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Vstupenky na slavnostní vyhlášení cen je možné zakoupit v Městském informačním centru Beroun 
za 160,- Kč. Vstupenka platí i jako vstup do kina na 2. blok fi lmů, který se koná 14. ledna 2017 
od 13.00 hodin v Městském kině Beroun.

střední Čechy
100.7 FM

Obec Lety

generální partnerpořadatelé vřelé poděkování patří partnerům, sponzorům a dlouhodobým podporovatelům hlavní mediální partner mediální partneři

Česká televize uvede slavnostní vyhlášení cen v televizním přenosu na programu ČT art

19.00 Slavnostní vyhlášení a předání cen
 moderuje: Hynek Čermák, Martin Myšička, Matěj Převrátil

hudba: jazzové kvarteto Prague Super Quartet 
(Josef Vejvoda, Jiří Stivín, Emil Viklický, František Uhlíř)

19.0019.00
KULTURNÍ DŮM PLZEŇKA  / slavnostní večerní program

Na 3. blok filmů VSTUP 50,- Kč změna programu vyhrazena

předfi lm: Reportéři ČT, reportáž Účastníci zájezdu, autor: Lukáš Landa, 
 kamera: Jiří Krejčík, režie: Ivan Bareš
hlavní fi lm: Eva Nová, režie: Marko Škop

3. blok fi lmů, o kterých mluvila porota jako o nejžhavějších favoritech20.30–22.40
Na 2. blok filmů VSTUP 50,- Kč nebo se vstupenkou na slavnostní vyhlášení cen Trilobit 2017 VSTUP ZDARMA

13.00–14.15  Aldabra: Byl jednou jeden ostrov, režie: Steve Lichtag (3D)
14.45–16.00  setkání se Stevem Lichtagem, režisérem fi lmu Aldabra
16.30–17.53  Lichožrouti, režie: Galina Miklínová
18.30–20.05  Rodinný film, režie: Olmo Omerzu

1. blok fi lmů – Dopoledne s Večerníčkem, pásmo oblíbených večerníčků
 11.00  Kvíz pro děti o ceny s dramaturgem České televize Milošem Zvěřinou 

2. blok fi lmů, o kterých mluvila porota jako o nejžhavějších favoritech

10.00–12.00

13.00–20.05
Na 1. blok filmů VSTUP ZDARMA do naplnění kapacity sálu

v sobotu 14. ledna 2017 
v 19.00 v Kulturním domě PLZEŇKA

30. ročník slavnostního vyhlášení 
audiovizuálních cen za uplynulý rok se koná

www.cenytrilobit.cz

MĚSTSKÉ KINO BEROUN / celodenní doprovodný program
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e d i t o r i a le d i t o r i a l

Vážení členové FITES, milí čte-
náři,
rok 2016 je za námi, a stejně jako
bouřlivě probíhají různé změny
ve společnosti, ve světové politice
a médiích, tak probíhají bouřlivé
diskuse také ve FITES. Situace 
malých profesních spolků v dneš -
ní době rozhodně není snadná.
Každý z tvůrců raději jede na
vlastní pěst, a je velmi obtížné
najít čas a taky chuť nejen na 
společné povídání, ale také na
společnou práci, která je pocho-
pitelně neplacená, časově i psy-

