mistra Cimrmana, není
jen géniův divadelní a filmový kult, ale 
i Zdeněk Svěrák sám. Společnost jej přijímá
jako určitou sebeprojekci, Svěrák reprezen-
tuje jistý dostupný a srozumitelný soubor
ctností, jak je definoval už před více než
dvěma tisíci lety Aristoteles (nepochybně
jeden z Cimrmanových předchůdců) ve své
Etice: ctnost jako trvalé hledání středu mezi
dvěma špatnostmi, z nichž jedna je dána
nadbytkem (bavičství, obžernost, opilství,
rozmařilost) a druhá nedostatkem (suchar-
ství, askeze, abstinence, lakota). Toto trvalé
hledání středu – ani rebelie ani konformita,
ani underground ani komerce, ani nuda ani
řachanda – poznamenává Svěráka scená-

ristu i herce. Snad ještě silněji než talent 
působí na publikum Svěrákův příběh. Ze
středoškolského učitele autorem bezkonku-
renčně nejreprízovanějších her české diva-
delní historie, spolu se synem laureátem 
Oscara – pánové, kdo z vás to má? Ale to, co
dnes vypadá samozřejmé, vůbec samoz-
řejmé nebylo. Nebyly to hloupé hlasy, které
před 40 lety tvrdily, že mystifikace o Mistrovi
je chytrá leč efemérní recese, která nepřečká
dvě sezóny. O pár let později zasvěcení
tvrdí, že Svěrák, Smoljak etc. jsou snad
doma v mrňavém divadle, ale nepoužitelní
pro film: ten vyžaduje profesionály. Po úspě-
chu prvních filmů se píše: jako osvěžení
budiž, ale trvalejší ohlas to mít nebude, je
to moc intelektuálské, Svěrákovo autorské
(ne)herectví je nepoužitelné ve filmovém
dramatu a mimo domácí kontext. Skončilo
to jak známo vrcholnými rolemi od Jako jed
přes Kulový blesk, Obecnou školu až po
Vratné lahve – včetně oscarové pointy Kolji,
o níž se možná nesnilo, jakkoli byl geniálně
předvídavý, ani Cimrmanovi, a která překo-
nala i ten nejzlejší ze snů vídeňského profe-
sora Fidlera… – A mně nezbývá, než se dnes
nejen s Vladislavem Vančurou, ale i s Bohu-
milem Hrabalem v Berouně radovat, že
v případě Zdeňka Svěráka „neuvěřitelné
stalo se skutkem“. 

Synchron 1/2014

Laudatio Zdeňku Svěrákovi

Snad by se mnou byl Vladislav spokojen!
Rozhovor se Zdeňkem Svěrákem k získané Ceně Vladislava Vančury

Ve zdůvodnění se praví, že svojí tvorbou
mimo jiné kultivujete naši společnost; je to
jiné než dřív, kultivuje se dnes obtížněji? 
Nepíšu proto, abych kultivoval naši společ-
nost, ale většinou proto, abych rozesmál 
a potěšil. Ale jestli už tohle samotné stačí
pro kultivaci… A myslím, že je to stále
stejné, ne těžší. 
Kde berete neustálou inspiraci? 
Poslouchám, co lidi kolem mě říkají a jak se

chovají. Leckdy mi při tom zazáří nějaký ka-
mínek, který by třeba mohl být základem
vtipu. 
Co pro vás znamená Cena Vladislava Van-
čury?
Potěšilo mě, že se jmenuje právě po Vladi-
slavu Vančurovi. Jak známo, Vančura říkal,
že humor není jen smáti se, ale i lépe vě-
děti. A potěšilo mě to i proto, že i když píšu
scénáře jenom pro štáb, který je točí, sna-
žím se psát je dobrou češtinou. Takže by se
mnou snad byl Vladislav spokojen. 
V létě přijde do kin pohádka Tři bratři, točí
ji váš syn Jan. Jaká byla práce na tomhle
scénáři?
Tady jsem měl zvláštní úkol: existovaly tři
takzvané operky, a bylo zapotřebí vymyslet
pohádku, která by je spojila. Na tom jsme
s Honzou, se synem, strávili dost času.
Chtěli jsme, aby to nebyla jen taková jedno-
duchá slepovačka, ale aby celá věc měla
vtip. 

Takže něco úplně jiného než u pohádky 
Lotrando a Zubejda, kde jste spojovali dvě
Čapkovy pohádky v jednu; u Tří bratrů jste
vymýšleli pohádku, abyste spojili něco jiné-
ho…
Přesně tak. Bylo třeba vymyslet spojovací
pohádku. A protože všechny tři operky jsou
o holkách – Marušce, Růžence a Karkulce,
tak ta nová vymyšlená pohádka je o třech
klucích, kteří je zachrání. A pak si je, ale-
spoň myslím, vezmou. top

Zdeněk Sverák ohrožuje okolí smíchem v jakékoli situaci Zdeněk Svěrák přebírá cenu
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CENY TRILOBIT BEROUN 2013
Český filmový a televizní svaz FITES a Město
Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN
2013
Jaroslavě Pokorné za ztvárnění role paní Li-
buše Palachové ve filmu Hořící keř.
Trilobit se uděluje za nepatetický, soustře-
děný a emotivně mimořádně působivý pro-
jev, jímž se herečce zdařilo vykreslit tragický
portrét statečné ženy – matky Jana Palacha.

Český filmový a televizní svaz FITES a Město
Beroun udělují CENU TRILOBIT BEROUN
2013 režisérovi Zdeňku Tycovi a scenáristce
Markétě Bidlasové za film Jako nikdy. 
Cena se uděluje za zpracování zdánlivě ne-
atraktivního tématu umírání – v současném
kontextu jde o výjimečné, komplexní dílo,
počínaje scénářem přes režii až po tři mi-
mořádné herecké výkony Taťjany Medvecké,
Petry Špalkové a Jiřího Schmitzera.

CENY POROTY
Český filmový a televizní svaz FITES a město
Beroun udělují Cenu poroty kolektivu tvůrců
a manažerů Muzea Karla Zemana – Jakubu
Fabelovi, Ondřeji Beránkovi, Marcelu Kra-
lovi, Jakubu Matějkovi a patronce muzea
paní Ludmile Zemanové – za neotřelou, hra-
vou a hladivou prezentaci díla Karla Ze-
mana u nás i v cizině.

Český filmový a televizní svaz FITES a Město
Beroun udělují CENU POROTY 
scénáristovi a režisérovi Robertu  Kirchhof-
fovi za dokument Kauza Cervanová. Reka-
pitulace jednoho z nejpodivnějších krimi-
nálních případů minulosti je i obžalobou
justice polistopadové, u níž je možné, aby
lidé dožadující se po 30 letech práva na
spravedlivý proces, byli za svou snahu po-
trestáni exemplárním zostřením někdejších
absurdních trestů.

Český filmový a televizní svaz FITES a Město
Beroun udělují CENU POROTY 
režisérovi Radimu Špačkovi, scenáristovi 
Jakubu Felcmanovi a autorovi námětu Čest-
míru Kopeckému za dokument Pod dlažbou
je pláž.
Porota oceňuje připomenutí elementárních zá-
sad televize veřejné služby, jež jsou na západ
od našich hranic samozřejmé, u nás však jsou
stále vzdálenější hudbou budoucnosti.

Český filmový a televizní svaz FITES a Město
Beroun udělují CENU POROTY 
režisérovi Josefu Abrhámovi ml. za film 
Hoteliér.

Snímek je naplněním původního obsahu
slova dokument: je nepřikrášleným zázna-
mem pokusu Jana Kačera, Vladimíra Puchol-
ta a Josefa Abrháma vzkřísit znovu tvůrčí jis-
kru v kolegovi, jehož nemoc a stáří zdánlivě
vyřadily z aktivního života.

Český filmový a televizní svaz FITES a Město
Beroun udělují CENU POROTY 
režisérce Adéle Komrzýové za její kapitolu
v dokumentárním pásmu Televizní oslava.
Porota oceňuje nezávislý pohled do veřej-
nosti nepřístupného zákulisí tvorby pro-
gramu televize veřejné služby, včetně kritic-
kého pohledu na hodnotové preference
manažerů.  

MIMOŘÁDNÁ CENA POROTY
Český filmový a televizní svaz FITES a Město
Beroun udělují MIMOŘÁDNOU CENU PO-
ROTY režisérům Pavlu Palečkovi a Janu Bě-
lohlavému za snímek Vrahem z povolání.
Utrpení soudce Karla Vaše
Dokument je portrétem nechvalně známého
prokurátora Karla Vaše, jenž není ochoten si
připustit jakýkoli podíl na svých zločinech,
je i připomínkou otřesného selhání polisto-
padové justice, neschopné usvědčit a po-
trestat mnohonásobného vraha.

CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO
Český filmový a televizní svaz FITES a Město
Beroun udělují CENU JOSEFA ŠKVOREC-
KÉHO za filmovou adaptaci literárního díla
režisérovi Janu Hřebejkovi a scenáristovi
Dušanu Davidu Pařízkovi za film Odpad
město smrt.
V náročném snímku zůstaly i na filmovém
plátně zachovány poetika a náboj divadelní
hry, která byla uváděna v Divadle Komedie,
stejně jako dodnes aktuální poselství pů-
vodního dramatu Reinera Wernera Fassbin-
dera.

CENA VÁCLAVA HAVLA 
Český filmový a televizní svaz FITES a Město
Beroun udělují CENU VÁCLAVA HAVLA za
přínos díla občanské společnosti režisérce
Agnieszce Holland a autorovi námětu i scé-
náře Štěpánu Hulíkovi za film Hořící keř.
Režisérka, scenárista i celý realizační tým
vytvořili eticky i esteticky výjimečné dílo,
které hloubkou pohledu do nedávné minu-
losti nemá v současné české televizní a fil-
mové produkci obdoby.

CENA VLADISLAVA VANČURY
Český filmový a televizní svaz FITES a Město
Beroun udělují CENU VLADISLAVA VAN-

ČURY za přínos české kinematografii sce-
náristovi a herci Zdeňku Svěrákovi za pro-
fesionalitu, humanismus a humor, jimiž po
léta neokázale kultivuje český film.

BEROUNSKÝ MEDVÍDEK – CENA
DĚTSKÉ POROTY 
Český filmový a televizní svaz FITES a Město
Beroun udělují cenu dětské poroty – BE-
ROUNSKÝ MEDVÍDEK 
režisérům Karlu Smyczkovi a Martinu Do-
lenskému za televizní seriál Špačkovi v síti
času.

ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA 
ZLATÝ CITRÓN
Porota uděluje cenu ZLATÝ CITRÓN scená-
ristovi Ivanu Hubačovi, režiséru Filipu Ren-
čovi a ostatním tvůrcům seriálu Sanitka II
jako symbolu profesního úpadku nezaned-
batelné části původní dramatické produkce
televize veřejné služby.

Cenu dětské poroty získal seriál České te-
levize režisérů Karla Smyczka a Martina
Dolenského Špačkovi v síti času. 
Přinášíme vyjádření členů poroty, ze
kterých vyplývá, že jejich rozhodování
bylo dramatické.
Adam Bartoš, předseda poroty
Začátek seriálu Špačkovi v síti času se mi
líbil, čekal jsem skvělý pořad, ale pak se to
zkazilo. Celkově mě pořad moc nezaujal 
a pozor na slovo „blbec“. Ze všech zhléd-
nutých snímků se mi nejvíc líbilo Mini uni,
které se bohužel nedostalo do finále.
Zuzka Fialová
Hlasovala jsem pro seriál Méďové na ces-
tách. Moc se mi líbil díl o Českém krasu,
neboť nedaleko bydlím a také díl o Plzni,
odkud pochází můj tatínek a máme zde pří-
buzenstvo. Poznala jsem tato místa i z ji-
ného pohledu. Bylo to zábavné i poučné. 
Sára Macháčová
Snímek Špačkovi v síti času se mi líbil ze
všech nejvíc, jelikož tam hrálo hodně zná-
mých herců. Připadalo mi to napínavé a ta-
kové nové.  
Sebastián Růžička
Špačkovi v síti času: dobré a zajímavé zpra-
cování, ohodnotil jsem seriál maximálním
počtem bodů.
Anežka Hofmeisterová 
Hlasovala jsem pro vítězný film, protože se
mi líbil ten příběh a jak to vymysleli. Taky
kolik potřebovali místa a jakou si dali práci,
aby našli hodně lidí. Nelíbilo se mi, jak ten
tatínek koktal, protože se to do filmu neho-
dilo.

Rozhodnutí poroty TRILOBIT Beroun 2013
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Kristýna Čuříková
V tomto seriálu se mi líbilo, že byl propojen
normální svět se světem, kde žila holčička
s modrými vlasy. Hrají tam známí a dobří
herci. Je to klasický český seriál, který mě
zaujal a chvilkami byl i napínavý.
Nikola Lehovičová 
Přála jsem si, aby vyhrál jiný snímek, pro-
tože seriál Špačkovi v síti času se mi pří-
liš nelíbil. Trochu mi to vadí, ale ne moc.

Jednu z cen získali i tvůrci
Muzea Karla Zemana
Letos 5. dubna uplynulo 25 let od úmrtí
Karla Zemana, světově proslulého českého
režiséra a výtvarníka. Jeho film Cesta do pra-
věku od poloviny 20. století formoval něko-
lika generacím představu o podobě života
na zemi v období druhohor a třetihor. Stejně
tak prostřednictvím jeho filmů desítky mi-
liónů diváků po celém světě poznávaly svět

dobrodružství a exotických dálek románů
Julese Verna. Množství ocenění, které Zema-
novy filmy získaly, stejně jako jejich prodej do
72 zemí, jsou důkazem nesmírné obliby i vý-
znamu tohoto tvůrce. Pro své jedinečné
umění, jímž rozehrává kouzelný svět fantazie,
bývá Zeman často nazýván nástupcem nebo
pokračovatelem Georgese Méliese. K jeho fil-
movému odkazu se hlásí filmové osobnosti
jako Jan Švankmajer, Tim Burton či Terry Gil-
liam, a dodnes inspiruje nové generace fil-
mařů v Čechách i zahraničí.
Karel Zeman zemřel 5. dubna 1989 ve věku
78 let ve Zlíně. 
O Zemanův odkaz se od roku 2012 inten-
zivně stará Muzeum Karla Zemana. Expozici
v Praze na Malé Straně, která jeho tvorbu ma-
puje, navštívilo od jeho založení již více než
60 tisíc návštěvníků. Muzeum Karla Zemana
během své existence již pět Zemanových
filmů digitalizovalo z původních filmových
materiálů a vydalo je na nosičích DVD a Blu-
ray. Pro letošní rok pak připravuje další dva 
tituly. Po Cestě do pravěku, Vynálezu zkázy,
Baronu Prášilovi, Ukradené vzducholodi 
a Čarodějovu učni v edici Filmový klub Karla
Zemana letos vyjde film Na kometě a Po-
hádka o Honzíkovi a Mařence. Zároveň se
Muzeum zasazuje o plné digitální restauro-
vání nejvýznamnějších Zemanových děl. 
„O podpoře tohoto záměru intenzivně jed-
náme s Nadací české bijáky a naším společ-
ným cílem je právě v roce 25. výročí Zema-
nova úmrtí první takto obnovený film
veřejnosti nabídnout,“ uvádí Jakub Matějka,
ředitel Muzea Karla Zemana. „V letošním
roce zároveň vzniká celovečerní dokumen-
tární film a první reprezentativní knižní mo-
nografie, které budou mapovat Zemanovu
tvorbu i její význam v kontextu světové kine-
matografie,“ dodává Matějka.
V jarním období Muzeum Karla Zemana na-

bízí návštěvníkům nové interaktivní pro-
gramy a obnovené plavby po Čertovce. Ještě
před Velikonocemi pak v areálu Muzea 
v Saském dvoře nalezli návštěvníci nový fo-
totrik z filmu Ukradená vzducholoď. 
Více informací naleznete na 
www.muzeumkarlazemana.cz.

mkz

V Muzeu Karla Zemana si připadáte jako ve filmu

Pohled na vstup do Muzea Karla Zemana v Saském dvoře z Karlova mostu

Muzeum připomíná i tvorbu Zemanovy dcery LudmilyZ expozice – kostýmy z filmu Baron Prášil
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Fotonávrat k 70. Čtvrtletníku FITESu, 
který se konal 28. listopadu 2013
Téma: Česká televize dva roky po zavedení producentského systému

Auditorium

Generální ředitel ČT Petr Dvořák

Martin Pátek

Režiséři Ivan Biel a Jaroslav Černý

Debatující producentka Jana Tomsová

Jan Maxa

Nádherné prostředí Anežského kláštera

Vedení České televize

Milan Uhde v zápalu diskuse 

Jan Svačina

Prezentace České televize

Mediální novináři Ondřej Aust a Aleš Borovan
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Nakolik jsem si osobně od Čtvrtletníku tento-
krát sliboval alespoň náznak věcnosti a doufal
ve zbytečné neuhýbání od problémů, jimiž
veřejnoprávní televize prochází, natolik jsem
byl zklamán. Petr Dvořák, Jan Maxa, Milan
Fridrich i Václav Myslík, silná programová
čtveřice, která se diskuse zúčastnila, ale bo-
hužel mé očekávání naplnila jen zčásti a to
ještě místy nechtěně.
Nečekaná prezentace 
Jak bude diskuse probíhat a kdo její průběh
bude reálně řídit, to se ukázalo ještě předtím,
než Čtvrtletník vůbec odstartoval. Powerpoin-
tová prezentace, kterou s sebou pánové z České
televize k všeobecnému překvapení přivezli 
a kterou diskuze začala, totiž zbytečně ukousla
z dvou hodin vymezených Čtvrtletníku téměř
polovinu. Místo debaty o výsledcích produ-
centského systému, systému hodnocení pořadů,
nebo debaty o situaci ve zpravodajství, si tak
účastníci debaty vyslechli kolik, jakých pořadů
ČT vyrobila a vyrábí, jaké finanční prostředky 
a na co vynakládá a tak dále. Ne že by to byla
data nezajímavá, ale k této debatě zkrátka ne-
patřila. Prezentace, oznámená na poslední
chvíli tak působila, jako že má plnit pouze je-
diný účel. Omezit čas věnovaný dotazům
z pléna. I když v rámci spravedlnosti musím říci,
že u části dotazů z pléna nejspíš k žádné velké
škodě nedošlo.
Alespoň jeden dlouholetý problém ale pre-
zentace přeci jen otevřela, byť už neobsahoval
žádný nástin řešení. Systém financování České
televize, který je primárně založen na výběru
koncesionářských poplatků má totiž jednu vá-
žnou mezeru. Nepočítá s jakýmkoli navyšo-
váním poplatků vzhledem k inflaci, stoupají-
cím cenám energií, nebo změnám v daňovém
systému. 
Ne že by šlo o problém neznámý nebo pře-
kvapivý. Systém financování ČT je dlouho-
době nevyhovující a jde o problém řešitelný
pouze s politickou vůlí, která se ovšem zatím
nenašla.
Velmi zvláštně ovšem působil konec prezen-
tace. V něm pánové z České televize neopo-
mněli připomenout FITESu, že jemu i dalším
profesním organizacím, přispívají na různé ak-
tivity. Jistě, je to pravda, ale zařadit takové při-
pomenutí těsně před začátek debaty, která se
má týkat témat řekněme kontroverzních, pů-
sobilo jako mírné preventivní klepnutí přes
prsty. Jako jemné upozornění, že Česká tele-
vize přítomným přispívá na jejich aktivity, 

na což by neměli zapomínat, když budou 
přemýšlet kterou otázku položit. Pevně dou-
fám, že to tak nebylo myšleno, že šlo jen 
o nešťastnou formu prezentace spolupráce 
s profesními organizacemi. I tak se ale vtírá
myšlenka, že pokud podobný styl komunikace
panuje i uvnitř veřejnoprávní televize, nelze
se divit problémům ani nespokojenosti části
zaměstnanců.
Hodnocení pořadů si najděte na webu
Protože na producentský systém, hodnocení po-
řadů, programové směřování či krizi ve zpravo-
dajství, tedy na témata, která měla být hlavní ná-
plní debaty, zbyla pouhá hodina, podařilo se
jich dotknout pouze okrajově. I okrajový dotyk
ale stačil k tomu, aby se ukázalo, jak tato témata
vedení veřejnoprávní televize vnímá. A vnímá
je tak, jak se celkem dalo očekávat. Producent-
ský systém funguje perfektně, systém hodnocení
pořadů je v zásadě hotov a jeho detaily do-
stupné na webu ČT, kde si je můžeme najít,
pokud nás tak zajímají. 
Co na tom, že producentský systém podle
všeho tlačí kreativní producenty spíš než ke
kvalitě k líbivosti a nízkým cenám. Co na tom,
že systém hodnocení pořadů nebyl nikdy de-
tailně představen, i když se stal jedním, z pilí-
řů změn v ČT, proklamovaných Petrem Dvo-
řákem, a že o něm ani odborná veřejnost ani
tvůrci nemají bližší informace. 
I odpověď Jana Maxy na otázku, podle čeho je
vlastně hodnocena úspěšnost kreativních pro-
ducentů, že kreativní producent je hodnocen
podle toho, nakolik jím vyprodukovaný obsah
funguje a nakolik je úspěšný –, je tak bohužel
k ničemu. Funkčnost a úspěšnost je totiž zá-
vislá právě na systému hodnocení, jehož pri-
ncip zná jen málokdo. 
Fridrich hovoří, Maxa opravuje
Sice ne zajímavější, ale minimálně rozhodně
zábavnější byly již tradičně zmínky o progra-
movém směřování České televize. Sdělení Mi-
lana Fridricha, že ČT1 se má stále víc posou-
vat k rodinnému kanálu, stejně tak jako jeho
pochvala spojení ČT: D a ČT Art, sice žádným
překvapením nebyly, nakonec těžko od vr-
cholného manažera očekávat, že své dílo
bude hanět. Překvapivá nebyla ani určitá bul-
varizace námětů původní tvorby České tele-
vize v podobě filmů podle knih Simony Mo-
nyové. Za to později přišlo několi výroků,
které lze označit za typicky Fridrichovsky 
zábavné.
Vyloženou perličkou se například stal výrok