chicky náročná. Přesto se prozatím daří dávat lidi dohromady, i když
taková setkání mohou být dosti třaskavá. Jen velmi obtížně se hle-
dají kompromisy, každý má svou pravdu – a je velmi těžké najít tu
jednu jedinou… Nicméně, při připomínkování připravovaného zá-
kona o České televizi a Českém rozhlase se daly dohromady zá-
stupci různých oborových spolků (o tom přinášíme zprávu předsedy
FITES Martina Vadase), aby společně bojovali na půdě Senátu o svou
věc, tedy v základě odpolitizování Rady.  Úsilí profesních spolků,
aby mělo nějaký dopad a respekt, by mělo být společné, to si uvě-
domují všichni. O tom mimochodem vypovídá i rozhovor s novým
– dočasným – předsedou ARAS Romanem Vávrou. Další výbušnou
půdou je téma digitalizace, stále kontroverzní a nedořešené, kdy
proti sobě stojí dvě strany zcela jiného názoru.  Členka výkonného
výboru FITES, Jana Tomsová, iniciovala příspěvek mladého režiséra
Vidu Gunaratna, a společně se pokusili problematiku přiblížit ne-
zasvěcenému čtenáři. 
Samozřejmě, že tyto věci, ať už spolkový život, tak diskuse nad
obecnými problémy a snaha spoluvytvářet prostředí vstřícné pro
tvůrce, je nesmírně důležitá, nicméně, základem je tvorba sama.
Proto i tentokrát přinášíme pár pohledů na různé tvůrčí počiny, které
se objevily v roce 2016. A samozřejmě – tím nejdůležitějším jsou
pro nás akce, které organizuje nebo spolupořádá FITES. Největší
pozornost tedy věnujeme nadcházejícímu jubilejnímu ročníku TRI-
LOBIT 2017, který se v lednu uskuteční v Berouně. I tentokrát se
budou rozdávat ocenění v nejrůznějších kategoriích filmové a tele-
vizní tvorby. V lednu se tedy dozvíme, které pořady a tvůrci oslovili
hlavní porotu TRILOBIT v čele s profesorem Vladimírem Justem, 

a co se líbilo dětské porotě, v níž zasedly děti z berounské ZUŠ. Ve
vzpomínce se vrátíme i k druhé akci FITES, totiž dabingovým
Cenám Františka Filipovského, které byly na podzim uděleny v Pře-
louči. 
Vzhledem k tomu, že se FITES potýká s nedobrou finanční situací
(způsobenou z velké části neplacením členských příspěvků), je po-
slední číslo roku 2016 tenké, a mnohé, co bychom vám rádi předali,
se nám do časopisu nevešlo. 
Obracíme se tedy na vás, milí členové, abyste – v případě, že jste
dosud neuhradili příspěvky – na nás mysleli. FITES a Synchron tu
chce být pro vás. Ale je potřeba, abyste také pomohli! 
Vše dobré do nového roku 2017

přeje Jana Soprová
šéfredaktorka Synchron
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HURÁ DO BEROUNA! CENY TRILOBIT 2017
Sobota 14. ledna 2017 bude v dějinách
vzpomínána jako svátek filmařů a televiz-
ních tvůrců, jako den oslav hodnotných au-
diovizuálních děl, a nejen to – na zmíněné
datum totiž připadá další, jubilejní ročník
audiovizuálních cen TRILOBIT 2017, které
rozdají své trofeje již potřicáté. V nepo-
slední řadě si toto významné datum budou
připomínat i autoři a tvůrci oceněných fil-
mových počinů, ti, kteří se stanou novými
držiteli prestižních křišťálových TRILO-
BITŮ.
Tak jako každý rok, i tentokrát strhnou TRI-
LOBITY lavinu ocenění české filmové
tvorby za uplynulé roční období. Narozeni-

nový ročník se tak trochu ponese ve zna-
mení dvojek: podruhé se odehraje v Kultur-
ním domě Plzeňka v Berouně, podruhé
zavítá na obrazovku České televize a dějo-
vou linku slavnostnímu večeru vytyčí hned
dvojice moderátorů. Těmi budou po loň-
ském Janu Krausovi herečtí kolegové a mi-
stři humoru Martin Myšička s Hynkem Čer-
mákem. Asistovat jim bude herecký talent
nejmladší generace Matěj Převrátil.
Protože „třicítku“ je třeba náležitě oslavit,
slibuje slavnostní ceremoniál dobrodružný
a dílem akční program, který podnikne
ponor do historie a zároveň bude lavírovat
v současnosti. Bezpočet scén vyplněných
nadsázkou a humorem, které jsou letošním
moderátorům vlastní, bude samozřejmostí.
Hudební uskupení Prague Super Quartet 
Josefa Vejvody společně s Jiřím Stivínem 
a Emilem Viklickým připíšou večeru jazzo-
vou atmosféru. V přesnějších obrysech pak
program sází na moment překvapení až
během samotného večera. 
Ceny TRILOBIT, označovány rovněž jako
„Ceny FITESu“, uděluje a vyhlašuje Český
filmový a televizní svaz FITES, z. s., za pod-
pory města Beroun a jeho Městského kul-
turního centra, letos podruhé ve spolupráci
s Českou televizí. Vyhlášení cen TRILOBIT
2017 bude na televizních obrazovkách od-
vysíláno 14. ledna od 20.20 na programu
ČT art. Slavnostnímu udílení bude jako ob-
vykle předcházet doprovodný program pro
děti i dospělé v podobě projekce favorizo-
vaných snímků v Městském kině Beroun. 

„Ceny TRILOBIT jsou mezi jinými nezamě-
nitelné, staví na tradici a ryzích hodnotách,
a právě proto trvají již 30 ročníků. FITES na
dnešním úhoru audiovizuální krajiny pátrá
po vzácných zlatých nugetech, kvalitách,
které by měly být živou vodou a neměly by
být nezajímavé, šedé či zkalené. Divák
v sále slavnostního večera i u televizních ob-
razovek by si měl prožít mimořádné dobro-
družství hledání a radost z objevování hod-
not, pro které má smysl pachtit se za
každým audiovizuálním dílem, které je myš-
leno vážně, je vytvořeno talentovanými au-
tory, protože jen taková tvorba nepřináší
další nadbytečný audiovizuální šum, ale
nese v sobě silné sdělení a nadčasovost,
která je hodna pozornosti nejen FITESu,
obyvatel Berouna, návštěvníků  kin, ale i di-
váků televize veřejné služby“, popisuje
záměr i charakter cen TRILOBIT režisér, do-
kumentarista a předseda FITES, Martin
Vadas.
Není náhodou, že „TRILOBITY“ našly své
dějiště právě v Berouně, ve městě s tradicí
nalezišť zkamenělin trilobitů, ale i centru dy-
namického kulturního dění. Letošní ročník
se zde uskuteční po sedmnácté v řadě a vy-
hlášení cen pro město každoročně znamená
jednu z nejvýznamnějších společensko-kul-
turních událostí. Ceny TRILOBIT se poprvé
začaly udílet v 60. letech a v našem pro-
středí patří mezi nejstarší a zároveň nejpres-
tižnější ocenění české filmové tvorby. Sou-
časně je nejobtížnější je získat. Držiteli
některé z těchto cen se každoročně stávají
tvůrci umělecky hodnotných audiovizuál-
ních děl, bez ohledu na jejich momentální
popularitu u veřejnosti či novinářské kritiky.
Jedním z cílů TRILOBITA je totiž poukázat
na audiovizuální díla, která jsou veřejností 
i médii přehlížená, přitom jsou považována
za výjimečná nebo něčím přínosná. A tak
podobně jako dávnověcí tvorové symboli-
zující nesmrtelnost hodnot, poukazují ceny
TRILOBIT na nadčasovost kvalitních filmo-
vých výtvorů. Do arzenálu svých filmových
trofejí křišťálovou cenu TRILOBIT v minu-
losti zařadili například Zdeněk Svěrák, Miloš
Forman, Jiří Menzel, Jan Švankmajer, Robert
Sedláček, Karel Roden, Jiří Mádl, Jan Kraus,
Daniela Drtinová s Martinem Veselovským,
Jana Ševčíková, Kryštof a Matěj Hádkovi 
a mnoho dalších. Do pověstné síně slávy
vstoupil a posledním držitelem CENY VLA-
DISLAVA VANČURY se stal režisér Vojtěch
Jasný.
O některou z cen v letošním roce usiluje
celkem 90 přihlášených titulů – hraných, do-
kumentárních, animovaných, zpravodaj-