Milana Fridricha o tom, že pokud autor přijde
s něčím „fantastickým“ bude jeho námět při-
jat a zrealizován mimo jakýkoli programový
plán. Několik zábavných a dlouhých minut
trvalo, než Jan Maxa a Petr Dvořák uvedli
výrok šéfa programu na pravou míru. Když na-
stala o deset minut později podobná situace
a Milan Fridrich prohlásil, že dokumentů na
sociální témata má ČT málo a že rádi vezmou
jakýkoli námět, nebylo opatrné dementi ze
strany jeho kolegů už žádným překvapením.
Upřímně řečeno, trochu překvapivé je, že ko-
legové s sebou Milana Fridricha ještě na různé
debaty berou. Kdyby totiž měla Česká televize
uskutečnit vše, co kdy Milan Fridrich slíbil,
nejspíš by měla velké problémy se sestavením
programu i s dodržením rozpočtu.
O krizi se Dvořákovi mluvit nechtělo
Kamenem úrazu, jak se koneckonců dalo oče-
kávat, se stalo téma neklidu v redakci zpravo-
dajství České televize. Jakmile se diskuze do-
tkla tohoto tématu, najednou jakoby se vlastně
nikomu příliš hovořit nechtělo. Petr Dvořák
pouze znechuceně prohlásil, že je celá si-
tuace ovlivněna řadou polopravd a lží, které
ovládají média a proti kterým je těžké bojo-
vat, ale možnosti, aby tedy tyto lži a polo-
pravdy v rámci diskuze vyvrátil, nevyužil. 
Do situace nevnesl jasno ani předseda Rady
České televize Milan Uhde. Ten se sice zapo-
jil do debaty o jmenování nezávislé komise,
která by měla provést audit nezávislosti veřej-
noprávního zpravodajství, ale o naprostém
souladu mezi ním a Petrem Dvořákem může
být řeč jen těžko. Krátká výměna názorů mezi
Uhdem a Dvořákem působila ta, jako kdyby
dospěli ke společnému řešení pouze díky
tomu, že si každý z pánů vykládá tutéž věc po
svém. V praxi lze tento princip pojmenovat
shoda nepochopením.
Čtvrtletník s pořadovým číslem sedmdesát 
a s tematickým zaměřením na Českou televizi
bych rád označil za užitečný. Rád bych jej
označil za akci, která pomohla posunout věci
kupředu, která pomohla nastolit dialog, který
mezi vedením a zaměstnanci veřejnoprávní
televize evidentně chybí. Bohužel nemohu.
Vyznění celé debaty bylo nekonstruktivní, pa-
nelisté působili dojmem, že na veřejné plat-
formě rozhodně nic řešit nechtějí a nutno jim
přiznat, že se z většiny odpovědí dokázali vy-
mluvit, aniž by řekli cokoli konkrétního. 
Ale konec konců, i to je třeba ocenit.

Jakub Bouček

Synchron 1/2014

Člen výkonného výboru FITESu Jakub Bouček 
reflektuje 70. Čtvrtletník 
A hlavně nezapomínejte, že vás ČT podporuje!

Vše je v pořádku, vše děláme správně, finanční prostředky vynakládáme účelně, napětí ve zpravodajství je marginálním problémem,
o němž se veřejně nebudeme bavit. A především, nezapomeňte, že Česká televize podporuje profesní svazy a sdružení. Takové by mohlo
být stručné shrnutí 70. Čtvrtletníku Českého filmového a televizního svazu – FITES s vedením veřejnoprávní televize.
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Večer ARAS a vyhlášení ceny ARAS
22. května v Bio Ponrepo

Předběžný program:

16:30 Vyhodnocení ankety ARAS na téma

spolupráce s kreativními producenty České

televize

17:00 Systém přijímání námětů a scénářů

v České televizi. Jak funguje po roce exis-

tence?

18:00 Státní fond kinematografie

18:30 Kvalita programu v České televizi

19:15 Debata o změně mediálních zákonů.

Volby do rad veřejnoprávních médií. Zákon

o České televizi. Mezi pozvanými hosty jsou

zástupci České televize, Státního fondu ki-

nematografie, DILIA a publicisté věnující se

problematice filmu a televize

20:45 Slavnostní vyhlášení Ceny ARAS

Po ukončení programu si vás dovolíme po-

zvat na malé občerstvení.

Cena ARAS
Na Večeru ARAS bude letos udělena Cena

ARAS za výrazný tvůrčí, organizační nebo

producentský čin v oblasti audiovize. Naši

členové letos nominovali do soutěže 11 pro-

jektů: 

1. Série autorských publicistických doku-

mentů Český žurnál 2013 reagovala 

bezprostředně na aktuální témata roku.

Dokumenty Spřízněni přímou volbou,

Pančovaná republika, Rozezlení, Život 

a smrt v Tanvaldu a Svobodu pro Smetanu

poskytují divákům možnost podívat se

pod povrch fenoménů a událostí, které

hýbaly rokem 2013. Autoři projektu: Filip

Remunda, Vít Klusák, producent: Hyper-

marketfilm a Česká televize

2. Dokumentární film Hoteliér Josefa Abr-

háma mladšího mapuje snahu Jana Ka-

čera o „vzkříšení” Pavla Landovského,

jímž mělo být nové nastudování jeho hry

Hodinový hoteliér. Spíše než záznamem

zkoušek divadelního představení se jeho

film stává úvahou o uplynulém čase, 

o ceně přátelství a potřebě posledního

velkého činu. Scénář, režie: Josef Abrhám

ml., producent: Josef Abrhám Biokovofilm

a Česká televize

3. Fragmenty P.K. jsou netradičním portré-

tem režiséra Pavla Kouteckého, který se

nesmazatelně zapsal do „dokumentár-

ních dějin“ České republiky. Dokázal na

realitu kolem sebe nahlížet z jiného úhlu

než ostatní autoři. Poháněla ho touha

„hrát si“ a objevovat dosud nepoznané.

Režie: Jana Počtová, producent: Film a so-

ciologie a Česká televize

4. Hraný film Hořící keř o alarmujícím činu

Jana Palacha a počátcích normalizace 

v posrpnové ČSSR. Režie:Agnieska Hol-

land, scénář: Štěpán Hulík, producent:

HBO Czech republik

5. Monografie Dodalovi / Průkopníci čes-
kého animovaného filmu shrnuje tvorbu 

a životní osudy Karla Dodala a jeho dvou

partnerek Hermíny Týrlové (krátce též Do-

dalové) a Ireny Rosnerové (posléze Do-

dalové). Publikace tak nejen textem, ale 

i obrazem představuje dosud neznámou

kapitolu z meziválečného vývoje české

kinematografie. Autorka: Eva Strusková,

vydalo Nakladatelství AMU a Národní fil-

mový archiv.
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6. Televizní cyklus České století je otevře-

nou sérií autorsky zpracovaných televiz-

ních dramat, která se vracejí ke klíčovým

událostem českých dějin z pohledu jejich

hlavních aktérů. Režie: Robert Sedláček,

scénář: Pavel Kosatík, Robert Sedláček,

producent: Česká televize

7. Do sbírky velikánů autorské filmové

tvorby, kteří se dočkali monografie v češ-

tině, přibyla publikace Akira Kurosawa 
a jeho filmy. Existenciální obraz světa. 

Japonský klasik patří mezi nejvlivnější

postavy filmové historie a těší se značné

popularitě i u českého publika. Luboš Ptá-

ček studii pojal jako sérii analýz, z nichž

každá zaostřuje pozornost na vybraný fe-

nomén režisérovy tvorby a života. Autor:

Luboš Ptáček, nakladatelství: Casablanca

8. Syrový dokument Šmejdi ukazuje mani-

pulaci, ponižování a nátlak, které se skrý-

vají za zavřenými dveřmi předváděcích

zájezdů pro seniory. Scénář: Romana Ma-

zalová, Silvie Dymáková, režie: Silvie Dy-

máková, producent: Dsi studio – Sylvie

Dymáková, Produkce Třeštíková – Hanka

Třeštíková a Česká televize

9. Krátký snímek Hlavní chod představuje

světový úspěch studentů FAMO v Písku.

Na festivalu 48 Hours Film Project Praha

získal 4 hlavní ceny a na celosvětovém fi-

nále Filmapalooza v Los Angeles obdržel

cenu za nejlépe užitou rekvizitu a cenu

za hlavní ženský herecký výkon pro Ka-

teřinu Pindejovou.. 48 Hours Film Project

je světovým fenoménem. Pravidla soutěže

jsou pro filmaře náročná a testují jejich

schopnosti. Krátký film v rozsahu 3–7

minut musí být napsán, natočen, sestří-

hán, ozvučen a odevzdán během 48

hodin. Tým si losuje žánr, dostane přidě-

lenou rekvizitu, větu a postavu, která se

ve filmu musí objevit. Scénář: dream

team Láska, režie: Jan Pivoňka, produ-

cent: Kristýna Drozdová

10. Cyklus animovaných filmů Legendy
staré Prahy. V projektu se spojilo něko-

lik animačních technik – siluetová tech-

nika, klasický kreslený film a reálné

prvky. Tím vzniká výtvarně naprosto oje-

dinělý a výjimečný projekt, který čás-

tečně odkazuje i na tradici filmů Karla

Zemana a dalších tvůrců českých ani-

movaných filmů. Autoři: Ondřej Ža-

tečka, Marek Berger, Tereza Mašláňová,

producent: Mirek Veselý, www.legen-

dystareprahy.cz

11. Projekt 31s.cz představuje novou službu

online plateb za filmové licence, která

veřejnosti umožní legálně užívat elekt-

ronické kopie filmů včetně tzv. pirát-

ských. Vývojový tým Jan Pálka, Pepe

Rafaj. Petr Pomajbík, Stáňa Benešová

Kimball.

O ceně rozhoduje porota ve složení: scená-

rista a předseda ARAS Miroslav Adamec, ve-

doucí dramaturgyně České televize Jana

Hádková, filmový historik Ivan Klimeš, do-

kumentarista Miloslav Kučera, režisér Marek

Najbrt, televizní historik, pedagog a režisér

Martin Štoll, nezávislý producent a režisér

Radim Procházka, vedoucí Filmového cent-

ra České televize Helena Uldrichová, histo-

rik a ředitel Sbírky starého umění Národní

galerie v Praze Vít Vlnas.

Cena má podobu figurální plastiky z bílého

porcelánu bez glazury. Je koncipována jako

Múza filmařů. Sošku vytvořila akademická

sochařka Šárka Radová. 

Zajímá vás, kdo cenu získá? Přijďte se podí-

vat na Večer ARAS!!!

Program bude upřesněn na webových strán-

kách www.aras.cz

Miloslav Kučera, ARAS
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Nezávislí producenti jsou v audiovizuálně

vyspělých zemích respektovaní tvůrci, kteří

právě díky tomu, že jsou nezávislí a tedy

motivovaní přinášet co nejvyšší tvůrčí i vý-

robní nasazení, přinášejí televizím ty nej-

modernější a nejúspěšnější pořady. Spolu-

práce s nezávislými producenty je v zemích

EU naprostou samozřejmostí. 

Soukromé i veřejnoprávní TV agregují ob-

jemy peněz získaných díky určité exkluzi-

vitě, která jim byla státem poskytnuta po

udělení práva k vysílání. Je ale v zájmu eko-

nomiky, tvůrčího rozvoje i svobody projevu,

aby tyto peníze nebyly koncentrované

pouze ve vlivu televizí. Proto je součástí le-

gislativy EU také zákonná povinnost televizí

spolupracovat s nezávislými producenty

v minimální procentuální výši z rozpočtu

výroby programu, která platí nejen pro ve-

řejnoprávní, ale také komerční televize. Ev-

ropskou směrnici dále prohlubuje legislativa

jednotlivých zemí EU a vnitřní směrnice zej-

ména veřejnoprávních stanic. Např.: ně-

mecká ARD produkuje nebo koprodukuje 

s nezávislými producenty cca 70 % tvorby.

Britská BBC má ze zákona povinnost mini-

málně 25 % premiér původní tvorby na

všech svých kanálech zajišťovat prostřed-

nictvím nezávislých producentů.

V zemích s úspěšným a mezinárodně kon-

kurenceschopným audiovizuálním průmy-

slem je televize chápána nejen jako vý-

robce, ale především jako vysílatel. Proces

vývoje a řízení výroby programů je dnes

velmi sofistikovaný. Pořady vyvíjejí speciali-

zované externí společnosti, které dlouho-

době rozvíjejí na své riziko špičkové know-

how, které vysílatelé nejsou schopni v rámci

šíře své činnosti udržet.

Výroba audiovizuálního díla je týmový pro-

ces, ve kterém dávno nemá hlavní tvůrčí

slovo jen režisér a další tzv. tvůrčí složky.

Producenti nejsou pouhými organizátory vý-

roby. Jsou iniciátory tvorby, idejí a témat.

Producenti vedou tvůrčí tým a směřují krea-

tivní proces k danému cíli. Jsou garanty 

kvality pro ty, kdo projekt financují (televize,

koproducenti apod.). Producenti jsou zod-

povědní za výsledek, který se skládá z práce

řady tvůrčích profesí.

Asociace producentů v audiovizi

V Praze, dne 11. 4. 2014

Synchron 1/2014

Prohlášení Asociace producentů v audiovizi 
ZE  SPOLUPRÁCE  S  NEZÁVISLÝMI  PRODUCENTY  PROFITUJE  PŘEDEVŠÍM  DIVÁK
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Recenze 

Asi každý, kdo se trochu zajímá o svět filmu
a divadla by si měl knihu Rozmarná léta pře-
číst. Z mnoha důvodů. Třeba aby pochopil
dění kolem filmu v letech totality. Nebo aby
poznal, s čím se režisér Menzelova formátu
musel v té době potýkat. A také aby dokázal
vytušit, co je a co není z perspektivy autora
klíčem k úspěšnému filmu nebo k úspěšné
inscenaci divadelní hry na jevišti. Krom dal-
šího bude čtenář konfrontován s lidsky vře-

lou moudrostí, která si nezadá s vyprávěním
takových osobností jako např. Jana Wericha
třeba v jeho knize Potlach, nebo M. For-
mana v autobiografii Co já vím. 
J. Menzel pojednává svou autobiografii
opravdu důkladně. Začíná léty dětství, za-
chycením toho, co jej formovalo, v jakém
prostředí vyrůstal a co pro něj toto životní
období znamená. Postupně pak přechází ke
svým letům stráveným na FAMU, ke svým
filmařským začátkům a k obrovskému úspě-
chu svého filmu Ostře sledované vlaky. Přes

něj se postupně dostává k dalším svým více
nebo méně významným režijním počinům
nejen u filmu, ale také na divadle. J. Menzel 
o všem vypráví s moudrým nadhledem.
Rozpráví na jedné straně věcně o ústrcích
z řad svých tehdejších „nadřízených“ nebo
i kolegů, aniž by měl potřebu si s nimi vyři-
zovat účty. A na druhé straně radostně líčí,
co dobrého jej přes všechny strasti u filmu 
a divadla potkalo, s jakými úžasnými lidmi
se setkal a jakým způsobem ho to lidsky i
profesně obohatilo. 

Recenze 

Nový původní sitcom České televize Čtvrtá
hvězda vzbuzoval zvědavost a očekávání
hned z několika důvodů. Za prvé se veřej-
noprávní televize rozhodla dát prostor
žánru, jemuž se do této chvíle nutno říct ne-
pochopitelně vyhýbala. Za druhé se na tento
pro ČT možná tenký led pustila s tvůrci, kteří
mohou být zárukou kvality. V jejich čele
jsou M. Krobot, J. Prušinovský a P. Kolečko.
Za třetí byl nový seriál v mnoha ohledech
spojován v současné době snad s nejvíce
oceňovaným pražským Dejvickým divad-
lem. Ostatně herci tohoto divadla jsou ob-
sazeni tuším do všech hlavních rolí. 
Lze říct, že jejich narativní poetika humoru
výrazně souzní s tou, kterou diváci mohou
znát z jeviště zmiňovaného divadla. Režijní
rukopis M. Krobota je v dobrém slova smyslu
čitelný. Jan Prušinovský, který stojí např. za
úspěšným seriálem Okresní přebor, a který je
s Krobotem režisérem i autorem scénáře spolu
s P. Kolečkem, nepochybně pomohli zase
tomu, aby to co dobře funguje na jevišti, fun-
govalo neméně dobře i na televizní obra-
zovce. Mix těchto tvůrců byl tedy v tomto
směru správným dramaturgickým tahem. 
Nyní tedy již k vlastnímu seriálu a jeho pa-
rametrům. Řekněme hned na úvod, že se
zřejmě nejedná o mainstreamový projekt.
Styl humoru, charakteristika hlavních pos-
tav, epické odvíjení epizod – to vše je přece
jen odlišné od toho, co tzv. mainstreamový
divák asi očekává. Tady se humor nepodbízí,
nepodává se na zlatém podnose, aby se
divák v prvním plánu a za každou cenu
bavil. V konfrontaci s žánrem sitcomu by
někdo mohl namítnout, že to je ale jeho
účel a měl by svým způsobem pravdu. Jenže
u Čtvrté hvězdy jsme konfrontování s něčím,
co se pohybuje spíš na samé hranici uvede-
ného žánrového vymezení, do něhož se

promítají ambice tvůrců, nenechat se pra-
vidly tohoto vymezení sešněrovat, ale na-
opak přinést něco nového. Třeba i na úkor
všeobecné divácké popularity. Takovou
snahu je i přes dílčí nedostatky, k nimž se
dostanu později, ocenit. Ne ji hanět. 
Nelze přehlédnout, že každá z postav je
celým svým povahovým ustrojením výraz-
ná. A to do té míry, že si ji divák hned nějak
zařadí a jen čeká, čím ho ta která z osob
v rámci své pozice a ukotvení v příběhu pře-
kvapí. „Ulítlost“ charakterů jednotlivých
postav je pak zdrojem a živnou půdou spe-
cificky laděného humoru, který má situační,
vizuální i verbální rozměr. Že zde prezento-
vaný styl komiky neosloví každého, není 
nedostatek, ale věc naprosto přirozená.
Hádám, že s tím tvůrci počítali a ani neměli
snahu nebo ambici všeobecného přijetí 
dosáhnout. Z toho asi plyne jejich odvaha
experimentovat, dát na obrazovku postavy,
které jsou na samé hranici „normálnosti“.
Někdy se může zdát, že jsou i výrazně za
ní. Je to dáno převážně mírou užité nad-
sázky, až exaltovaným, ale ne samoúčelným
zvýrazněním některého rysu figury. Je to na-
rativní prostředek, kterým chtějí tvůrci nejen
bavit, ale v návaznosti na to i něco za tou
zábavou v druhém plánu sdělit. A právě
tímto rozměrem se celý projekt vůči sitcomu
trochu vymezuje, aniž by se ale vzdával
jeho základních pravidel. Tvůrci balancují
na hranici toho, co je v rámci žánru ještě
možné. Nejdou podle zavedených „mustrů“
zábavy. Vytváří si mustry nové, na nichž
staví příběhovou skladbu, řešení a odvíjení
zápletek, situační a výrazovou proporci pos-
tav. I proto se vrátným v tříhvězdičkovém
hotelu může stát týpek s kytarou v ohozu
outsidera, bez zjevných ambic něco nebo
někoho reprezentovat víc než sama sebe. 
(V. Neužil) I proto může v hotelu vařit, ač
zdatný, ale kuchař po úrazu, který nemá

chuť. (M. Krobot) I proto může být v hotelu
agresivní údržbář, kterého víc než údržba
hotelového zařízení zajímá především fot-
bal. (D. Novotný) I proto zde může být ředi-
tel hotelu, kterého víc než získání čtvrté
hvězdy zajímá, jak se zdokonalit v hraní čín-
ské hry mahjong. (M. Myšička) V opozici
k těmto týpkům bez valných ambicí stojí zá-
ludný kuchař Smutný, který dych tí po místu
šéfkuchaře (J. Plesl) a Tereza, která dychtí asi
jako jediná zvýšit úroveň hotelu a získat pro
něj vytouženou čtvrtou hvězdu. (L. Krobo-
tová) Může se ji to v konfrontaci s týpky,
kteří jsou v hotelu zaměstnaní, ale podařit?
Každopádně ten mix zmíněných a dalších
postav, jejich v příbězích prezentované tra-
pasy, úlety, situace, kterým čelí, nebo je do-
konce sami mimoděk vytvářejí, to vše je
samo o sobě mj. ukázkou tvůrčí potence 
a snahy nejet po zajetých kolejích. Spíše to
vypadá, že se jim v rámci možností snažili
tvůrci vyhnout. Z toho pramení specifické
jednotlivosti epizod. Humor v té které si-
tuaci potřebuje jakoby doznít. Má ozvěnu,
kterou, když divák naslouchá, může slyšet 
a o to víc se bavit. Sledujeme na obrazovce
divadelní pojetí některých scén na úkor dy-
namičnosti a spádu děje. To někomu může
výrazně vadit. Obrazovka není jeviště. Táhlé
dialogy, pauzy mezi replikami vyplněné vi-
zuální prezentací herce s podprahovými vý-
znamy, nepodávají ruku divákovi, který se
chce pouze pasivně účastnit a čekat na vtip.
Ten se zpravidla dostaví, ale jeho styl a roz-
měr verbální a situační nemá tu podobu, na
který může být obecně u sitcomu divák
zvyklý. A zde je otázkou, zda si bude chtít
zvyknout anebo se jednoduše odvrátí. Řekl
bych, že i s tím musí tvůrci tohoto projektu
počítat. I proto ale patří dík tvůrcům a České
televizi, že se do takto odvážného projektu
pustili.   

Jan Jurek 
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Rodák z jihomoravského Vracova (1934) ab-
solvoval v roce 1956 herectví na brněn-
ské JAMU, po angažmá v Českém Těšíně
a v brněnském Divadle bratří Mrštíků zako-
tvil v Pardubicích (1961 až 1965), v roce
1965 začal působit v pražském Činoherního
klubu a v r. 1978 se stal členem činohry
Národního divadla. Vytrval zde až do roku
2001, nyní účinkuje v Divadle Viola.
Před filmovou kamerou a v televizních in-
scenacích ztvárnil mnoho desítek postav; ve
filmu debutoval v roce 1964 ve snímku
Obžalovaný a o dva roky později vytvořil
nezapomenutelnou charakterní roli ve slav-

ných Ostře sledovaných vlacích. Často účin-
kuje v rozhlase (např. se podílel na úspěš-
ném cyklu Pohádky tisíce a jedné noci), re-
cituje poezii, načítá audioknihy.
V roce 2001 obdržel za hlavní roli v před-
stavení The Gin Game v pražském divadle
Viola Cenu Thálie. V roce 2005 převzal
z rukou českého prezidenta za svou celoži-
votní práci medaili Za zásluhy. V roce 2012
získal Českého lva za mimořádný přínos pro
českou kinematografii, na konci března
2014 mu byla udělena Cena Thálie za celo-
životní činoherní mistrovství.
Herecký rejstřík Josefa Somra v divadle,

filmu a v televizi je velice rozsáhlý, po výše
zmíněném debutu a po oscarových Ostře
sledovaných vlacích hrál např. v Žertu, Sou-
kromých vichřicích, v Údolí včel, Smuteční
slavnosti, Alexandru Dumasovi, v televizním
seriálu Byl jednou jeden dům, ve snímcích
Božská Ema, Slavnosti sněženek, v několika
dílech Básníků, v Černých baronech, v An-
dělu Páně, či O rodičích a dětech, v seriálu
Místo nahoře…
K osmdesátinám přejeme panu Somrovi
hodně zdraví a sil a nám, jeho nadšeným di-
vákům a posluchačům, ještě řadu jeho dal-
ších hereckých kreací. red

z a d á n o  m l a d ý m

Rozmarná léta J. Menzela nejsou akade-
mickou příručkou. Přesto v mnoha ohledech
napoví čtenářům mnohem víc o tajemství,
které je za vznikem úspěšného filmu nebo
divadelní hry. Mj. se dozvíme, že je to při
nezměřitelné míře talentu také o mravenčí
důkladnosti a umanutosti, schopnosti a cíle-
vědomosti hlídat si každý detail své práce.
O výběru vhodné předlohy, přes hledání
vhodných kolegů, kteří projektu dají to, co
potřebuje, přes psaní scénáře a jeho mno-
hačetných přepisů, neboť scénář je základ,
na němž teprve lze stavět. Pan Menzel se
zde vyznává, že příliš rád nepsal, že raději
přišel k hotovému. Ale to se mu poštěstilo
málokdy. Zde jsou zajímavé pasáže o B.
Hrabalovi, s nimž se J. Menzel spřátelil. On
uměl lépe než kdokoliv jiný Hrabalovo lite-
rární dílo přenést na filmové plátno. (Za
všechny jmenujme již zmiňované Ostře sle-
dované vlaky, Skřivánky na niti, Slavnosti

sněženek, Postřižiny, Obsluhoval jsem an-
glického krále) Jak se to dělo, jaká klopotná
cesta od literární předlohy ke scénáři a po-
sléze k filmu většinou vedla, kolik překážek
se muselo zdolat a kolik nepřejících lidí je
stavělo do cesty, to vše autor prezentuje vlíd-
ným stylem člověka, který měl možnost točit
v USA, ale i jinde. Přes všechny ústrky ale
zůstal, protože jeho ambicí mj. bylo dělat
filmy co možná nejlépe právě doma v Čes-
koslovensku. 
Ve filmech a také v této knize prezentuje 
J. Menzel svůj osobní – brání se tomu slovu
– umělecký étos. Jeho slovy má film ukazo-
vat to hezké, to lepší v lidech, neboť špat-
ného je všude kolem dost. Každý se s tímto
tvrzením asi neztotožní, ale J. Menzel si zde
stojí pevně za svým. Vždy chtěl dělat filmy,
u nichž se divák třeba dojme, u nichž mu
bude dobře, a nějak ho povznesou nad še-
divou realitu. Zkrátka chtěl, aby jeho filmy

dávaly lidem krom jiného radost. Zní to
velmi jednoduše a banálně, ale možná
právě i tato prostá snaha světově respekto-
vaného režiséra a jednoho z představitelů
tzv. nové české vlny, stojí za jeho úspěšnou
filmografií i divadelní režijní tvorbou, o niž
se už tolik bohužel neví. 
Jiří Menzel s vyprávěním nikam nespěchá.
Jakoby i ve své autobiografii prezentoval 
poetiku svých filmů, kde se mnoho důleži-
tých momentů odvine tak nějak mimocho-
dem. Menzelovo vyprávění není řetězením
faktů. Je to lidsky vlídné a možná zčásti aso-
ciativní řazení myšlenek a událostí, které dá-
vají tušit bohatost a pestrost bytí člověka,
který filmy  i režijními pracemi na divadle
dokázal překročit hranice rodné země. 
Důkazem toho jsou mj. četná ocenění na
významných filmových a divadelních festi-
valech. 

Jan Jurek

Výpravčí Hubička z Ostře sledovaných vlaků 
oslavil osmdesátiny
Skromný člověk, velký herec, muž s charismatem a smyslem pro humor. Takový je Josef Somr. Humor ostatně projevil i nedávno, když
přebíral Thalii za celoživotní herecké mistrovství: „Vážení, děkuji za hezký dar k mým nedožitým osmdesátinám, chci říct k zatím
nedožitým,“ zavtipkoval si na jevišti Národního divadla. Hned ale dodal, že se vynasnaží, aby se jich dožil a přežil je, vždyť mu do
jubilea zbývá čtrnáct dní.

pozvánka

Výkonný výbor FITESu si Vás dovoluje pozvat na Valnou hromadu
Českého filmového a televizního svazu FITES 

Termín konání: čtvrtek 29. 5. 2014, zahájení v 18.00 hodin
Místo konání: Era svět, Jungmannovo náměstí 767/6, Praha 1, místnost v 1. patře
program: viz vklad v Synchronu

Upozornění: v případě, že se na VH nedostaví většina členů Filmového a televizního svazu FITES, VH se nebude
schopna usnášet (viz § 252 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a rozpustí
se! Pokud se tak stane, Výkonný výbor v souladu s § 257 odst. 1 výše citovaného zákona a s ohledem na příslušná
ustanovení Stanov svolá náhradní zasedání VH, a to na pondělí 16. 6. 2014 od 18.00 hodin na stejné, výše uvedené
adrese Aktuální informaci naleznete od 30. 5. 2014 na www.fites.cz
www.fites.cz https://www.facebook.com/fitescz

Český filmový a televizní svaz
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1. workshop „Find Your Originality”
Místo konání: Rijeka, Chorvatsko
Data konání: 21. – 26. července, 2014, ve
spolupráci s workshopem REFINERI
Během prvního setkání se účastníci věnují
hlavně tematickým aspektům svého doku-
mentárního projektu. Zaměřují se zejména
na námět a protagonisty filmu a na rozbor
silných a slabších stránek projektu a jeho
posouzení v mezinárodním kontextu. Zpra-
covávají současně návrh základního plánu

pro strategii produkce a financování filmu
v rámci evropského filmového trhu (dostup-
ných grantů, možných vkladů TV stanic,
crowdfundingem). Vývoj projektů probíhá
jak ve skupinových dílnách, tak při indivi-
duálních konzultacích, kdy účastníci získá-
vají zpětnou vazbu od předních evropských
tvůrců a odborníků. 
2. workshop „Production & Story Develop-

ment ”
Místo konání: Jihlava 

Data konání: 22. – 28. října, 2014, při pří-
ležitosti konání MFDF Jihlava
Druhé setkání se zabývá způsoby financo-
vání, sestavováním rozpočtu v souladu se
standardy EU, právními aspekty kopro-
dukce, strategiemi pro výběr televizních
producentů a vhodného televizního formátu
i hlubším kreativním vývojem projektů. Pro
režiséry a producenty je připraven částečně
oddělený program, v jehož rámci autoři sou-
běžně zdokonalují odlišné aspekty projektu

Přihlašujte své dokumentární projekty po-
mocí online PŘIHLÁŠKY na adrese
www.DOKweb.net. 
Přihlášení je bez poplatku, přihláška je k di-
spozici pouze v anglickém jazyce.
Ex Oriente Film je mezinárodní workshop
autorského dokumentárního filmu, který
podporuje jeho vývoj a financování v celém
regionu střední a východní Evropy. Během
trojice týdenních workshopů konaných
v průběhu jednoho roku získají režiséři 
a producenti pomoc a rady zkušených ev-
ropských producentů, režisérů a audiovizu-
álních expertů při vývoji námětu i finanční
strategie svého snímku. Celoroční program
Ex Oriente Film vyústí do koprodukčního se-
tkání East European Forum, kde budou mít
účastníci workshopu možnost představit
svůj projekt předním evropským a severo-
americkým televizním producentům, distri-
butorům, nákupčím a zástupcům filmových
fondů i festivalů.
Mezi úspěšně dokončenými dokumenty,
které prošly workshopem Ex Oriente Film 
a odnesly si řadu ocenění z předních světo-
vých festivalů, jsou například Slepé lásky re-
žiséra Juraje Lehotského (Slovensko, 2010),
Na konci Ruska Michala Marczaka (Polsko,
2010), Králík po Berlínsku Bartka Konopky

(Polsko, Německo, 2009) či Vesnice bez žen
Srdjana Sarenace (Francie, Chorvatsko,
2010). Hlavními lektory workshopu jsou
Mikael Opstrup (Vedoucí studií European
Documentary Network), Marijke Rawie
(Konzultantka ExpertDocs) a Filip Remunda
(režisér a producent, Hypermarket Film). 
Harmonogram workshopu v roce 2014:
1. workshop – „Find Your Originality“: 
21. – 26. července, 2014 (Rijeka, Chorvat-
sko)
2. workshop – „Production & Story Deve-
lopment“: 
22. – 28. října, 2014 (při MFDF Jihlava)
3. workshop & pitching forum – „The Market
Opens“: 
2. – 8. března, 2015 (při East Doc Platform
a festivalu Jeden svět, Praha)
Projekty, které hledáme: Hledáme současné
náměty a tvůrce, kteří se nebojí experimen-
tovat s hranicemi žánrů, možnostmi filmo-
vého média, způsobem narace i účastí pub-
lika. Vítáme filmaře, kteří před kamerou
iniciují nové situace a snaží se překročit tra-
diční způsoby nazírání témat, světa i pub-
lika. Rádi bychom podpořili dokumentární
projekty, které volí angažovanost oproti čiré
observaci dění před kamerou. 
Účastníci: Ze všech přihlášených bude na

workshop vybráno 12–14 projektů, to zna-
mená 26–28 účastníků (režisérsko-produ-
centských dvojic).
Podmínky účasti: Režiséři a producenti se
mohou hlásit pouze se svými autorskými
projekty o stopáži nad 52 minut. Účastníci
musí ovládat anglický jazyk. Jak producent,
tak i režisér musí být přítomen na všech
třech setkání workshopu. Workshop Ex Ori-
ente Film je určený zejména pro projekty ze
střední a východní Evropy, které se tema-
ticky tohoto regionu týkají, a pro projekty,
jejichž tvůrci (režisér, producent či oba) z to-
hoto regionu pocházejí.
Účastnický poplatek: Účastnický poplatek
je 1,500 EURO za každý vybraný projekt
(zahrnuje veškeré ubytování, občerstvení 
a obědy na všech třech workshopech pro 
2 osoby).
Stipendia: Účastníci z Bosny a Hercegoviny,
Bulharska, Chorvatska, České republiky, Es-
tonska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Polska,
Rumunska, Slovenska a Slovinska mohou
zažádat o stipendium určené na částečné
pokrytí výdajů za účastnický poplatek. Ža-
datelé musí prokázat, že ve své zemi nemají
žádnou jinou možnost získat stipendium 
a projekt nevyužívá žádné jiné grantové
podpory určené na development. 

Synchron 1/2014

s e r v i s

�14

Vážení kolegové filmoví i televizní,
jsme velmi potěšeni vaším zájmem o sou-
časný žhavě aktuální fenomén digitalizace
a tedy i restaurování fondu národní kinema-
tografie. Poněvadž jsme my jako řešitelská
skupina poctěná důvěrou ministerstva kul-
tury a grantem pověřená k vypracování op-
timální digitalizační restaurátorské metodiky
– věnovali jsme pozornost kodexu digitál-
ního restaurování podle představ evropských

archivářských kruhů. Příslušná komise při
EU projevuje štědrost v plošném šíření fi-
nančních prostředků, ovšem podle dostup-
ných textů není věnována pozornost ideolo-
gii digitálního restaurování z pohledu autorů
filmů, takže není dostatečná ochrana proti
vzniku verzí původních děl – již pro jejich
odlišnou vizuální obrazovou podobu. Vy-
cházíme z požadavku zachování vzhledu
filmu v jakékoliv digitální rozmnoženině od-

povídající autorské vůli, neboť řeč obrazu je
delikátní a specifická – myslíme-li na bu-
doucí prezentaci díla nikoliv na kukátku
chytrého mobilu. Rádi vás jako autory u pří-
ležitosti příštího setkání s naším přístupem
k věci digitálního restaurování seznámíme
podrobně v očekávání vaší podpory.

Jménem Asociace českých kameramanů 

Prof. Jaromír Šofr, kameraman,

člen presidia AČK  

Poraďme se o digitalizaci!

PŘIHLASTE SE NA EX ORIENTE FILM 2014
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 1. června 2014

EX ORIENTE FILM KROK ZA KROKEM
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– režiséři pracují na scénáři, dramaturgii 
a traileru, zatímco producenti připravují plány
financování, podrobně konzultují rozpočet 
a plán financování projektu a jeho distribuce. 
3. workshop „The Market Opens“ & East
European Forum
Místo konání: Praha
Data konání: 2. – 8. března, 2015, při příle-
žitosti konání East Doc Platform a festivalu
Jeden svět
Třetí setkání je věnováno hlavně praktickým
dovednostem, které jsou důležité pro úspěš-
nou prezentaci projektu. Hlavními teoretic-
kými tématy jsou plán pro distribuci a pro-
dej filmu, techniky vyjednávání po pitchingu
i komunikační strategie, jejichž cílem je zís-
kat pro projekt účast a podporu světových
TV stanic a distributorů. Teoretické části
workshopu se prostřednictvím případových
studií, které prezentují zástupci televizních
stanic, nezávislí producenti a distributoři,
zabývají otázkami mezinárodní koproduk-
ce. Workshop zakončuje veřejná samotná
prezentace/ pitching projektů East European
Forum.

Celoroční konzultace: Důležitým aspektem
programu Ex Oriente Film jsou celoroční on-
line konzultace, které vedou zkušení tutoři 
a nezávislí producenti z celé Evropy. Úča-
stníkům workshopu Ex Oriente Film a jejich
projektům následně dál pomáháme v rámci
programu návazné podpory (v rámci dele-
gací na přední evropské festivaly a trhy, kon-
zultacemi, zprostředkováním kontaktů aj.).

Výsledky výběru projektů na Ex Oriente
Film 2014 budou zveřejněny během června
2014 na www.DOKweb.net. 
Kontakt: 
Maša Marković, Koordinátorka projektu
email: masa@dokweb.net
Institut dokumentárního filmu (IDF)/ Ště-
pánská 14, 110 00 Praha 1
www.DOKweb.net

KREATIVNÍ EVROPA (2014 – 2020) – DÍLČÍ
PROGRAM MEDIA
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

EAC/S20/2013: PODPORA SPOLUPRÁCE KIN PRO-
MÍTAJÍCÍCH EVROPSKÉ FILMY – PROJEKT „SÍTĚ KIN“

UPOZORNĚNÍ:
Tato výzva k předkládání návrhů je podmí-
něna:
konečným přijetím nařízení Evropského par-
lamentu a Rady, kterým se zavádí program
Kreativní Evropa (2014–2020), dále jen
„program“, legislativním orgánem, a to bez
významných změn, kladným stanoviskem
nebo absencí námitek ze strany výboru zří-

zeného podle článku 23 nařízení, kterým se
zavádí program Kreativní Evropa, 
dostupností prostředků vyčleněných v ná-
vrhu rozpočtu pro rok 2014 po přijetí roz-
počtu pro rok 2014 ze strany rozpočtového
orgánu nebo podle systému prozatímních
dvanáctin. 