ských či publicistických, o jejichž kvalitách
rozhoduje odborná porota, a 22 snímků
s dětskou či rodinnou tematikou, jež vy-
hodnotí dětská porota. Některé z přihláše-
ných snímků jsou i několikadílnými cykly 
či seriály. Mezi přihlášenými jsou zastou-
pena zejména díla vzniklá v české produkci
nebo v koprodukci s výrazným podílem 
českých tvůrců, která byla poprvé veřejně
uvedena v období od 1. listopadu 2015 do
31. října 2016. 
30. ročník cen TRILOBIT 2017 kromě jiného
zavádí obměnu v kategoriích udílených cen.
Z původních dvanácti budou moci poroty
udělit celkem devět cen. Nejvýraznější no-
vinkou je HLAVNÍ CENA TRILOBIT 2017,
jíž může porota ověnčit jeden z audiovizu-
álních počinů, který mezi ostatními přihlá-
šenými shledá jako nejvíce výjimečný či
nejpřínosnější. Naopak Ceny poroty letos
poprvé rozdány nebudou. Tak jako v před-
chozích ročnících, svého držitele může najít
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY, ať už v podobě
sladké, nebo poněkud kyselé a nechvalně
proslulé ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENY POROTY
– ZLATÝ CITRÓN. Další kategorie, jako je
trojice CEN TRILOBIT 2017, CENA VLADI-
SLAVA VANČURY, CENA ZA PŘÍNOS OB-

ČANSKÉ SPOLEČNOSTI, CENA JOSEFA
ŠKVORECKÉHO nebo CENA DĚTSKÉ PO-
ROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK zůstanou
rovněž neměnné a ani sladká odměna ná-
davkem, v podobě oboustranných beroun-
ských koláčků, chybět nebude. 
Cennou křišťálovou trofej, jež ztělesňuje
skálu, v níž byli trilobiti nacházeni, přebírá
každý z tvůrců či protagonistů filmového
počinu, ocenění nezískává pouze film jako
takový. Také v tomto spočívá unikátnost cen
TRILOBIT. Křišťálové plastiky již několik let
vznikají s laskavou péčí Jiřího Rückla, pre-
zidenta nižborské sklárny Rückl Crystal.
Pořadateli cen TRILOBIT jsou Český filmový
a televizní svaz FITES, z. s., Městské kulturní
centrum Beroun a město Beroun. Hlavním
mediálním partnerem je Česká televize.
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Odborná porota (řazeno abecedně)

prof. MgA. Marek Jícha
„Účast v porotě jsem
opět přijal nejen na zá-
kladě návrhu Výkon-
ného výboru FITES,
čehož si velmi vážím,
ale i na základě doporu-

čení Romana Vávry, protože ceny Trilobit se
udělují i ostatním druhům audiovizuálních
děl, nejen celovečerním filmům a televizní
produkci.“

prof. PhDr. Vladimír
Just, CSc.  – předseda
poroty
„Při přepočtu práce na
hodinu, který vychází
snad ještě níž než že-
brácký profesorský plat
na naší nejprestižnější universitě, asi každý
pochopí, že peníze tam ani tady tou moti-
vací rozhodně nejsou – snad tedy možnost
vybírat perly na hnoji současné mediální
kultury?“ 

Mgr. Šárka Kosková
„K členství v porotě cen
TRILOBIT 2017 mě při-
měla zvědavost, jestli v té
nepřehledné záplavě au-
diovizuálního písku lze
ještě najít královský kov.“

MgA. Ivana Kačírková
„Je mi ctí být opětovně
v porotě prestižních cen
Trilobit a těším se na
ucelený přehled součas-
né audiovizuální tvorby
s možností podílet se na
jejím hodnocení.“

Mgr. Alena Prokopová
„Coby porotkyně musím
domácí audiovizuální
prostředí vnímat a posu-
zovat komplexně, což
mne baví. Navíc se mo -
hu podílet na udělení

‚citrónové ceny‘ .

PhDr. Jan Svačina
„Protože je mi ctí, potě-
šením a vzácnou příle-
žitostí prověřit v diskusi
se spoluporotci vlastní
kritické soudy.“

Ing. MgA. Roman Vávra
„Co mě přimělo a moti-
vovalo k účasti v po-
rotě?! Přece FITES!
A opakující se pocit dů-
ležitosti letos potřetí
v řadě. A navíc s lidmi,

se kterými jsem se zatím v porotách potkal,
se dobře klábosilo, tedy i to byl asi důvod
mé opětovné účasti.“

Představujeme dětskou porotu 
TRILOBIT 2017, která rozhodne 
o držiteli CENY DĚTSKÉ POROTY –
BEROUNSKÝ MEDVÍDEK
Jmenuji se: Adam Reiterman

Je mi: 17 let
Chci být: “prop-maker”
(vyrábět rekvizity a ku-
lisy pro filmy, scénogra-
fie)
Mám rád: muziku a tvo-
ření

Nemám rád: koprovku
Nejvíce mne baví: zkoušet různé techniky 
a materiály
Nejvíce mne nebaví: monotónní práce
Proč jsem právě já tím správným porotcem:
Nebojím se nových a odvážných věcí!

Jmenuji se: Matyáš Levíček
Je mi: 13 let
Chci být: nevím
Mám rád: programo-
vání, editaci videa a ma-
tematiku
Nemám rád: dějepis
Nejvíce mne baví: létat

s dronem
Nejvíce mne nebaví: uklízet
Proč jsem právě já tím správným porotcem:
O filmy a filmovou tvorbu se už dost dlouho
zajímám.

Jmenuji se: Adam Veselý
Je mi: 12 let
Chci být: muzikant s vý-
bornou kapelou
Mám rád: čínskou a ital-
skou kuchyni
Nemám rád: popovou
hudbu

Nejvíce mne baví: hrát na elektrickou kytaru
Nejvíce mne nebaví: vybíjená a zeměpis
Proč jsem právě já tím správným porotcem:
Mám rád dobré filmy a z osobní zkušenosti
vím, jak těžké je takový film natočit (měl
jsem možnost zahrát si v jednom krátkém
studentském filmu).

Jmenuji se: Eva Kittle-
rová
Je mi: 13 let 
Nejvíce mne baví: čtení
knih
Nejvíce mne nebaví:
nakupování oblečení

Chci se stát: vědkyní v oboru historie
Nemám ráda: zkoušení oblečení
Mám ráda: hru na klavír
Proč já budu dobrým porotcem: Protože
mám ráda filmy.

Jmenuji se: Barbora (Bája) Paterová
Je mi: 9 let
Chci být: závodní taneč-
nice
Mám ráda: květiny, tvo-
ření, výtvarnou vý-
chovu, plavání, lezení,
zpívání

Nemám ráda:  svíčkovou, vybíjenou
Nejvíce mne baví: tancovat latinsko-ame-
rické tance 
Nejvíce mne nebaví: ráno vstávat
Proč jsem právě já tím správným porotcem:
Baví mne filmy hodnotit a mluvit o nich.

Jmenuji se: Adriana Dupačová
Je mi: 9 let
Chci být: zpěvačkou
nebo veterinářkou
Mám ráda: zvířata, hlav-
ně koně a svého psa Be-
tynku
Nemám ráda: pálivé jíd-

lo a lidi, co ubližují zvířatům
Nejvíce mě baví: zpěv, jízda na koni a hraní
si s Betynkou
Nejvíce mne nebaví: ranní vstávání a čekání
na víkend 
Proč jsem právě já tím správným porotcem:
Vždy řeknu, co si myslím.

Jmenuji se Vašík Med
Je mi: 9 let
Chci být: konstruktérem
Mám rád:  sport, spá-
nek, filmy, čtvrtek, sushi
Nemám rád: vstávání,
uklízení, boloňské špa-
gety

Nejvíc mě baví: ping-pong a bicí
Nebaví mě: luxování a domácí úkoly
Proč jsem právě já tím správným porotcem:
Myslím, že jsem dobrým porotcem proto, že
jsem zvědavý, moc rád sleduji filmy a umím
se o nich bavit.

Synchron 3+4/2016

Anketa se členy odborné poroty TRILOBIT 2017
„Proč jsem členem poroty?“ „Co Vás motivovalo k přijetí účasti v porotě?”
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Od roku 1995 je v Přelouči, rodišti někdej-
šího skvělého herce a dabéra Františka Fili-
povského, udělovány ceny nesoucí jeho
jméno. Podle pořadatelů mají tyto ceny pod-
pořit prestiž českého dabingu a pomoci
zlepšit kvalitu. Bohužel na této akci leží už
několikátým rokem stín, týkající se sporu da-
bérů s institucemi ohledně finančního ohod-
nocení dabingu.  Porota letos hodnotila 
výkony z oblasti dabingu v různých katego-
riích v celkem 32 titulech (které nominují