CÍLE A POPIS
Toto oznámení o výzvě k předkládání ná-
vrhů vychází z nařízení Evropského parla-
mentu a Rady, kterým se zavádí program
Kreativní Evropa (2014–2020).
Pokud jde o konkrétní cíl podpory nadná-
rodního pohybu, mezi priority dílčího pro-
gramu MEDIA patří:
podpora distribuce filmů v kinech prostřed-
nictvím nadnárodního marketingu, budo-
vání značky (branding), distribuce a uvádění
audiovizuálních děl.
Dílčí program MEDIA poskytuje podporu
pro:
sítě evropských provozovatelů kin, která
promítají významný podíl zahraničních ev-
ropských filmů.

ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ
Projekt je určen evropským kinům sdruže-
ným do sítě, které je svěřena úplná právní
odpovědnost za řádnou realizaci akce,
mimo jiné způsobilými třetími stranami,
vůči agentuře. 
Způsobilé jsou sítě kin, které reprezentují
alespoň 100 kin v nejméně 20 zemích
účastnících se dílčího programu MEDIA.
Síť musí být zastoupena řádně založenou
právnickou osobou s právnickou subjektivi-
tou, která má sídlo v jednom z členských
států Evropské unie. 
Finanční podporu na provádění způsobilých
akcí mohou získat i nezávislá evropská kina,
která jsou členy žadatelské sítě. 
Za způsobilé účastníky sítě jsou považována
pouze tato nezávislá evropská kina:
premiérová kina (uvádějící premiérově ev-
ropské filmy nejvýše do dvanácti měsíců po
vnitrostátní premiéře). Způsobilá mohou být
i kina, která věnují nejvýše 30 % projekcí re-
trospektivám nebo opakovaně uváděným fil-
mům,
kina, která jsou otevřena veřejnosti alespoň
po dobu šesti měsíců,
kina, která mají vlastní systém prodeje vstu-
penek a vykazování vstupů, 
kina, která mají nejméně jeden promítací sál
a 70 sedadel,
kina, která uvedla přinejmenším 300 pro-
jekcí za rok v případě kin s jedním promíta-
cím sálem a 520 projekcí za rok v případě
kin s více promítacími sály (kina, která jsou
v provozu po dobu alespoň šesti měsíců za

rok) a nejméně 30 projekcí měsíčně v pří-
padě letních kin / kin pod širým nebem
(kina, která jsou v provozu po dobu kratší
šesti měsíců za rok),
kina, která měla za uplynulých dvanáct mě-
síců nejméně 20 000 diváků.
Síť a zúčastněná kina musí být usazeny 
v jedné ze zemí, které se účastní dílčího pro-
gramu MEDIA, a vlastněny přímo státními
příslušníky těchto zemí nebo za jejich větši-
nové účasti. 
Způsobilé jsou tyto země, pokud jsou
splněny všechny podmínky stanovené 
v článku 8 nařízení, kterým se zavádí pro-
gram Kreativní Evropa, a pokud Komise 
s danou zemí zahájila vyjednávání: 
členské státy EU,
přistupující země, kandidátské země a po-
tenciální kandidátské země, které využívají
předvstupní strategie, v souladu s obecnými
zásadami a obecnými podmínkami pro
účast těchto zemí v programech Unie sta-
novenými v příslušných rámcových doho-
dách a rozhodnutích Rady přidružení nebo
obdobných dohodách,
země ESVO, které jsou členy EHP, v souladu
s ustanoveními Dohody o EHP,
Švýcarská konfederace na základě dvou-
stranné dohody, která s ní bude uzavřena,
země oblasti evropského sousedství v sou-
ladu s postupy stanovenými s těmito ze-
měmi v návaznosti na rámcové dohody o je-
jich účasti na programech Evropské unie.
Mohou být vybrány i návrhy žadatelů z ne-
členských zemí EU za podmínky, že k datu
rozhodnutí o udělení grantu byly podepsány
dohody, které upravují účast těchto zemí na
programu, jenž byl zaveden výše uvedeným
nařízením.

ZPŮSOBILÉ AKCE
Akce, které mají za cíl propagovat a promí-
tat evropské filmy, vzdělávací činnosti, které
mají za cíl zvyšovat informovanost mezi
mladými návštěvníky kin, propagační a mar-
ketingová činnost ve spolupráci s jinými di-
stribučními platformami (např. televizními
společnostmi nebo službami Video on De-
mand), činnosti týkající se spolupráce 
v rámci sítě: informování, propagace a ko-
munikace, poskytování finanční podpory
třetím stranám (členům žadatelské sítě) rea-
lizujícím způsobilé aktivity. 
Doba trvání akce a způsobilosti nákladů je
dvanáct měsíců, od 1. ledna do 31. prosince
2015.
Způsobilé jsou pouze akce a jejich aktivity,
které se konají v zemích účastnících se díl-
čího programu MEDIA
V rámci této výzvy k předkládání návrhů
předkládá žadatel návrh s cílem navázat
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dvouleté partnerství s dílčím programem
MEDIA prostřednictvím smluvního nástroje,
kterým je tzv. rámcová dohoda o partnerství.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU
Způsobilé žádosti budou hodnoceny na zá-
kladě těchto kritérií:
1. Relevantnost a evropská přidaná hodnota

(35)
V rámci tohoto kritéria se hodnotí kvalita sítě
a finanční podpůrná strategie 
2. Kvalita obsahu a aktivit (20) 
V rámci tohoto kritéria se hodnotí aktivity,
které mají být realizovány, a způsob, jakým
splňují cíle výzvy k předkládání návrhů. 
3. Šíření výsledků projektu, jeho dopad 

a udržitelnost (40) 
V rámci tohoto kritéria se hodnotí společné ak-
ce sítě a aktivity zaměřené na mladé publikum 

4. Kvalita týmu (5)
V rámci tohoto kritéria se hodnotí strategie,
pomocí níž daná síť monitoruje své členy 
ROZPOČET
K dispozici je rozpočet v celkové výši 
10 500 000 EUR.
Finanční příspěvek Unie nesmí přesáhnout
50 % celkových způsobilých nákladů. 
LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Lhůta pro podání žádostí je: 27. června
2014. 
Návrhy musí být předloženy v příslušný den
nejpozději do 12:00 hodin (poledne brusel-
ského času) prostřednictvím elektronického
formuláře žádosti (eForm). Jiný způsob po -
dání žádosti není povolen. 
Žadatelé musí zajistit, aby byly předloženy
všechny dokumenty požadované a uvedené
v elektronickém formuláři.
Kromě toho musí být agentuře k přísluš-

nému datu zaslán poštou soubor povinných
příloh, které nemohou být předloženy elekt-
ronicky, a sice na tuto adresu:
Education, Audiovisual & Culture Executive
Agency 
Creative Europe Programme (2014–2020) 
MEDIA Sub-programme – CINEMA NE-
TWORK SCHEME
Avenue du Bourget, 1 
BOUR 03/66 
B–1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGI
ÚPLNÉ INFORMACE
Úplný text pokynů spolu s formulářem žádosti
je k dispozici na této internetové adrese:
http://ec.europa.eu/culture/media/fund-
ings/creative-europe/call_12_en.htm
Žádosti musí být v souladu se všemi pod-
mínkami pokynů a musí být předloženy na
uvedených elektronických formulářích.
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Finále Plzeň, již 27. ročník festivalu českých
filmů, se letos uskutečnil od 27. dubna do
3. května 2014 v Měšťanské besedě. 
Z festivalu si odnesly Zlatého ledňáčka  sním-
ky Jako nikdy, dokument Velká noc, z televizní
tvorby seriály ČT Čtvrtá hvězda a Cirkus Bu-
kowsky. Čestné uznání získal film Pojedeme 
k moři. Výroční cena AČFK byla udělena Ho-
řícímu keři Agnieszky Holland.
Letošní ročník přinesl řadu novinek. Spolu
se současnými českými celovečerními a do-
kumentárními novinkami se o Zlatého led-
ňáčka utkaly poprvé i slovenské filmy. Svou
samostatnou soutěžní kategorii měla na fes-
tivalu poprvé také česká a slovenská tele-
vizní tvorba. 
Letošní ročník připravil pocty třem význam-
ným domácím osobnostem spjatým se svě-
tem stříbrného plátna, které v tomto roce

oslavily nebo oslaví osmdesáté narozeniny:
kameramanu Miroslavu Ondříčkovi, reži-
sérce Věře Plívové-Šimkové a režiséru Juraji
Herzovi, který byl zároveň předsedou mezi-
národní poroty. 
Diváci se se opět dočkali besed s mnoha 
tuzemskými filmovými osobnostmi, autor-
ských čtení nebo projekcí krátkých filmů.
Pro zahraniční a domácí profesionály byly
určeny Industry Days i vydání Industry
Guide. 
Finále zahájila předpremiéra prvního čes-
kého filmu Hany, natočeného na jeden
záběr. Režisér Michal Samir a producent
Matěj Chlupáček film natočili v září 2013
v centru Plzně v průběhu tří nocí.
„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo před-
premiéru pro Finále Plzeň získat a že diváci
festivalu uvidí snímek Hany jako první,“ říká

výkonná ředitelka festivalu Eva Veruňková
Košařová. „Pro Michala Samira je Hany re-
žijním debutem. Dvojice mladých tvůrců
Chlupáček – Samir výrazně zaujala už na 
Finále v roce 2013 filmem Bez doteku, na
kterém oba spolupracovali a který byl pro
změnu režijním debutem Matěje Chlu-
páčka.“ 
Technologie „na jeden záběr“ byla několi-
krát využita například i u oblíbeného filmu
autorů Hany – snímku s názvem Potomci
lidí režiséra Alfonsa Cuaróna. 
Hany se podařilo natočit za pouhé tři noci
v plzeňských ulicích Bezručova, Františkán-
ská a Bedřicha Smetany. „Plzeň jsme si vy-
brali především pro nádherné lokace v cen-
tru a ohromnou vstřícnost města,“ říkají
režisér Michal Samir a producent Matěj
Chlupáček. red

Festival Finále Plzeň zahájila předpremiéra filmu Hany

Finále vzdalo poctu Miroslavu Ondříčkovi
Nejznámější český kameraman na plzeňském festivalu osobně uvedl svůj film O Lucky man!, natočený režisérem Lindsaym Ander-
sonem v roce 1973. Festival dále uvedl snímky Silkwoodová a Čas probuzení, u kterých stál Ondříček za kamerou. Právě o těchto
filmech jsme si s ním povídali.

Začněme filmem Lindsayho Andersona 
O Lucky Man!
Linsay Anderson byl můj velký kamarád. 
O Lucky Man! byl naším třetím společným
filmem. První byl Bílý autobus, pak If, a při-
šel O Lucky Man! Mezitím jsem točil v Ame-
rice jiné filmy, ale k Andersonovi jsem se rád
vracel. Když jsem byl naposledy v Kalifor-
nii, tamní studenti mi říkali, že čas snímku 
O Lucky man! ještě přijde! A je pravda, že
získává čím dál větší uznání. Větší, než měl
v době vzniku.
Jaký Lindsay Anderson byl? A nechal si od
kameramanů mluvit do práce?
Naše spolupráce byla vždycky fajn. Ale ka-
meraman je kameraman a režisér je režisér,
ten rozhoduje. Anderson byl výborný kama-
rád, ale v práci tvrdý, vyžadoval vždycky to
nejlepší. A mimochodem – Anderson mě
pozval na první práci do zahraničí. On se
narodil v Indii a měl indický horoskop, ve
kterém jsem prý byl napsaný já. A šel v noci
do Hyde Parku, tam si házel kameny – a po-
tvrdilo se to. Aspoň mi to takhle říkal. 
Druhým filmem, který Finále Plzeň uvedlo,
je Čas probuzení režisérky Penny Marshal-
lové. Premiéru měl v roce 1990.
To byla velká práce. Ten film jsme točili šest
měsíců, během té doby se neustále přepiso-
val scénář. Nakonec jsme toho natočili
opravdu hodně, spousta scén se do filmu ne-

dostala. Třeba jak pacient odjel do města,
tam bloudil a nakonec ho vezme do rodiny
jeden taxikář. 
Jednu z hlavních rolí v tomhle filmu hrál
Robert De Niro. Udržujete spolu nějaké
kontakty? 
Vycházeli jsme spolu moc dobře a oba si to
pamatujeme. Taky jsem ho pozval na festival
do Karlových Varů, on skutečně přijel a set-
kal se i s Václavem Havlem. A co se týče na-
šich kontaktů: známe se, vzpomínáme na
sebe v dobrém, ale nepíšeme si. To platí 
o spoustě hereckých hvězd, se kterými jsem
točil. 
A do třetice: vaše pocta na Finále obsaho-
vala i film Silkwoodová. Ten natočil režisér
Mike Nichols v roce 1983. 
To je pravdivý příběh. Dodnes se neví, co
stojí za smrtí téhle ekologické aktivistky –
tvůrci filmu ji zabalili do autonehody. Film
Silkwoodová má, řekl bych, odborářskou
příchuť, pachuť té doby, kterou jsme žili 
i u nás. Hlavní roli hrála Meryl Streep. Pa-
matuji se, že když přijela na festival do
Prahy, byla kolem toho veliká šou. 
Shrnuto: filmy uvedené v rámci vaší pocty
jsou každý jiný, ten výběr byl hodně pestrý…
… navíc moje zahraniční filmy u nás skoro
nikdo nezná. Některé se hrály v televizi, ale
v kinech je nenajdete. Za ten výběr jsem
vděčný.

Liší se nějak filmová práce v Americe 
a Velké Británii? 
V zásadě ne. Podívejte se: filmař se narodí,
a podle toho, kde se narodí, takovým mluví
jazykem. Ale společnou touhou všech fil-
mařů na celém světě je tvrdě makat a vyho-
vět námětu a scénáři filmu. Prostě dělat
dobré filmy. A podřídit tomu všechno. Třeba
v Americe jsme točili i dva měsíce bez jedi-
ného dne volna – museli mi dávat injekce
na povzbuzení. Ale všem nám šlo o dobrou
věc. 
Mluvili jsme o kontaktech se zahraničními
hvězdami; s Milošem Formanem, předpo-
kládám, jste v pravidelném kontaktu.
Jsme, voláme si každý týden, jestli ještě ži-
jeme. Zatímco já na tom nejsem nejlíp,
špatně se pohybuju a všude se mnou chodí
pomocnice Zuzana, Forman na tom je do-
cela dobře. Jenom už nechce nikam chodit
ani jezdit. Možná do hospody, ale pořád
jenom v okolí domu, kde žije. 
Zpátky domů. Spolupracoval jste někdy pro-
fesně se synem, režisérem Davidem On-
dříčkem? 
Dělali jsme spolu jednu reklamu, pokud si
vzpomínám, na Bohemia Chips.
A upřímně: líbí se vám filmy vašeho syna?
Upřímně: musejí se mi líbit! 

Tomáš Pilát, 

zpracováno pro Zpravodaj Finále Plzeň
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Udělením Grand Prix švédskému filmu
Domov skončila pražská část 21. ročníku
Febiofestu a festival se vydal do regionů a na
Slovensko. Čestným předsedou laické poro-
ty byl věhlasný výtvarník Theodor Pištěk.
Soutěž amatérských filmů natočených na
mobil vyhrál film Hra peněz (Barbora Skou-

malová, Agáta Paličková, Petr Polák). Na fes-
tival dorazili mimo jiné herci Kati Outinen
nebo Isaach de Bankolé. Přijeli i režiséři Syl-
vain Chomet (který tu prohlásil, že zná a ob-
divuje český animovaný film) a Srdan Golu-
bović, a také programový ředitel Berlinale
Dieter Kosslick . Do Prahy dorazil i polský

herec Robert Więckiewicz, aby převzal Kris-
tiána pro Andrzeje Wajdu. Zmíněný herec
se mimo jiné představil v hlavní roli Waj-
dova filmu Walesa, člověk naděje. Na Fe-
biofestu nechyběla ani slíbená slovensko-
italská hvězda Barbora Bobulová. Režisér
Bard Breien na festivalu představil svůj nový

Jako novinku bude od letošního ročníku
udělovat mezinárodní odborná porota Cenu
města Zlína za nejlepší dětský herecký
výkon v kategorii hraného filmu pro děti 
a Cenu Miloše Macourka za nejlepší mlá-
dežnický herecký výkon v kategorii hraného
filmu pro mládež. Markéta Pášmová, pro-
gramová ředitelka Mezinárodního filmo-
vého festivalu pro děti a mládež o hlavních
dominantách a novinkách letošním ročníku
říká: 
„Připomenu zejména dvě speciální sekce:
První, věnovanou Hajao Mijazakimu, slav-
nému japonskému tvůrci animovaných
filmů – animé, jenž ukončil aktivní kariéru.
Zlínský festival mu chce vzdát hold a bu-
deme rádi, když také osobně přijede. Dru-
hou novinkou je sekce Vzdálené dětství se
snímky pro děti ze vzdálených a exotických
destinací – Brazílie, Kolumbie, Etiopie či
Bangladéše. Oblíbená sekce pohádek je vě-

nována tématu fantazie a opět přivítáme
mladé herce v sekci Young Stars. Letos uve-
deme na 300 film z více než 50 zemí.“
Programová ředitelka zatím nevidí výrazné
zlepšení kvality ani kvantity české filmové
tvorby pro děti a mládež., „důkazem je malé
zastoupení české tvorby v našich soutěžích
v posledních letech... Vzorem pro nás by
mohlo být třeba Holandsko či Německo,
kde se rodí mnoho filmů pro mladé diváky.
Proto náš festival chce tuto tvorbu podporo-
vat a prosazovat, na festivalu představíme
připravovanou pohádku Alice Nellis Sedme-
ro krkavců. Ani v oblasti animované tvorby
nevidím situaci lépe, proto budeme na toto
téma v průběhu festivalu diskutovat s domá-
cími i zahraničními tvůrci a odborníky.
V této souvislosti se těším i na prezentaci
animovaného filmu Jana Baleje Malá z ry-
bárny.“
V rámci Dnů evropské kinematografie před-

staví Zlín Film Festival polskou kinemato-
grafii, která je podle Markéty Pášmové v ob-
lasti filmu pro mladé diváky bohatá, i když
není evropským lídrem. „Polský programový
blok na festivalu je rozsáhlý – obsáhne na
40 celovečerních filmů. Neskládá se pouze
z tvorby pro děti a mládež, ale i z dalších
filmů – připomeneme např. filmy A. Wajdy.“
Za zásluhy o tvorbu pro dětského diváka
bude na festivalu oceněn hudební sklada-
tel Jaroslav Uhlíř. „Tvorba pana Uhlíře je
hluboko zakořeněná v každém z nás,“ soudí
programová ředitelka. „Svou hudbou obo-
hatil několik generací českých dětí. Bude
pro nás i vítanou změnou udělit toto oce-
nění jinému žánru – bylo už udělena reži-
sérům, hercům, scenáristům, dramaturgům,
ale ještě nikdy ji nedostal hudební sklada-
tel. A pokud to má být autor, který se věnuje
dětem, není jiné volby!

ap

Synchron 1/2014

f e s t i v a l y

�18

Tato záležitost v nás zrála dlouho, spousta
filmů, které jsme uváděli, byla beztak ko-
produkčních česko-slovenských. I vítězové
byli většinou koprodukční. Kromě toho
pořád cítíme společnou historii a podobnou
řeč. Tak proč by v rámci Finále nemohly
soutěžit i slovenské snímky?
Přišly do soutěže nějaké čistě slovenské fil-
my – tedy bez české spoluúčasti?
Ano, bylo jich několik. Některé byly uve-
deny v soutěžích, další mimo soutěž. Český
divák si tak udělal obrázek o slovenské ki-
nematografii. 

Slibovali jste i rozšíření spolupráce se Slo-
venským filmovým ústavem; jakými směry?
Vedle nabídky aktuálních slovenských filmů
se bavíme i o archivních sekcích a spolu-
pracujeme na dramaturgické bázi. Důležité
je vycházet si vzájemně vstříc i při příjez-
dech slovenských delegací k nám a naopak. 
Nová byla i soutěž televizních formátů!
Navázala na trend poslední doby, kdy tele-
vize zkvalitňují svoji tvorbu a přitom tu není
platforma, kde by se televizní pořady mohly
utkat. Měli jsme pocit, že to tedy na Finále
patří.

Jaké televizní kategorie jste vytvořili?
Drama a komedie. Televizní dokumenty
stále spadají do soutěže dokumentárních
filmů. Všechny tři soutěže, tedy celovečer-
ních hraných filmů, dokumentů i televizních
formátů, byly česko-slovenské.
Předsedou mezinárodní poroty byl letos
v Plzni režisér Juraj Herz. 
Jemu a dalším dvěma jubilantům, kamera-
manovi Miroslavu Ondříčkovi a režisérce
Věře Plívové-Šimkové jsme vzdali na festi-
valu poctu. 

top

Výkonná ředitelka Eva Verunková Košařová 
referuje o novinkách festivalu českých filmů Finále Plzeň
Zásadní změnou bylo rozšíření programu o filmy slovenské…

Zlín Film Festival 2014 na startu
Od pátku 30. května do čtvrtka 5. června 2014 se ve Zlíně a v dalších městech ČR uskuteční 54. ročník Zlín Film Festivalu. První
„vlaštovkou“ festivalu je minisalón filmových klapek, který byl nejprve otevřen v mladoboleslavském ŠKODA Muzeu, v dubnu pak
v pražské Hybernii. Slavnostní zahájení festivalu se připravuje na pátek 30. 5. Pro děti začne tradičně v 10 hodin dopoledne, pro
dospělé ve 20 hodin, obojí ve Velkém kině na náměstí Práce. Závěrečný galavečer je plánován na středu 4. června. 
Zahajovacím filmem pro dospělé diváky bude polský snímek Byc jak Kazimierz Deyna, který přijedou představit režisérka Anna 
Wieczur-Bluszcz a představitelé hlavních rolí Gabriela Muskała a Marcin Korcz.

Febiofest se opět vydařil
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film Detektiv Down. Po Kursu negativního
myšlení nabízí další snímek, který by si
mohli čeští diváci oblíbit; ostatně natáčel se
v Praze a jejím okolí. Letošní Febiofest na-
vštívilo v Praze 61 tisíc diváků. Oproti loň-

sku se návštěvnost zvýšila. Naznačoval to už
zvýšený zájem o předprodej vstupenek. 
V Praze se přehlídka konala tradičně v mul-
tikině Cinestar Anděl. Febiofest promítl více
než 140 filmů ze 60 zemí. Nabídl i dopro-

vodný program. Music Fest přinesl velkou
nabídku kapel i DJ’ s. Na piazzetě před
multikinem probíhala výstava sochařských
objektů.

top, totalfilm

Anifilm nabídl novinky ze světa, 
nejlepší filmy loňského roku i půlnoční projekce
Jihočeská Třeboň letos opět hostila ve dnech
6. – 11. května Mezinárodní festival animo-
vaných filmů Anifilm, který představil to nej-
lepší z domácí i zahraniční animované
tvorby. Nejaktuálnější trendy uviděli diváci
jako obvykle v programu složeném ze
snímků mezinárodních soutěží. 
Ty se letos vedle soutěží celovečerních 
a krátkých filmů rozrostly i o mezinárodní
soutěž snímků studentských. Diváci měli
možnost shlédnout více než 350 snímků.
Nesoutěžní část festivalu přinesla retrospek-
tivy významných osobností, kurátorské vý-
běry, prezentace a přehlídky současné fil-
mové a televizní tvorby pro dospělé i dětské
diváky. Anifilm seznámil diváky s totální ani-
mací a s oblíbenými filmy Sylvaina Chometa
a předal cenu za celoživotní dílo Zdeňku
Smetanovi. Svou tvorbu osobně uvedla
nejen legendární animátorka Caroline Leaf 
i Pavel Koutský. Režisér Haiang Wang před-
stavil nezávislou čínskou tvorbu.Publikum
zažilo i poutavá půlnoční filmová překva-
pení, evropské filmy nominované na cenu
Cartoon d Or nebo přehlídku loňských nej-
úspěšnějších „celovečeráků“.
Ulice Třeboně ožily projekcemi na náměstí
a program Animace ve veřejném prostoru
vdechl život i dalším místům města.
Nedílnou součástí Anifilmu byl také speciální
program zahrnující četné přednášky, rozho-
vory s tvůrci, panelové diskuse a workshopy;
mohla se jich účastnit odborná i laická veřej-
nost. V doprovodném programu si mohli ná-
vštěvníci vybírat z nejrůznějších výstav, kon-
certů či představení pro děti.
Soutěžní filmy na Anifilm dorazily z celého
světa. Z nebývale široké konkurence se do
mezinárodní soutěže celovečerních filmů pro-
bojovalo celkem 10 titulů. Do výběru, který
obsahoval pět filmů pro dospělé a pět pro děti,
byly dva tituly z Brazílie: dětský a poetický
Chlapec a svět (O Menino e o Mundo) a ani-
movaná komedie Sbornia (Até Que A Sbor-
nia Nos Separe). Do soutěže se dále probo-
joval snímek Cheatin představitele americké
nezávislé animace Billa Plymptona a pří-
spěvek ze slavného francouzského studia
Folimage Teta Hilda! (Tante Hilda!).

O přízeň mezinárodní poroty se ucházely
také dva domácí tituly. 
Husiti Pavla Koutského soutěžil v kategorii
filmů pro dospělé a Čtyřlístek Michala
Žabky v dětské kategorii.
Ve festivalové soutěži se objevily i anime
filmy, soutěžil i legendární Hayao Miyazaki
se svým posledním titulem Zvedá se vítr
(The Wind Rises). Další příspěvek pocházel
z Estonska a ve výběru zastupoval loutkovou

animaci. Jednalo se o groteskní muzikál Líza
Citrónová a Marocký Pomeranč: zrychlená
lovestory (Lisa Limone and Maroc Orange, 
a Rapid Love Story). Dětskou soutěž dále
doplnil poutavý Měsíčňan (Jean de la Lune),
soutěžní program pro dospělé diváky pak
adaptace komiksu Barva pleti: medová (Ap-
proved for Adoption), která balancuje na
hranici autobiografického dokumentu.

Gabriela Zajícová
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Po řadu měsíců bylo nejisté, zda se výroční
ceny České filmové a televizní akademie
budou udělovat pod názvem Český lev, 
a zda vůbec proběhnou. Nakonec všechno
dobře dopadlo, ČFTA získala „lvy“ do své
gesce a 21. ročník se mohl 22. února tr.
konat. Od pořadatelů přitom zapůsobilo
sympaticky, že přímo z pódia zaznělo
jméno Petra Vachlera jako připomínka za-
kladatele Českých lvů; předchozí zákulisní
dohady slavnost zkrátka nijak nepozname-
naly. 
Večeru v Rudolfinu vtisklo důstojný, i když
poněkud akademický ráz nejen prostředí,
ale i moderování Marka Ebena. Děkovné
řeči působily (jako skoro vždycky) dost vy-
prázdněně – až na procítěný projev Agnies-
zky Holland ze záznamu, jenž byl moudrý,
vytříbený, a nezapomněl ani na události na
Ukrajině. 
Pro účastníky v sále působilo trochu rušivě,
že Dvořákova síň je akusticky vhodná pro
hudbu, méně už pro mluvené slovo (před
časem si to vyzkoušeli na stejném místě 
i účastníci premiéry Menzelových Don-
šajnů, která se tu odehrála). V televizním pří-
mém přenosu se to neprojevilo. 
Hořící keř jako jasný vítěz byl přijat téměř
bez výhrad kritiky i veřejností, snad jen s ná-
mitkou, že vlastně nevznikl pro kina (také
proto nebyl přijat do oscarového klání), a že
byl účelově upraven a v kinech krátce uve-
den pouze kvůli účasti v soutěži. Cena pro
dílo, jež produkčně zabezpečila soukromá
televizní kanál HBO, ale na druhé straně
znamená svým způsobem průlom.
Kromě nesporných kvalit „Keře“ však jeho
mno-honásobné ocenění potvrdilo značnou
stagnaci domácí filmové produkce. Kvalita-
tivně problematickou úrodu českých filmů
v loňském roce ostatně potvrdily i Ceny fil-
mové kritiky, které se až na nepatrné vý-
jimky s „lvím“ verdiktem shodovaly. Což
věru není až tak překvapivé. 
K verdiktu akademiků lze snad namítnout,
že poněkud podcenili dramatickou sílu
snímku Zdeňka Tyce Jako nikdy. ap

Český lev 2013, nominovaní 
a ocenění
NEJLEPŠÍ FILM
Hořící keř – producenti Tereza Polachová,
Antony Root, Pavla Kubečková, Tomáš
Hrubý
Jako nikdy – producent Ondřej Trojan

Klauni – producenti Viktor Tauš, Michal Kollár
Revival – producent Rudolf Biermann
Rozkoš – producent Viktor Schwarcz
NEJLEPŠÍ REŽIE
Hořící keř – Agnieszka Holland
Jako nikdy – Zdeněk Tyc
Líbánky – Jan Hřebejk
Revival – Alice Nellis
Rozkoš – Jitka Rudolfová
NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
DK – Bára Kopecká
Hledá se prezident – Tomáš Kudrna
Hoteliér – Josef Abrhám ml.
SHOW! – Bohdan Bláhovec
Šmejdi – Silvie Dymáková
NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ
VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Hořící keř – Tatiana Pauhofová
Jako nikdy – Petra Špalková
Líbánky – Anna Geislerová
Revival – Zuzana Bydžovská
Rozkoš – Jana Plodková
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ
VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Hořící keř – Petr Stach
Jako nikdy – Jiří Schmitzer
Klauni – Oldřich Kaiser
Revival – Marián Geišberg
Revival – Miroslav Krobot
NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ
VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI
Colette – Zuzana Mauréry
Hořící keř – Jaroslava Pokorná
Jako nikdy – Taťjána Medvecká
Klauni – Kati Outinen
Revival – Jenovéfa Boková
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ
VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI
Hořící keř – Ivan Trojan
Klauni – Jiří Lábus
Křídla Vánoc – David Novotný
Líbánky – Jiří Černý
Rozkoš – Jaroslav Plesl
NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ
Hořící keř – Štěpán Hulík
Jako nikdy – Markéta Bidlasová
Klauni – Petr Jarchovský
Revival – Alice Nellis
Rozkoš – Jitka Rudolfová
NEJLEPŠÍ KAMERA
Colette – Marek Jícha
Hořící keř – Martin Štrba
Jako nikdy – Patrik Hoznauer
Líbánky – Martin Štrba
Rozkoš – Ferdinand Mazurek

NEJLEPŠÍ STŘIH
Hořící keř – Pavel Hrdlička

Jako nikdy – Vladimír Barák

Křídla Vánoc – Alois Fišárek

Revival – Filip Issa

Rozkoš – Jakub Hejna

NEJLEPŠÍ ZVUK
Donšajni – Radim Hladík jr.

Hořící keř – Petr Čechák, Marek Hart

Jako nikdy – Jan Čeněk

Revival – Viktor Ekrt, Matthew Gough

Rozkoš – Richard Müller

NEJLEPŠÍ HUDBA
Hořící keř – Antoni Komasa-Lazarkiewicz

Klauni – Petr Ostrouchov

Křídla Vánoc – Richard Krajčo

Líbánky – Aleš Březina

Revival – Jan Ponocný

NEJLEPŠÍ FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE
Colette – Václav Novák

Hořící keř – Milan Býček

Jako nikdy – Adam Pitra

Klauni – Jan Kadlec

Rozkoš – Jan Novotný

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů – Ma-

riana Stránská

Hořící keř – Katarína Hollá

Jako nikdy – Andrea Králová

Revival – Katarína Hollá

Rozkoš – Marek Cpin

NEJLEPŠÍ MASKY
Colette – Jaroslav Šámal, Lukáš Král

Hořící keř – Zdeněk Klika

Jako nikdy – Jana Bílková

Klauni – René Stejskal

Rozkoš – Jana Bílková

Nestatutární ceny

NEJLEPŠÍ FILMOVÝ PLAKÁT 
Hořící keř – Dušan Martinček a agentura

2FRESH

CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS
FILMU:
Vladimír Körner

CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STU-
DENTSKÝ FILM: 
Malý Cousteau – Jakub Kouřil

CENA FILMOVÝCH FANOUŠKŮ
Hořící keř

Český lev 2013
Absolutním vítězem Českých lvů 2013 se stal Hořící keř Agnieszky Holland, upravená verze třídílné televizní minisérie sestříhaná
pro kina. Získal 11 Českých lvů. V počtu sošek tak překonal rekordmany minulých let – deset sošek pro snímek Je třeba zabít Sekala
Vladimíra Michálka i devětkrát oceněný film Davida Ondříčka Ve stínu.
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NEJLEPŠÍ FILM
Hořící keř – producenti HBO Europe, Nut-
produkce, režie Agnieszka Holland
NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
Show! – producent Nutprodukce, režie Boh-
dan Bláhovec
NEJLEPŠÍ REŽIE
Agnieszka Holland (Hořící keř)
NEJLEPŠÍ KAMERA
Martin Štrba (Hořící keř)

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ
Štěpán Hulík (Hořící keř)
NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ HUDBA
Antoni Komasa-Lazarkiewicz (Hořící keř)
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ
VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Jiří Schmitzer (Jako nikdy)
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ
VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI
Jiří Lábus (Klauni)

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ
VÝKON V HLAVNÍ ROLI
Petra Špalková (Jako nikdy)
NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ
VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI
Jaroslava Pokorná (Hořící keř)
CENA RWE PRO OBJEV ROKU
Štěpán Hulík (Hořící keř)

Ceny české filmové kritiky za rok 2013

Není to nic nového, a bylo tomu tak vlastně
vždycky, ale přesto - nad seznamem letoš-
ních výročí významných českých spisova-
telů musí člověka napadnout: o kolik dob-
rých filmů by naše kinematografie a televize
přišly, kdyby tito (i další) literáti nenapsali ro-
mány či novely, podle nichž byly natočeny!  
Posuďte sami (a to jmenujeme jen některé
jubilanty z těch, které si v první polovině 
letošního roku připomínáme): Bohumil Hra-
bal (100), Milan Kundera (85), Josef Škvo-
recký (90), Jan Trefulka (85). Místo jubilej-
ních medailonů proto připomeňme aspoň
pár titulů autorů, jejichž díla se stala zákla-
dem filmů či televizních děl. 

Bohumil Hrabal se nedožil stých narozenin,
ale z většiny filmů, které podle jeho knih
byly natočeny, se ještě mohl radovat. A za ty,
jež už nestihl, by se určitě na režiséry nez-
lobil. Ostře sledované vlaky, Něžný barbar,
Obsluhoval jsem anglického krále, Postři-
žiny, Sběrné surovosti, Skřivánci na niti,
Slavnosti sněženek. Co titul, to filmová udá-
lost, jejíž kvality v během let nevybledly.
Stále jde o hodnotnou „bernou minci“ pro
televizní obrazovky i kina, kde se uvádějí re-
trospektivy či medailony A Krasosmutnění

(scénář Marek Epstein, režie Jiří Vejdelěk) se
chystá na příští rok…

Josefu Škvoreckému nebyla osudem přána
devadesátka. Vedle řady knih se do dějin
filmu i televizních análů zapsaly – mnohé
jako trvalky obrazovek a kin – adaptace jeho
detektivek (včetně seriálů), svěží příběhy 
o válečném a těsně poválečném mládí, dra-
mata i veselohry ze současnosti, satira o vo-
jačení za časů komunismu, aj. Zločin v dívčí
škole a Zločin v šantánu, Farářův konec, Ná-
pady čtenáře detektivek, Rytmus v patách,
Setkání v Praze, s vraždou, Případy detek-
tivní kanceláře Ostrozrak, Eine Kleine jaz-
zmusik, Prima sezona, Hříchy pro pátera
Knoxe, Tankový prapor. A kdoví, třeba titu-
lům podle Škvoreckého předloh ještě také
není konec. 

Milan Kundera oslavil nedávno pětaosm-
desáté narozeniny v Paříži novým románem
(opět aniž by dal povolení k českému
překladu) a do záhlaví svých literárních
opusů v posledních letech předesílá: „Jaké-
koli adaptace filmové, divadelní, televizní
jsou zakázány.” Soudí, že každá „adaptace
je redukce”, nemá důvěru k upravovatelům,

kteří prý jeho dílu správně nerozumějí a při-
způsobují si je pro vlastní účely. Ale dřív si
to zřejmě nemyslel, vždyť podle jeho scé-
nářů či předloh byly natočeny např. filmy
Nikdo se nebude smát, nezapomenutelný
Žert, Já truchlivý bůh a další; také televizní
středometrážní inscenace: Brno, Eduard 
a Bůh, a ve světě např. The Unbearable
Lightness of Being (Nesnesitelná lehkost
bytí), The Hitchhiking Game (Falešný auto-
stop). Televizního zpracování se dočkala 
i povídka Sestřičko mých sestřiček a diva-
delní hra Majitelé klíčů.

Bez literárních předloh brněnského autora
Jana Trefulky, Kunderova blízkého přítele,
který se nedočkal svých letošních pětaosm-
desátin, by nevznikly snímky Antonína
Kachlíka, Pršelo jim štěstí a Třiatřicet stříbr-
ných křepelek, jež patří k jeho nejlepším ti-
tulům, ani televizní Velká stavba či Na
krásné vyhlídce. Připomeňme také, že Tre-
fulka léta působil jako člen Člen Rady České
televize.
Zkrátka – spisovatelé, samozřejmě nejen ti
letos jubilující, jsou stavebními kameny
českého filmu. 

ap

Kdyby jich nebylo… 
Aneb: místo květin malé jubilejní zamyšlení 

POZVÁNKA
v rámci Večera ARAS pořádá 

Výkonný výbor FITESu a Rada ARASu 

71. Čtvrtletník 

panelová diskuse na téma:
Mediální rady a nutná změna zákonů

Volby do rad médií veřejnoprávní
služby, Zákon o volbách do rad médií 

veřejnoprávní služby 
a Zákon o České televizi 

a Českém rozhlase  
čtvrtek 22. 5. 2014 od 19.00 hod.

bio Ponrepo, 
Bartolomějská 11, Praha 1

moderuje: Lucie Vopálenská 

POZVÁNKA
Výkonný výbor FITESu při příležitosti 

49. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary konaného ve dnech 
4. – 12. července 2014

pořádá tradiční „FITES PARTY“na terase hotelu Thermal
s tématem:

„Digitalizace a restaurování fondu národní kinematografie.“
Rychle se měnící technologie natáčení 

a uchovávání filmů a jejich vliv na zachování či interpretaci historických
obrazových řešení filmů.

Termín FITES PARTY sledujte na www.fites.cz
www.fites.cz

https://www.facebook.com/fitescz
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Berlinale 
Hned zkraje roku se konal 64. ročníku Berli-
nale, kde se v sekci Fórum představil sloven-
sko-český dokument Sametoví teroristé, 
v sekci LOLA@Berlinale koprodukční 
sní-mek Sputnik a na filmovém trhu bylo
uvedeno sedm českých filmů. Na kopro-
dukčním trhu Coproduction Market měl
prezentaci také Státní Fond kinematografie.
V průběhu festivalu působilo České filmové
centrum (ČFC) na Evropském filmovém trhu
ve společném stánku Central European Ci -
ne ma, o který se dělilo se Slovenskem a Slo-
vinskem. Stánek sloužil jako informační 
a koordinační základna pro zahraniční zá-
jemce o český film. Každoročně ho navštíví
několik set účastníků festivalu, kteří si od-
nesou informace o aktuálních českých fil-
mech, infrastruktuře českého filmového 
průmyslu a možnostech, jak v oblasti mezi-
národních koprodukcí, tak i servisu pro za-
hraniční filmové štáby. Českým zástupcům
filmového průmyslu, kteří se festivalu účast -
ní, stánek nabídl zázemí pro pracovní
schůzky, jednání a tvůrčí setkání. 
Partnery stánku byly letos Barrandov Stu-
dios, MFF Karlovy Vary, Zlín Film Festival 
a nově i dětský kanál České televize, ČT:D.
Berlínského filmového trhu se každoročně
účastní kolem 8000 filmových profesionálů
z celého světa – producentů, distributorů,
zástupců televizí, filmových institucí, pro-
dejců, zástupců filmových festivalů atd.
České filmové centrum se spolupráci s Ber-
linale věnuje prakticky po celý rok. Je hlav-
ním českým partnerem všech struktur, které
festival tvoří. Nejužší a celoroční spolupráce
probíhá s programovým oddělením festi-
valu, kterému ČFC doporučuje české filmy
vhodné do jednotlivých sekcí, nebo pro jeho
zástupce pořádá projekce filmů v Praze.
V oficiálním programu letošního Berlinale
mělo Česko dva zástupce. Do prestižní
sekce festivalu Fórum, kde dostávají prostor
hrané i dokumentární filmy byl vybrán 
slovensko-český koprodukční dokument
Sametoví teroristé Petra Kerekese, Pavla 
Pekarčíka a Ivana Ostrochovského. Dalším
zástupcem s českou účastí je německo-
česko-belgický dětský film Sputnik Markuse
Dietricha, vybraný do sekce LOLA@Berli-
nale, která představuje filmy z předvýběru
na německou národní filmovou cenu. 

Na filmovém trhu určeném především ná-
kupčím filmů z celého světa si objednalo
projekci sedm producentů českých filmů:
Líbánky Jana Hřebejka, Klauni Viktora
Tauše, Bella Mia Martina Duby, Vejška To-
máše Vorla, Pojedeme k moři Jiřího Mádla,
Revival Alice Nellis a koprodukční snímek
Velmi neklidné léto.

Digitalizovaná verze filmu Hoří, má pa-
nenko v Izraeli
Restaurovaná verze filmu Hoří má panenko
slavnostně zahájila festival restaurovaných 
a digitalizovaných filmů Another Look, který
proběhl ve dnech 15. do 31. ledna v Haifě,
Tel Avivu a Jeruzalémě. Filmovou přehlídku
doplnilo sympozium o restaurování, kterého
se zúčastnil generální ředitel Národního fil-
mového archivu Michal Bregant.  
Přehlídka „Another Look – The Restored Eu-
ropean Film Project” letos vstoupila do dru-
hého ročníku. Cílem projektu je upozornit
na evropské filmové dědictví a na způsoby
jeho ochrany. Na přehlídce bylo uvedeno 
13 restaurovaných filmů ze 13 zemí. Na
sympoziu o restaurování v telavivském ar-
chivu přednesl Michal Bregant příspěvek na
téma „Kdo jsou diváci digitalizovaných kla-
sických filmů?“ 
„Filmové publikum se v souvislosti s digita-
lizací celého kinematografického prostředí
radikálně proměňuje. I filmoví archiváři už
před několika lety konstatovali: Film je digi-
tální. Publikum, které chceme systematicky
oslovovat, je online. Naše archivní kino Pon-
repo možná zůstane tím posledním, kde se
budou promítat filmy tradičním způsobem,
ale těžiště zpřístupňování filmového dědic-
tví se bude odehrávat na internetu“, říká 
k tématu Michal Bregant. 
Světová premiéra digitálně restaurované
verze Formanova filmu se uskutečnila na
Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy
Vary, který ve spolupráci s NFA a díky pod-
poře Nadace české bijáky každoročně za-
bezpečí a uvádí jeden digitálně restaurovaný
český film. Letos se restaurování dočkají
Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela. Res-
taurátorský počin NFA doprovodí monogra-
fií, která koncepčně naváže na knihy o digi-
talizovaných filmech Hoří má panenko
a Všichni dobří rodáci.

České filmy v Hong Kongu a na dalších
jarních mezinárodních festivalech
V březnu a dubnu letošního roku se české
filmy hojně účastní zahraničních filmových
festivalů v soutěžních sekcích i v rámci
speciál ních programů. Nechybí mezi nimi
ani mezinárodní filmový festival v Sofii 
(6.–30. 3. 2014), litevském Vilniusu (20. 3.–
3. 4. 2014) nebo německý goEast (9.–15. 4.
2014), který se specializuje na filmy z vý-
chodní a střední Evropy. Studentskou tvorbu
představí festival v Belgii, Nizozemí, Španěl-
sku a Portugalsku, na festivalech věno-
vaných krátkému a animovanému filmu.
Velkou a originální prezentaci věnovanou
českému filmu uvedl ve svém letošním 
oficiálním programu hongkongský meziná-
rodní filmový festival (24. 3.–7. 4.). Spe-
ciální program „Desetiletí na cestě ke svo-
bodě – od poválečné historie k současnému
českému filmu“, který vznikl ve spolupráci 
s Českým filmovým centrem, představil osm
celovečerních českých filmů.
Letošní 38. ročník Hong Kong International
Film Festival (24. 3.–7. 4.), který uvedl více
než 280 titulů z 50 zemí, představil v rámci
své oficiální sekce World Cinema i speciální
program věnovaný české kinematografii, na-
zvaný Desetiletí na cestě ke svobodě – od
poválečné historie k současnému českému
filmu. Koncepci programu vytvořil americký
novinář a profesor, odborný host přehlídky
Gabriel Paletz, který působí na soukromé fil-
mové škole Prague Film School v České re-
publice. Jeho cílem je ukázat publiku histo-
rii a současnost naši země prostřednictvím
vybraných celovečerních filmů, natočených
v nedávné době, jež se tematicky zaměřují
na klíčové historické události a společenské
změny dvacátého století.
Každý z vybraných filmů se odehrává 
v jiném desetiletí 20. století a spoluvytváří
historickou kroniku od druhé světové války
až po dnešek. Filmy dokumentují stav spo-
lečnosti v době nacistické okupace (Prote-
ktor Marka Najbrta), temná padesátá léta (Ve
stínu Davida Ondříčka), lšedesátá léta
(Pelíšky Jana Hřebejka), obnovení represe
v době normalizace v 70. letech (Hořící keř
Agnieszky Holland), politické napětí osm-
desátých let (Občanský průkaz Ondřeje Tro-
jana a Pouta Radima Špačka), „divoký“ ka-
pitalismus devadesátých let (Czech Made

České filmy na festivalech 
i na dalších filmových fórech v zahraničí
V prvních měsících letošního roku měl český film několik festivalových i jiných příležitostí k zahraniční prezentaci, např. Meziná-
rodní filmový festival v Berlíně, festival restaurovaných a digitalizovaných filmů, v Izraeli, festivaly v Sofii či Hong-Kongu. Před-
stavil se i ve Vilniusu, ve Wiesbadenu atd.
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Man Tomáše Řehořka) i současnou společ-
nost (Líbánky Jana Hřebejka). Žánrově pestrý
program zahrnul tragikomedii, thriller, mo-
derní melodrama i nový film noir.
Dalším festivalem, který představil rozsá-
hlejší program věnovaný české, respektive
československé kinematografii, je meziná-
rodní filmový festival v Sofii (18. ročník ve
dnech 6.–30. 3. 2014). V retrospektivním
programu Československá nová vlna festival
prezentoval osm filmů, v době normalizace
zakázaných. Jedním z nich byli i slavní
Skřivánci na niti režiséra Jiřího Menzela, 
kterému bulharská Národní Filmová akade-
mie (NATFIZ) letos v Sofii udělila čestný
doktorát. Slovenskému režisérovi Dušanu
Hanákovi, jehož debutové psychologicko-
společenské drama 322 československou re-
trospektivu uvedlo, sofijský festival udělil
Cenu za výjimečný přínos v oblasti kinema-
tografie.
V sekci Cinema Today – Master uvedl festi-
val celovečerní film Agnieszky Holland
Hořící keř. V soutěžní sekci se představily
také dokumenty natočené v zahraničních
koprodukcích – Sametoví teroristé režisérů
Pavla Pekarčíka, Ivana Ostrochovského a Pe-
tera Kerekese a Roura režiséra Vitalye Man-
skyho.

V rámci festivalu se každoročně koná ko-
produkční trh Sofia Meetings určený pre-
zentaci ještě nerealizovaných filmů, které
hledají mezinárodní koprodukci.  Letošní
11. ročník proběhl od 13.–16. března 
a mezi dvaceti pěti vybranými projekty uve-
denými ve třech různých programech byl
prezentován také jeden slovensko-český,
s pracovním názvem COOK, F**K, KILL
(FROGS WITH NO-TONGUES) režisérky
Miry Fornay. Ta si za svou prezentaci od-
vezla cenu od maďarského post-produkč-
ního studia FOCUSFOX STUDIO v hodnotě
10.000 EURO za nejlepší projekt v pro-
gramu „Plus Minus One Projects“
19. ročník litevského filmového festivalu ve
Vilniusu (20. 3.–3. 4. 2014) představil v sou-
těžní sekci „New Europe – New Names“
slovensko-české sociální drama Zázrak. Film
Juraje Lehotského byl v rámci loňského kar-
lovarského festivalu součástí soutěžní sekce
Na východ od Západu. V sekci „Critics‘
Choice“ bude uveden i další slovensko-
český koprodukční film, dokument Sametoví
teroristé. 
Do soutěžní sekce krátkých filmů se dostaly
snímky Martina Krejčího Strach, Evičko Ziya
Demirel a krátký animovaný film Pandy Ma-
túše Vizára, který českou kinematografii

úspěšně reprezentoval na mnoha zahranič-
ních festivalech již minulý rok, zejména na
MFF Cannes 2013 v sekci  Cinéfondation.
V německém Wiesbadenu, na 14. ročníku
festivalu goEast (9.–15. 4. 2014) zaměřeném
na filmy z východní a střední Evropy je
český film jako doma. Letošní ročník před-
stavuje nové snímky (dokument Sametoví
teroristé, hraný film Kmotr Petra Nikolaeva),
ale i snímky z předchozích let (dokument
Víta Klusáka Vše pro dobro světa a Nošovic).
Festival se letos zaměřil i na slovenskou ki-
nematografii. Uvedl dva koprodukční filmy
– Sluneční stát Martina Šulíka, drama Zu-
zany Liové, Dům a retrospektivním pro-
gramu věnovaném režisérovi Peteru Sola-
novi, který zemřel loni v září.
Koprodukční dokumenty se objeví i v pro-
gramu kanadského Hot Docs (24. 4.–4. 5.
2014), dramata Kmotr a Všiváci zhlédli di-
váci v americkém Phoenixu (3.–10. 4.
2014). Studentské animované filmy se před-
stavily v německém Landshutu (26.–31. 3.
2014), v Barceloně na festivalu MECAL
(6.–30. 3. 2014), na festivalu MONSTRA
2014 (13.– 23. 3. 2014), na Holland Ani-
mation Film Festival v Utrechtu (19.–23. 3.
2014), nebo na ANIMA 2014 (28. 2.–9. 3.
2014) v Belgii. red

Velká Británie – Mušketýři natočení v Česku to vyhrávají na celé čáře
Televizní mušketýři, nebojácní  hrdinové
britského televizního seriálu Mušketýři, vy-
hrávají své souboje i na britských obrazov-
kách. Sledovanost byla vynikající. S tímto
desetidílným dobrodružným seriálem, in-
spirovaným  románem Alexandra Dumase,
to BBC rozhodně vyhrála. Mušketýrská dob-
rodružství pravidelně sledovalo na BBC TV 1
o nedělních večerech letošní zimy přes
sedm milionů diváků. Zprávu o tom, že se
budou natáčet další dobrodružství Dumaso-
vých hrdinů, oznamovala všechna britská
média. 
Mušketýrský seriál se připravoval dlouhou
dobu, diskuse a přípravy probíhaly od roku
2007. Teprve až po pěti letech byl pořad pře-
dán do výroby, dokončen  byl v roce 2013.
BBC kupodivu příliš nezdůrazňuje, kde se
natáčely historické scény, a kde objevila
všechny ty autentické báječné historické
hrady, zámky a zahrady. Zprvu se prý uva-
žovalo o Paříži, poté o Dublinu. O tom, že
nakonec byla zvolena Praha, rozhodly
hlavně ekonomické důvody. Jak uvádí tele-
vizní časopis Broadcast, hlavní roli při této
volbě sehrály nedávno znovu zavedené vý-
hodné daňové podmínky v Česku, uplatňo-
vané pro zahraniční procenty.

Zatím ještě nebylo rozhodnuto, kde se bude
natáčet pokračování seriálu. Na tom, aby se
natáčelo opět v Česku, nepo-
chybně  opět intenzivně pracuje
Ludmila Cluassová z české  Fil-
mové komise. Mezi pádnné argu-
menty, proč by byla pro historický
seriál ideálním dějištěm Česká re-
publika, patří nejen  finanční dů-
vody a levná česká pracovní síla ve
srovnání se západoevropskými  lo-
kalitami, ale jistě i  připomínka, že
slavní tvůrci a držitelé Oscarů
Miloš Forman a Jiří Menzel  nato-
čili své slavné a vyznamenané
filmy v českých exteriérech...   

BBC Worldwide dnes exportuje Mušketýry
do celého světa. Seriál byl prodán do USA,
Německa, Švedska, Norska i do dalších lu-
krativních,dobře platících teritorií, ale také
do méně „ziskových“ zemí jako je Turecko,
Řecko a  Ukrajina. A prodej dál pokračuje.
Mušketýři se stali  jedním z nejžádanějších
artiklů BBC. Prezident BBC Paul Dempsey,
správně říká: „Skvěle natočený dobrodružný
akční seriál, přitahuje obecenstvo všude na
světě.“

Anděla Špindlerová, Londýn

Mušketýři na pochodu: Aramis (Santiago Cabrera),Porthos (Ho-
ward Charles),D Artagnan(Luke Pasqalino) a Athos (Tom Burke).

Z britského TV seriálu Mušketýři
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Ve středu 19. března převzala dramaturgyně
Zuzana Kopečková z rukou francouzského
velvyslance Jean-Pierra Asvazadouriana in-
signie rytíře Řádu umění a literatury. Francie

tak ocenila její vynikající zásluhy o šíření
francouzské kultury v České republice.
Zuzana Kopečková je od roku 1991 drama-
turgyní centra převzatých pořadů v České

televizi. Věnuje se audiovizuální hrané
tvorbě z oblasti Francie, Beneluxu a balkán-
ských zemí a je odbornicí na francouzskou
kinematografii. red

Zuzana Kopečková z ČT nositelkou Řádu umění a literatury
Francouzské republiky

Andersenova Malá mořská víla nabízí
krásný a silný příběh s výraznými a jedineč-
nými charaktery bohatý na atmosféry, plný
výtvarných inspirací a možností pracovat 
s pohádkovými archetypy.
Mořská panna, která se zamilovala do lid-
ského „prince“, pro kterého se rozhodla stát
člověkem, je dodnes klasickým odkazem
„lásky“ ve světové literatuře. Posunutí pří-
běhu do současných reálií přibližuje projekt
blíž k divákovi.Vzniká tak možnost posu-
nout Andersenův příběh ještě dál, k otázkám
morálních hodnot dneška.
Rodina Mořského krále pro nás symbolizuje
lidi, přicházející z dalekých exotických zemí
a kultur s nadějí v cosi lepšího, ale náš svět
je často nepřijímá, takže zůstávají mino-
ritou, uzavřenou ve svém malém spo-
lečenství. Bizarní reálie přístavního města
jsme zvolili záměrně. Jednak v sobě tato
města odedávna mísí nejrůznější etnika 
a vlivy, dodávající jim specifickou atmos-
féru, jednak v těchto kulisách dobře vynikne
konfrontace čistoty a nevinnosti se špínou 
a odvrácenou tváří naší doby. Tato města
jsou také výtvarně nesmírně bohatá a dovo-
lují řadu průniků do různých, ne zcela běž-
ných prostředí. Samostatnou, ale bezpros-
tředně související kapitolou je pak i tajemný
svět pod mořskou hladinou.

S tím vším souvisí i jistá výpravnost připra-
vovaného filmu, vycházející z bohatosti An-
dersenova popisu i příběhu s množstvím
postav a prostředí. Nezanedbatelná je i moje
touha jako výtvarníka udělat film vizuálně
působivý a osobitý. Proto jsem zvolil tech-
niku loutkové animace (stop-motion), zalo-
ženou na bohaté tradici českého animova-
ného filmu, s níž pracuji od začátku mé
filmové tvorby. Jistá „hrubost“ loutkové ani-
mace a zároveň „reálnost“ scenérie pomáhá
filmu navodit atmosféru nevlídného přístav-
ního města. Některé lokace, jako je kupří-
kladu podmořský svět, či atmosférické efekty
na obloze z oblaků dýmu, či zlatá rybka v
akváriu Mořského krále, si však žádají užití
počítačové animace – /2D,3D,CGI/.
Loutková animace je proto apriorní. Většina
dekorací je vytvářena nedigitální cestou. Pro
digitální pasáže (např. zadní plány ulic) nej-
prve nafotíme jednotlivé prvky dekorací  z ně-
kolika úhlů, a poté je v digitálním prostoru re-
konstruujeme a vytvoříme prostředí zcela
nová. Díky této technice zachováváme jedi-
nečnou kompaktnost dekorací a dotváříme
prostorově větší scenérie, kterých bychom
jinak v loutce nebyli schopni dosáhnout.
Naprosto zásadní pro film je její hudební 
a ruchová stopa. Budováním silných hudeb-
ních atmosfér do vizuálně pestrého filmu

vnášíme jedinečný emocionální náboj, na-
hrazující absenci dialogů, a pomáhající pří-
běhu jako další dramaturgický prvek, který
charakterizuje postavy a zásadně ovlivňuje 
a posouvá celý příběh. Postavy nemluví, ale
vyjadřují se pomocí vizuální a hudební
složky. Jediným pomocníkem je vypravěč,
který pouze exponuje a odvíjí příběhovou
linku a je jakýmsi dirigentem hudebních
emocí, kterými je film zaplněn.
Spojení magičnosti s realitou je čímsi, co mě
zajímá a těší už dlouhodobě. Z podobného
úhlu pohledu jsem se snažil vyprávět i moje
předchozí filmy. Malá z rybárny by tedy
měla být dalším krokem na této cestě.

Jan Balej, 

režisér, výtvarník, spoluautor scénáře

Z pohledu finančního plánu je film Malá 
z rybárny multilaterální koprodukce tří
mezinárodních partnerů: 
MIRACLE FILM (Česká republika) – 69,48%
MARLEN MEDIA GROUP (Slovensko) –
15,80%
LES TROIS OURS (Francie) – 14,72%

Jan Balej natáčí celovečerní animovaný film Malá z rybárny 
Základem filmu je pohádka Hanse Christiana Andersena Malá mořská víla. 
Uvádíme autorskou explikaci tvůrce filmu Jana Baleje

Byla jsem členkou poroty 1. Mezinárodního
filmového festivalu ve Fier v Albanii v roce
2011... a tam měli plátno v hezkém kině
sešité snad z prostěradel... prostě tam byly
uprostřed švy...
Před odletem z Tirany jsem se zastavila na
naší ambasádě, tehdy tam byl zastupujícím
šéfem Karel Smékal (měsíc před tím zemřela
Markéta Fialková, velvyslankyně, se kterou
jsem se znala). S panem Smékalem jsme
hodnotili festival a já jsem se zmínila o seší-
vaném plátnu. Karel Smékal nabídl, že by
ambasáda zaplatila plátno. Řekla jsem, že

je tedy v Praze seženu jako dar FITESu,
sehnala jsem za tři tisíce ze CineStaru
použité veliké plátno, a diplomatickým ná-
klaďákem se v roce 2012 plátno dostalo do
Albánie. V současnosti se ukazuje, že je
navíc „putovní“. 

Jana Tomsová, producentka, 

členka výkonného výboru FITESu  

Plátno jsme si v létě od Ervise Kociho na den
půjčili na promítání filmu Lidice v městečku
Borov, které bylo stejně jako Lidice během
2. světové války vyhlazeno německými voj-

sky. Jinak je plátno standardně ve Fieru, 
v září jsme se s paní velvyslankyní zúčastnili
i festivalu studentských filmů ve Fieru (kde
se samozřejmě opět promítalo na námi/Vá-
mi zprostředkované plátno) a kde vyhrál 
cenu za nejlepší dokument film českého au-
tora. 
Plátno je tedy hojně využíváno především
mladými filmaři ve Fieru, což náš samozřej-
mě těší. 

Karel Smékal, 

Deputy Head of Mission Embassy 

of the Czech Republic, Tirana, Albania

Jak se dostalo promítací plátno z Česka do Albánie

SY 1-2014 zlom.qxd:Sestava 1  4.5.2014  23:16  Stránka 24



d ě j e  s e  v e  f i l m u

�25Synchron 1/2014

Do 22. března mohli návštěvníci nedávno
otevřené galerie v Praze v Mánesově ulici
54 vidět unikátní sbírku kubánských filmo-
vých plakátů převážně ze sedmdesátých let
minulého století. S majitelkou této sbírky
jsem se setkala při vernisáži, na které, jak už
to tak při podobných akcích bývá, bylo díky
Guantanameře a mojitu velice hlučno a ve-
selo. Proto jsme si domluvily soukromou
prohlídku vystavených exponátů, při které
mi podrobně vyprávěla kdy a za jakých
okolností k filmovým plakátům přišla. Pře-
sto, že jsem dvanáct let spolupracovala
s Mezinárodním filmovým festivalem ve
španělské Huesce (rodišti slavného Carlose
Saury a jeho bratra Antonia), kde jsem se
často setkávala jak s kubánskými tvůrci, tak
s jejich vynikajícími dokumenty a zejména
animovanými filmy, na plakát z Kuby jsem
tam nikdy nenarazila. Tím víc jsem byla pře-
kvapená barevnou pestrostí a výtvarnou
úrovní exponátů, které byly k vidění v praž-
ské galerii. Když jsem svůj obdiv a nadšení
sdělovala paní Mileně Frycové, jejíž záslu-
hou se plakáty z Havany do Čech počátkem
osmdesátých let dostaly, s pousmáním pra-
vila: „No vidíte, a to jsem je měla třicet let
doma ve skříni…“

Rozhovor s majitelkou sbírky,
paní Milenou Frycovou
Mohla byste se, prosím, čtenářům Sychronu
představit a říct, jak jste se dostala na Kubu?
Absolvovala jsem Střední uměleckoprůmy-
slovou školu v Praze na Žižkově. Po mateř-
ské dovolené jsem pracovala v různých pro-
pagacích, teprve později jsem začala učit
výtvarnou výchovu na základní škole, což
dělám dodnes. Malování a tvorbě šperků se
dál věnuji ve volném čase jako svému ko-
níčku. 
Na Kubu jsem se dostala díky rodičům,
především svému otci, který tam od počátku
sedmdesátých let pracoval jako veterinář.
Byl odborníkem na reprodukci skotu. Ro-
diče strávili na Kubě s přestávkami celkem
deset let. Tatínek sám tam byl ještě o něco
déle, protože maminku hned nepustili. Když
za ním po pár měsících v zimě letěla, odlo-
žila na letišti v Ruzyni svůj kožich a další
zimní oblečení a šla na odbavení, odkud už
jí však do letadla nepustili. A tak zůstala stát
v lednu na letišti v letních šatičkách… Ten-
krát ještě neexistovaly mobily, proto se mu-
sela sama brodit sněhem zpátky domů. Na-
konec se podařilo, že směla odjet, a já jsem
pak mohla za rodiči také alespoň na krátký

čas vycestovat. Při jedné návštěvě jsem do-
stala nabídku studovat v Havaně výtvarnou
akademii, jenže tou dobou jsem zrovna otě-
hotněla, vdala jsem se a zůstala jsem doma
v Čechách. Pak jsem se vypravila na Kubu
za rodiči, když už byly synovi tři roky, což
bylo v roce 1981. 
Měla jste tam tehdy možnost zajít si třeba
do kina, a pokud ano, jaká v něm byla at-
mosféra?
Jelikož jsem se během svých krátkých po-
bytů na Kubě nestačila naučit španělsky, tak
jsem si netroufla jít na španělsky mluvený
film, proto jsem si vybrala Limonádového
Joea, který se tam v té době zrovna promítal.
Kubánské kino, tuším, že ve Vedadu, bylo
pro mne velkým zážitkem, protože se v něm
při představení pilo, kouřilo, zkrátka vše
bylo dovoleno. „Limonádvý Joe“ však Ku-
bánce příliš nezaujal, myslím, že ho nepo-
chopili. Nepřišel jim jako příliš velká le-
grace, naopak jako western jim připadal
slabý a jako parodii na kovbojku ho nebrali.
Chvíli se dívali, pak si začali povídat a na-
konec z kina odcházeli. Mrzelo mne to, ale
na druhou stranu jsem je chápala…
Vzpomínáte na nějaký kubánský film, který
vám utkvěl v paměti?
Viděla jsem jeden hraný koprodukční film,
na který nemohu zapomenout, ale bylo to
až doma v Čechách, nikoliv na Kubě. Jme-
noval se „Stařec s velkými křídly“ a byl na-
točený na námět stejnojmenné povídky
mého oblíbeného autora Gabriela Garcíi
Márqueze. Je to neskutečně krásný film, na
kterém se Kubánci „vyřádili“. (Film vznikl
v koprodukci se Španělskem a Itálií v roce
1988, u nás měl premiéru v roce 1990 –
pozn. autorky).
Líbilo se mi na něm to podobenství starého
muže, který se objeví po cyklónu v jedné ry-
bářské vesnici, s andělem. Pak už se to tvůr-
cům nějak zvrtlo a s původní předlohou to
nemělo moc společného. 
Jak jste přišla ke svému „pokladu“, ke ku-
bánským filmovým plakátům?
Moje maminka se kamarádila s tehdy asi pě-
tatřicetiletým Kubáncem Vicentem, který
pracoval v jejich filmovém institutu. Když
jsem přijela do Havany, tak mě – jako umě-
lecky založenou dceru – vzal do výrobny sí-
totisku, kde se plakáty k distribučním filmům
tvořily. Byla to manufakturka, která by se
dala srovnat s našim dřívějším Sportpropa-
gem. Zatímco u nás už se dávno dělalo fo-
tocestou, tak tam každou šablonku ručně
zpracovával jeden takový staroušek, čer-
noch, který měl podle vzezření asi čínské

předky (na Kubu se integrovala čínská ko-
munita již v polovině 19. století – pozn. au-
torky). Vzpomínám si, že v ruce držel malý
skalpel a tím všechny ty šablonky vyřezával.
Když jsem ho viděla při práci, zdálo se mi 
to až neuvěřitelné. Bral tehdy „závratný“ 
plat, asi 100 pesos měsíčně. Kromě něj tam 
bylo asi šest až sedm kluků „k ruce“, kteří
vždycky položili síto na podložku, přetřeli
ho barvou, dali sušit, vzali další, a tak to šlo
s každým kusem, který jim nevím, kolikrát
prošel rukama. Vlastně co kus, to originál.
Každý takto ručně zhotovený plakát šel do
výlepu. Stal se spotřebním zbožím, které
lepič vzal, přetřel lepidlem a vyvěsil někde
venku na ploše. Pak se plakát strhnul, anebo
přelepil něčím novým. Takhle to prostě fun-
govalo, žádné velké umění, jen poctivě zho-
tovený řemeslný výrobek. 
No a tenkrát během mé exkurze do sítotis-
kové výrobny jsem roli plakátů dostala. Až
doma jsem zjistila, že je jich celkem 35. Od
doby, co jsem si je přivezla, ležely na půdě
ve skříni, protože jsem je neměla kam po-
věsit. Snesla jsem je, až když mě navštívila
kamarádka Zuzana Minářová z Galerie Má-
nesova 54, pak si je přišel prohlédnout její
kolega, pan dr. Jaskmanický, no a tak vznikla
tahle výstava.
Prozraďte, co konkrétně je na ní k vidění.
Jak už jsem říkala, plakátů je 35, ovšem dva
jsou stejné, takže vystavených je fakticky 
o jeden méně. Autory jsou přední kubánští
výtvarníci 60. a 70. let minulého století, je-
jichž jména nám, obávám se, nic neřeknou
– Anotnio Fernandéz Reboiro, Antonio Pérez
Ňiko, Eduardo Muňoz Bachs, Julio Eloy
Mesa. Plakáty byly zhotovené k filmům
mnoha slavných režisérů Evropy jako třeba
Wernera Herzoga, z našich Hynka Bočana,
Vladimíra Čecha, několika italských, pol-
ských, francouzských režisérů a taky Mexika
a Kuby. Jsou mezi nimi i plakáty k special-
ním filmovým přehlídkám, jako byla pře-
hlídka české kinematografie v roce 1977.
Krom toho, že exponáty zaujmou grafickým
zpracováním a pestrostí barev, evokujících
žhavé kubánské podnebí, veselost a zdánli-
vou bezstarostnost, je výstava také připo-
mínkou letošního 55. ýročí založení kubán-
ského filmového průmyslu. Měla jsem
radost, že jsem se mohla při jejím zahájení
setkat s řadou Kubánců, žijících v Praze,
včetně pana Chargé d affaires Fermina Ga-
briela Quiňones Sancheze, a připomenout
si mé návštěvy Kuby, kam jsem se už od té
doby bohužel nedostala. Tak aspoň nálada
a atmosféra vernisáže mi ji zas připomněla.

Kubánský filmový plakát – výstava s příběhem
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Pokud by měl někdo další zájem o to vysta-
vit vaši sbírku, co by měl pro to udělat?
Už jsem se více méně dohodla se zdejší ga-
lerií, která plakáty nechala adjustovat (s vý-
jimkou jednoho menšího mají všechny roz-
měr 70 x 45 cm, že by mě v případě dalšího
zájmu o mou sbírku zastupovala. Takže zá-
jemci ať se obrací přímo na Galerii Máne-
sova 54 (www.manesova54.cz), jmenovitě
na paní Zuzanu Minářovou, mailová adresa:
info@manesova54.cz.

Tento rozhovor a vlastně celý článek vznikl
na základě mé vlastní mnohaleté zkušenosti
ze Španělska, kde bývalo dobrým zvykem
provázet filmové festivaly výstavou kvalit-

ních, výtvarně zpracovaných plakátů. Kon-
krétně v Huesce byly k vidění nejen vý-
tvarná díla rodáka Antonia Saury, ale také
mexických, argentinských a dalších tvůrců
z latinskoamerických zemí, které často do-
provázely na festival méně známé filmové
kolekce. Několikrát zde byly k vidění také
velmi dobře graficky ztvárněné plakáty
k českým filmům ze sedmdesátých až osm-
desátých let, které bývaly mnohdy lepší 
a kvalitnější, než vlastní filmová produkce.
Dnes, kdy se šíří povědomí o nových fil-
mech mnohem efektivnějším mediálním
způsobem, než je „pouhý“ papír, je tvorba
plakátů téměř opomíjeným výtvarným obo-
rem. Tím spíš bychom si ji měli připomínat,

zvlášť když jsou k dispozici díla, která za 
vidění stojí.
Kromě kolekce kubánských filmových pla-
kátů má Galerie Mánesova 54 ve svém de-
pozitáři ještě podobnou, svým rozsahem do-
konce bohatší sbírku (čítající až 100 kusů,
některé ve více kopiích) českých plakátů
převážně ze sedmdesátých a osmdesátých
let. Tedy žádná „zlatá šedesátá“, ale zato
„zlatá grafická“, představující významnou
kolekci zajímavých artefaktů. Uvádím to
především jako inspiraci pro organizátory
festivalů, kteří by oběma expozicemi mohli
třeba ještě letos obohatit svůj doprovodný
program.

Olga Strusková
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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 natočení jakékoliv
tendenční agitky. Ba naopak: když si mo-
cipáni mysleli, že Chytilová konečně vytvoří
snímek velebící zřízení a jeden z jeho „vý-
dobytků“ – sídliště, vznikla Panelstory, prav-
divý snímek, na který se stály fronty, a který
byl pochopitelně nedlouho po uvedení do
kin zakázán. 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 přehléd-
neme filmografii Věry Chytilové, najdeme tu
bezesporu několik zásadních opusů česko-
slovenské kinematografie. Ať už jde o rané
snímky U stropu je pytel blech či O něčem
jiném, klenoty československé filmové nové
vlny Automat Svět, Sedmikrásky a Ovoce
stromů rajských jíme, či pozdější snímky
Hra o jablko, Kalamita či už zmíněná Pan-
elstory. Mozartovskou legendu zpracovala
paní režisérka osobitě ve filmu Mí Pražané
mi rozumějí, představení Divadla Na pro-
vázku do skvělého snímku Šašek a královna
a původní povídku Jiřího Brdečky invenčně
rozvinula ve Faunově velmi pozdním od-

poledni. 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, natočeno.
Dodnes někteří mladší kolegové paní
režisérky přiznávají, že právě tenhle skvost
je přivedl k filmu. Velmi ceněny jsou i doku-
menty Vzlety a pády, Chytilová versus For-
man a Pátrání po Ester. První z nich je de
facto kronikou událostí a osobností 20. sto-
letív Československu, druhý portrétem jedné
z famme fatale českého filmu a divadla Ester
Krumbachové.  
Sama Věra Chytilová dlouhá léta nezištně
vychovávala 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 samoúčelně a vedla
k tomu i své žáky a pokračovatele. 
Věra Chytilová je originální, nenapodobitel-
nou filmařkou, jejíž zásluhy o český film
jsou nesporné. Málokdo si zaslouží ocenění
ministra kultury za přínos v oblasti kine-
matografie tak, jako právě ona. 

Curriculum vitae
Věra Chytilová se narodila v roce 1929, otec
byl legionář a pozdější vedoucí několika ná-
dražních restaurací na Moravě. Po střední
škole začala studovat architekturu, ale brzy
ji zlákal film. Působila jako klapka a příleži-
tostná herečka na Barrandově, což ji
přivedlo ke studiu FAMU (1958 – 1962).
V ročníku Otakara Vávry byli jejími
spolužáky například Jiří Menzel, Pavel Ju-
ráček, Evald Schorm či Jan Schmidt. 
Absolvovala snímkem Strop, který později
spojila s filmem Pytel blech do celovečer-
ního celku. Následovaly snímky O něčem
jiném (s protagonistkou Evou Bosákovou),
Automat Svět (součást „hrabalovského“

povídkovéhofilmu několika autorů Perličky
na dně), Sedmikrásky a Ovoce stromů rajs-
kých jíme. Po tomto filmu přišel několikaletý
zákaz činnosti. V roce 1976 přichází Hra 
o jablko, pak Panelstory, Kalamita, Faunovo
velmi pozdní odpoledne, Vlčí bouda, Šašek
a královna, Kopytem sem, kopytem tam.  
Těsně po Listopadu 1989 vzniká dokument
TGM – osvoboditel, film Mí Pražané mi
rozumějí, vizionářské Dědictví aneb Kurva-
hošigutntag, Pasti, pasti, pastičky, Vyhnání 
z ráje a Hezké chvilky bez záruky. 
V každém filmu šlo, vedle uměleckých hod-
not, Věře Chytilové vždy o smysl a myšlen-
ku. Upozorňovala i na nerovné postavení
žen v současné společnosti. 
Na přelomu let 1988 a 1989 stála u zrodu
české odbočky mezinárodní organizace fil-
mařek KIWI. 
Spolu s Jiřím Menzelem a Jiřím Krejčíkem se
Věra Chytilová po roce 1989 zapojila do
úsilí o zamezení divoké privatizaci fil-
mových studií Barrandov. Aktivně se zapo-
jila i do snah o rovnoprávnost žen. Dočasně
působila i v regionální politice. 
Za svoji uměleckou činnost i morální pos-
toje získala řadu cen doma i v cizině, je
mimo jiné i rytířkou, nositelkou francouz-
ského Řádu literatury a umění. 
Jejím prvním manželem byl fotograf Karel
Ludwig, druhým kameraman Jaroslav Kuče-
ra, se kterým spolupracovala na několika
filmech. S Kučerou má dvě děti, taky fil-
maře, Terezu (kostýmní výtvarnici a herečku)
a Štěpána (kameramana).  

Zdůvodnění návrhu na ocenění
FITES je přesvědčen, že málokdo si zaslouží
ocenění ministra kultury tak, jako právě paní
režisérka Věra Chytilová. Vedle nesporných
uměleckých 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, dojetí i dů-
vody k zamyšlení. Nikdo už jim přitom
„neodpáře“ skutečnost, že jde o zásadní sta-
vební díla československé a české kinema-
tografie. Netýká se to přitom zdaleka jenom
filmů období takzvané nové vlny; podobnou
pozici mají i snímky vzniklé před tím i potom. 

Po delší nemoci odešla ve věku 85 let režisérka Věra Chytilová
Poté, co vloni neprošel návrh FITESu na ocenění paní Věry Chytilové na Cenu ministra kultury v oblasti audiovize, návrh opaku-
jeme, bohužel už pro ocenění in memoriam.

Věra Chytilová se svými psy

S bratrem Julianem – Karlovy Vary 2009

Na věži ostravské radnice – 2009
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Ve věku 66 let zemřela v úterý 8. dubna re-
žisérka, scenáristka a dramaturgyně Alena
Hynková. Oznámil to Fero Fenič, s jehož
společností Febio spolupracovala na řadě
cyklů a pořadů.
„Kdykoli jsem si nevěděl rady nebo si potře-
boval ověřit správnost svého rozhodnutí,
volal jsem Aleně Hynkové,“ vzpomíná Fenič
na svou spolužačku z FAMU. „Byla z nás
nejstarší, nejzkušenější a měla to tehdy nej-
těžší.“ Hynkovou, matku dětí, připravil ko-
munistický režim o zaměstnání. Ve společ-

nosti Febio měla na starost také projekt Oko
a stala se pedagožkou FAMU. „Studenty
vedla od pofňukávání k činům,“ shrnul
Fenič. Mezi její studenty patřili například
Roman Vávra, Marek Najbrt nebo Kamila
Vondrová.
Alena Hynková se narodila 25. května 1947
v Pra-ze. Po revoluci pracovala jako redak-
torka České televize, s níž spolupracovala
až do poslední chvíle. Jako režisérka se po-
dílela na dokumentárních cyklech Ženy
Charty 77 (2007), Světci a svědci (2007) 

a Neznámí hrdinové (2008). Dále natočila
snímky Pět začátků Jiřího Suchého (2002) 
a Václav Havel (2003).
Hynková dramaturgicky zaštítila cykly a po-
řady společnosti Febio Oko (1992) a Gen
(1994). Spolupracovala na dokumentech 
V žitě (1995), Deník těhotné doby (1998) 
a Pod prahem (1999). Byla autorkou myš-
lenky cyklu S návraty dokumentaristů, který
v roce 2013 odvysílala Česká televize.

Ve věku 89 let zemřel filmový a divadelní
herec, dlouholetý člen pražského Divadla na
Vinohradech Otakar Brousek. Oznámil to
prezident Herecké asociace Jiří Hromada.
Jako na vynikajícího herce a dobrého člověka
vzpomíná na Brouska jeho kolegyně Daniela
Kolářová, která s ním naposledy pracovala na
hře Jistě, pane ministře. „Byl vždy perfektně
připravený a držel se v obrovské fyzické
formě. Byl to dobrý chlapík,” reagovala. Na
vinohradském jevišti naposledy hrál loni 
v květnu.
Blízkým kolegou byl i pro herečku Hanu
Maciuchovou. „Otíček byl jedním z posled-
ních bardů. Laskavý, oduševnělý, gentleman.
Ráda jsem se s ním potkávala na jevišti.
Mnohokrát jsme spolu recitovali při různých
příležitostech,” řekla. Připomněla, že Brou-
sek rozuměl poezii a uměl ji přednášet. „Byl
člověk plný humoru, ale také hluboká 
bytost. Myslím si, že ve věku 89 let věděl,

že smrt je jeho součástí,” poznamenala.
Recitátor a divadelní a filmový herec Otakar
Brousek starší se narodil 28. září 1924 v
Krhanicích. Už za války vystupoval ochot-
nicky, studovat tehdy nemohl, protože
nacisté vysoké školy zavřeli. Přežil totální
nasazení a po válce působil v rozhlase a na
mnoha divadelních scénách, jako byly Re-
alistické divadlo Zdeňka Nejedlého, Divadlo
E. F. Buriana a hlavně Divadlo na Vino-
hradech.
Také ve filmu ztvárnil desítky rolí. K ne-
jslavnějším snímkům patří Svatby pana
Voka, Dařbuján a Pandrhola, Skřivánci na
niti, Tajemství hradu v Karpatech nebo Bá-
ječná léta pod psa.
Téměř nekonečný je seznam televizních ser-
iálů, v nichž se objevil v hlavních nebo
vedlejších rolích – Hříšní lidé města praž-
ského, F. L. Věk, Byli jednou dva písaři, Třicet
případů majora Zemana, Byl jednou jeden

dům, Nemocnice na kraji města, Okres na
severu, Návštěvníci, Dobrodružství krimi-
nalistiky, Velmi uvěřitelné příběhy, Hříchy
pro pátera Knoxe, Hospoda, Zdivočelá
země nebo Ordinace v růžové zahradě.
Naposledy herec propůjčil svůj charizmat-
ický hlas, kterého využila i řada rozhla-
sových režisérů, v roce 2013 animovanému
filmu Michala Žabky Čtyřlístek ve službách
krále.
Otakar Brousek je držitelem Thálie a za svou
letitou práci v dabingu obdržel Cenu Fran-
tiška Filipovského za celoživotní mistrovství.
Otakar Brousek st. založil známý český he-
recký rod, do něhož patří syn, herec Otakar
Brousek ml., dcera, herečka Jaroslava Brous-
ková a zeť Ladislav Potměšil i vnuk Ondřej,
jenž je zároveň uznávaným hudebníkem.
Proslavil se hlavně s funkovou skupinou
Monkey Business.

top, ap

Výběr z filmografie Věry Chytilové
O lásce týrané (2009)
O lásce žárlivé (2009)
O lásce umělecké (2010)
Řada dokumentů pro TV cykly GEN, 
12 odvážných, Jak se žije, OKO, VIP
Hezké chvilky bez záruky (2006)
Pátrání po Ester (2005)
Troja v proměnách času (2003)
Kam panenky (2003)
Ráj srdce (2003)
Vyhnání z ráje (2001)
Vzlety a pády (2000)
Pasti, pasti, pastičky (1998)
Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992)

Mí Pražané mi rozumějí (1991)
T. G. M. – osvoboditel (1990)
Kopytem sem, kopytem tam (1988)
Šašek a královna (1987)
Vlčí bouda (1985)
Praha – neklidné srdce Evropy (1984)
Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983)
Chytilová versus Forman (1981)
Kalamita (1981)
Panelstory (1979)
Čas je neúprosný (1978)
Hra o jablko (1976)
Kamarádi (1971)
Ovoce stromů rajských jíme (1969)
Sedmikrásky (1966)

Perličky na dně (1965)
O něčem jiném (1963)
Pytel blech (1962)
Strop (1962)
Pan Ká (1960)
Zelená ulice (1960)  
Dům na Ořechovce (1959)

Divadelní režie
Martin Crimp: Story, Divadlo Na zábradlí,
1994

Herecká filmografie
Konec jasnovidce (1957)
Císařův pekař, pekařův císař (1951)
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„Laskavý, oduševnělý, gentleman“ – herec Otakar Brousek

Dokumentaristka, dramaturgyně a dobrý člověk 
Alena Hynková už není mezi námi
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Antonín Molčík se narodil v Třebíči, vyrůstal
v nehereckém prostředí, tatínek byl četník
a maminka úřednice; pod jejich vlivem vy-
studoval nejprve střední ekonomickou
školu. Po maturitě se však přihlásil ke studiu
herectví na brněnské JAMU, kterou absol-
voval v roce 1962. Začínal nejprve ve Vý-
chodo-českém divadle v Pardubicích, odkud
se v roce 1963 dostal do Prahy, do te-
hdejšího Divadla S. K. Neumanna. Zůstal
zde celých 30 let, až do roku 1993. 
Objevil se v několika filmech, ztvárnil vý-
znamné role před rozhlasovým mikrofonem 
i na gramofonových deskách. Už jako student
JAMU si zahrál menší roli kytaristy Oldy ve

filmu Valčík pro milion (1960). Další filmovou
roli, partyzána Toníka, hrál v dodnes vysoce
oceňovaném dramatu Smrt si říká Engelchen
(1963). V příštích desetiletích vytvořil nevelké,
často však výrazné filmové role, objevil se
např. před kamerou jako řezník v Kachyňově
snímku Kráva (1993). Více příležitostí dostal 
v televizi, kde hrál již od poloviny 60. let;
uplatňoval se v kvalitních inscenacích, poz-
ději i v seriálech: Dlouhá míle, Malé dějiny
jedné rodiny, Malý pitaval z velkého města,
Synové a dcery Jakuba skláře, Nemocnice na
kraji města. Stavovské rozdíly, atd.
Tvůrčí doménou Antonína Molčíka se však
zejména od devadesátých let stal dabing.

Dabingovému herectví se věnoval hojně 
a úspěšně, propůjčil svůj hlas řadě světo-
vých hvězd v zahraničních filmech a tele-
vizních seriálech. Pro řadu diváků se stal 
nezapomenutelným jako hlas Charlese Win-
chestera v televizním seriálu M. A. S. H. Při-
pomeňme dále např. významné americké
herce Morgana Freemana či Dannyho
Glovera, z evropských italského komika
Paola Villaggia nebo francouzského herce
Rogera Hanina v seriálu Navarro. Daboval 
i postavu dona Salieriho v české počítačové
hře Mafia: The City of Lost Heaven.
Antonín Molčík odešel ve věku 74 let.

red
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V úterý 18. března zemřel ve Frankfurtu nad
Mohanem ve věku 65 let jeden z nejvýznam-
nějších německých filmových producentů
Karl „Baumi“ Baumgartner. V roce 1982 za-
ložil Baumgartner společně s Reinhardem
Brundigem distribuční společnost Pandora,
která se rychle stala jedním z nejvýznamněj-
ších evropských distributorů artových filmů.
Mezi filmy, jež tato společnost uvedla do kin,
jsou díla režisérů, kteří dnes patří do učebnic
– Andrej Tarkovskij, Aki Kaurismäki, Jim Jar-
musch, Kim Ki-duk nebo Jane Campionová.
V devadesátých letech se začal vedle distri-
buce věnovat i produkci a jedním z jeho
prvních filmů, na nichž se podílel, byl Un-
derground režiséra Emira Kusturici natáčený
v barrandovských ateliérech. Během krátké
doby se jeho jméno stalo pojmem evropské
kinematografie a jeho filmy ozdobou filmo-

vých festivalů. Mezi jeho největší úspěchy
patřil Kusturicův film Černá kočka, bílý ko-
cour, Luna Papa režiséra Bachtjara Chudoj-
nazarova, Irina Palm od Sama Gabarskiho,
Tulpan Sergeje Dvorcevoje, Muž bez minu-
losti Akiho Kaurismäkiho nebo Jarmuschův
snímek Přežijí jen milenci.

Pomohl také ke vzniku několika českých
filmů – prvním jeho počinem bylo Štěstí re-
žiséra Bohdana Slámy, jež získalo v roce
2005 na MFF v San Sebastiánu hlavní cenu
pro nejlepší film. „Když byl náš film uveden
do německých kin, posadil mě do auta a ob-
jeli jsme společně desítky malých kin. Po-
chopil jsem, co pro něj film znamená“,
vzpomíná Bohdan Sláma. „Nikdy nezapo-
menu na Baumiho vášnivý entuziasmus,
s nímž diskutoval o filmech, které viděl. Jeho
láska k filmu byla nakažlivá“, říká producent
Pavel Strnad ze společnosti Negativ, s níž
pak Baumgartner spolupracoval i na dalších
filmech: Zelenkových Příbězích obyčejného
šílenství, Slámově Venkovském učiteli a na-
posledy na animovaném filmu Alois Nebel
Tomáše Luňáka, který v roce 2011 získal
cenu Evropské filmové akademie. red

Přítel českých filmařů Karl Baumgartner, koproducent Aloise
Nebela, mimo jiné spolupracoval s Jarmuschem či Kaurismäkim

Z filmu Alois Nebel

Zemřela herečka Jiřina Prokšová
Ve věku 85 let zemřela brněnská herečka Ji-
řina Prokšová. Na jevišti Divadla bratří
Mrštíků, dnes Městského divadla Brno, strá-
vila 40 sezon a odehrála více než 160 rolí,
sdělila dnes novinářům mluvčí souboru
Lenka Pazourková.
K velkým úlohám Prokšové patřila Lady Mac-
beth v Shakespearově Macbethovi. V téže in-

scenaci z roku 1981 ztvárnil titulní roli její
manžel Jiří Tomek, který zemřel loni v srpnu.
Do Divadla bratří Mrštíků přišla Prokšová
hned po konzervatoři v roce 1949. Úspěchu
dosáhla také jako Alžběta Anglická v dra-
matu Marie Stuartovna nebo jako Lavinie 
v inscenaci Smutek sluší Elektře. Do dů-
chodu odešla v roce 1989, v malých rolích

se však pravidelně vracela na jeviště. Její po-
slední úloha přišla v muzikálu Hello, Dolly!
v roce 2010.
Prokšová působila také v rozhlase. Za celo-
životní mistrovství v dabingu získala Cenu
Františka Filipovského. Svůj hlas propůjčila
například oscarové herečce Patricii Nealové.

ctk

Opustil nás mistr českého dabingu Antonín Molčík
Ve druhé polovině dubna nás nečekaně zasáhla zvlášť smutná zpráva: 20. 4. 2014 zemřel herec Antonín Molčík. Ještě loni v září s do-
jetím přebíral na pódiu přeloučského kulturního sálu cenu za celoživotní mistrovství v dabingu (jeho fotografii jsme měli na titulu
loňského 4. čísla Synchronu) a při stručné děkovné řeči poznamenal cosi o svém křehkém zdravotním stavu. Nikdo však nečekal, že za
necelý půlrok se s ním budeme loučit. Vlastně to ale neplatí doslova, loučení si zakázal, nepřál si ani pohřeb… 
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Josef Abrhám mladší získal cenu za film
Hoteliér

Jeden z letošních výtvarně půvabných 
a řemeslně dokonalých Trilobitů, na nichž
má jako vždy hlavní zásluhu sklářský
podnikatel Jiří Rückl

Josef Abrhám dvorný a předávající Režisér Zdeněk Tyc a scenáristka Markéta
Bidlasová získali cenu za film Jako nikdy

Historicky první cenu dětské poroty 
získal seriál Špačkovi v síti času

Beroun se oblékl do sváteční „trilobití“ výzdoby

Cenu Václava Havla dostala – jak jinak 
režisérka Agnieszka Hollandová za 
seriál Hořící keř

TRILOBIT BEROUN 2013 – CENY A JEJICH LAUREÁTI

Režisér Miloš Zvěřina si s berounskými
dětmi už tradičně rozumí, jeho
odpolední program byl i tentokrát
úspěšným „předskokanem“
slavnostního předávávání Trilobitů

Zdeněk Svěrák a ing. Jiří Rückl v hledišti
berounského kina

Olga Sommerová a Ivan Havel Olga Sommerová, Zdeněk Svěrák 
a Pavel Landovský

Porotci Vladimír Just a Jan Svačina jsou
s předáváním Trilobitů zjevně spokojeni...

Jan Kačer a Pavel Landovský Dětská porota sděluje svůj verdikt

Moderátor Tomáš Hanák, ředitel HBO
Ondřej Zach a ředitel Vápenky Čertovy
schody Jan Šroubek

Josef Abrhám se synem Josefem, který si
odvezl z Berouna za svůj dokument 
Hoteliér, Cenu poroty

Vladimír Just čte laudatio věnované 
Zdeňku Svěrákovi, který si odvezl
z Berouna Cenu Vladislava Vančury
„za profesionalitu, humanismus 
a humor, jimiž po léta neokázale
kultivuje český film“

Pavel Paleček se členkou výkonného výboru 
FITESu Janou Tomsovou
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Asociace režisérů a scenáristů – ARAS pořádá

VEČER ARAS
úvahy, debaty odborníků za účasti publika  na téma: 

Krize končí – skončí i v českých médiích?
22. května 2014, v kině PONREPO, Bartolomějská 11, Praha 1

hlavní večerní debata je pořádána ve spolupráci s FITES

Program:
16:00 Zahájení – úvaha o nutnosti zachování médií veřejné služby 

16:30 Fungování a hodnocení nového systému přijímání námětů a scénářů v ČT 

po 2 letech jeho existence  

17:00 Programová dramaturgie ČT a její potřeby – spolupráce s tvůrci dramaturgie programu ČT 

17:30 Možnosti ochrany námětů - ředitel DILIA J.Srstka

18:00 Co vygeneroval nový systém v ČT z hlediska kvality 

18:30 – 19:00 přestávka  

19:00 – 20:45 velká debata ve spolupráci s Filmovým a televizním svazem – FITES 
o nutnosti  novelizace Zákona  o volbách do rad médií veřejnoprávní služby 

a Zákona o České televizi a Zákona o Českém rozhlase.  

Moderátorkou debaty je Lucie Vopálenská.

Jejími hosty budou:

Martin Komárek – předseda Volebního výboru PS ČR  (ANO) 

Kateřina  Kalistová – 1. náměstkyně MK ČR ( ČSSD), 

Hana Marvanová –  1. náměstkyně MS ČR, 

a odborníci pro tuto tématiku: Karel  Hvížďala, Václav Žák, Vladimír Just, Jan Štern. 

20:50  – 21:10 Slavnostní předávání Ceny ARAS  za rok 2013 

Posezení s přáteli s malým občerstvením.

Celý program bude zaznamenán a později uveřejněn na webových stránkách 
ARAS a FITES.

Český filmový a televizní svaz
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4. strana3. strana

1. strana - ucho

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 

Schváleno na Valné hromadě FITESu dne 12. 4. 2012

CENÍK INZERCE V SYNCHRONU
CENA

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

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

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

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

opakování inzerce 3x – sleva 12 %,

opakování inzerce vícekrát – dle dohody

Individuálně řešíme i možnosti barteru, 

maximálně do výše 1/2 ceny inzerce.

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

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).
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Sezona přenosů z Metropolitní opery 
vrcholí, těšme se na novou sezonu

Sezona přenosů z Metropolitní opery 2013-14 se zapíše jako ročník
superlativů. Představení Rusalky pokořilo dosavadní český rekord
návštěvnosti, když jej v jediný večer zhlédlo 9 207 diváků, a při
dubnovém uvedení Bohémy se projekt The Met live in HD přehoupl
přes závratnou hranici 15 milionů diváků v kinech. Zatímco do konce
probíhající sezony zbývá poslední skvostný titul – Rossiniho Popelka
vysílaná 10. května – kina již připravují hladké spuštění předprodeje
vstupenek na sezonu následující. Jako první odstartuje rezervace a
prodej abonmá na přímé přenosy z newyorské Met pražské kino Aero
v pondělí 5. května. Následovat budou kina Světozor a Bio Oko, jež
otevřou svůj rezervační systém v pondělí 19. května a opět dostanou
přednost zájemci o předplatné. Po nich se v Praze připojí i multikino
Cinestar na Andělu. Mimo Prahu zahájí předprodej v první vlně
např. kina v Jablonci nad Nisou, Brně, Českých Budějovicích,
Teplicích, Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Pardubicích a nově 
i CineStar v Opavě.

Fleming, Levine, Netrebko a milované operní skvosty
Sezona bude zahájena 11. října Verdiho operou Macbeth a stejně jako
v loňském roce Met sází na ruskou divu Annu Netrebko v roli Lady
Macbeth. Mezi deset přenosů se v novém obsazení vrátí dlouhodobě
oblíbené Hoffmannovy povídky a rovněž inscenace Carmen s Anitou
Rachvelishvili v titulní roli. V prosinci bude James Levine řídit
Wagnerovu operu Mistři pěvci norimberští. 

Všech šest premiér chystaných na nejprestižnější operní scéně v příští
sezoně se dostane prostřednictvím satelitního přenosu do celého světa.
Figarova svatba bude představena v novém nastudování s „Rusalkou“
Renée Fleming, jež nesmí v žádné sezoně chybět. Uvidíme ji také jako
Hannu Glawari v populární Lehárově Veselé vdově a nové inscenace
se dočká i dvojprogram složený z italských veristických oper Sedlák
kavalír a Komedianti, plánovaný jako závěrečný přenos 25. dubna
2015. Ze vzácně hraných děl uvede Metropolitní Čajkovského lyrickou
Jolantu s Annou Netrebko společně s operou Bély Bartóka
Modrovousův hrad anebo Rossiniho operu Jezerní paní. Americkou
a zároveň současnou tvorbu zastoupí opera Smrt Klinghoffera Johna
Adamse, poprvé uvedená roku 1991. „Jsme šťastní, že můžeme i tentokrát
představit velice eklektický výběr oper a dopřát tak milovníkům opery
v kinech po celém světě zážitek z našeho nejnovějšího repertoáru,“ sdělil
generální ředitel Metropolitní opery Peter Gelb. 

The Met live in HD: o projektu
Přenosy Metropolitan Opera: Live in HD kombinují špičkové operní
umění s nejmodernějšími technologiemi. HD (High Definition) je
akronym pro vysoké obrazové rozlišení, které svou kvalitou daleko
převyšuje kvalitu formátu DVD. Zvuk je přenášen v prostorovém
šestikanále 5.1. Přenosy Met: Live in HD se do České republiky
uskutečňují od prosince roku 2007. Každou sezonu je u nás navštíví
okolo 40 000 diváků a další tisíce diváků pak zhlédnou opakování
přímých přenosů ze záznamu v rámci oblíbené série Přidáváme!
Celosvětově se na přenosy z Met prodalo od začátku tohoto projektu
již více než 15 000 000 vstupenek, aktuálně se přenosy vysílají do 2000
kin v 66 zemích světa. Držitelem licence na přímé přenosy z
Metropolitní opery New York do České republiky je distribuční
společnost Aerofilms.

The Met live in HD online
Oficiální stránky přenosů z Met www.metopera.cz.
Recenze a úvody k představením čtěte na blogu www.kinoprenosy.cz
Přátele operních, baletních a jiných přenosů do kin zveme na profil
Aerofilms | Víc než film:  https://www.facebook.com/vicnezfilm.
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Kreativní
Evropa

PRO JAKÁ DÍLA?
pro kina
– hrané, animované a tvůrčí

dokumentární filmy delší než 60 min
pro televizi nebo digitální
platformy
– hrané filmy – delší než 90 min
– tvůrčí dokumentární filmy delší

než 50 min
– animované filmy delší než 24 min
– jednotlivé filmy i seriály

ZA JAKÝCH PODMÍNEK?
– žadatel musí prokázat komerční

distribuci předchozího
audiovizuálního díla v období
dvou kalendářních let
předcházejících publikaci výzvy

– žadatel musí doložit většinové
vlastnictví práv k projektu

– dílo musí mít mezinárodní potenciál
– hlavní natáčení smí začít nejdříve

8 měsíců od podání žádosti

KOLIK?
– animovaný film – 60 000 EUR
– kreativní dokument – 25 000 EUR
– hraný film – 50 000 EUR pro filmy

s výrobním rozpočtem vyšším než
1,5 mil. EUR, 30 000 EUR pro filmy
s výrobním rozpočtem nižším než
1,5 mil. EUR

– finanční podpora může pokrýt
maximálně 50 % rozpočtu
na vývoj díla

www.kreativnievropa.cz | www.ec.europa.eu/culture/media

KREATIVNÍ EVROPA
DÍLČÍ PROGRAM MEDIA

MEDIA DEVELOPMENT
Finanční podpora určená na vývoj projektů filmových
a televizních a projektů pro digitální platformy

UZÁVĚRKA: 6. června 2014
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Provoz kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA Česká republika financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise.
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