jednotlivé televizní stanice), jež měly pre-
miéru v časovém intervalu 1. ledna–31. pro-
since 2015. Na slavnostním večeru 17. září
2016 byly mj. vyhlášeny Ceny Františka Fi-
lipovského za celoživotní herecké mistrov-
ství v dabingu, které získali herci Hana Ma-
ciuchová a Petr Pelzer. Ani jeden cenu
nepřevzal osobně, pozdravili ale diváky pro-
střednictvím předtočeného šotu. V kategorii
nejlepší mužský a ženský herecký výkon
v dabingu získali ceny dlouholetí matadoři
v oboru, Filip Jančík a Jana Štvrtecká. 
Výsledky 22. ročníku udílení cen Františka
Filipovského za dabing
CENA za nejlepší ženský herecký výkon 
v dabingu – uděluje město Přelouč
Jana Štvrtecká za roli Vanda (Emmanuelle

Seigner) ve filmu VENUŠE V KOŽICHU (vy-
robilo MAC TV ve studiu Brněnská sou-
kromá televize)
CENA za nejlepší mužský herecký výkon 
v dabingu – uděluje město Přelouč
Filip Jančík za roli  Freddie (Joaquin Phoe-
nix) ve filmu MISTR  (vyrobila Česká tele-
vize)
CENA za dabingové zpracování audiovizu-
álního díla – uděluje FITES
CARLOS – režie Michal Vostřez, překlad
Anna Kareninová, dialogy Anna Kareninová,
zvuk Petr Lenděl (vyrobila Česká televize)
Cena za překlad a úpravu dabovaného au-
diovizuálního díla – uděluje Jednota tlu-
močníků a překladatelů za přispění Obce
překladatelů
VENUŠE V KOŽICHU – překlad Michaela
Šimonková Filipová a Hana Lhotáková, dia-
logy Markéta Kautská (vyrobilo MAC TV ve
studiu Brněnská soukromá televize)
Cena za dabingové zpracování televizních
nebo filmových snímků animované a dětské
tvorby – uděluje město Přelouč
V HLAVĚ – režie Braňo Holiček, překlad
Vojtěch Kostiha, dialogy Braňo Holiček,
zvuk Guillermo Teillier a Martin Večeřa, vý-
sledný mix Shepperton International (vyro-
bilo Studio Virtual)

Cena za nejlepší zvuk dabovaného audiovi-
zuálního díla – uděluje Asociace pracovníků
se zvukem
VERDI – zvuk Zdeněk Dušek + hudební
režie Eva Javůrková (vyrobila Česká televize)
Cena za dabingové zpracování tv seriálu –
uděluje FITES s podporou donátora
Bez nominace 
Odborná porota došla k závěru, že žádný 
z přihlášených pořadů nepostoupí do nomi-
nace.

Zvláštní cena poroty za dětský herecký
výkon v dabingu do 15 let věku dítěte –
KOUZELNÝ PRSTEN – garantem je Ondřej
Kepka a prezidium Herecké asociace
Matěj Převrátil – za roli Finna Baxtera (Chris-
tian Martyn) ve filmu SÁM DOMA 5: VÁ-
NOČNÍ LOUPEŽ (vyrobila FTV Prima ve
studiu Babidabi) 
Cena za celoživotní herecké mistrovství 
v dabingu – uděluje Herecká asociace
Hana Maciuchová
Petr Pelzer
Cena za celoživotní dabingovou tvorbu –
uděluje přidružený donátor na návrh FITES 
Zdeněk Zenger, zvukový mistr
Dokument  z udělování cen můžete zhléd-
nout v archivu ČT v pořadu J. Černého,
http://www.ceskatelevize.cz/porady/113877
66619-udileni-cen-frantiska-filipovskeho-
2016/21656226821
Fotografie Jany Vrabcové darovala redakci
Synchronu Herecká asociace. Díky!

33. ročník Cen Františka Filipovského
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Jak se z lesa ozývá?
Když 15.listopadu 2016 v 9 hodin 22 minut
byly do Poslanecké sněmovny předloženy
skupinou poslanců napříč politickým 
spektrem novely zákonů o České televizi 
a Českém rozhlasu (číslo tisku 965
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&
CT=965&CT1=0), jen málokdo tušil, jaká
mela se strhne a kdo všechno začne protes-
tovat a strašit „rozvratem veřejné služby“,
„Únorem 48“, „koncem demokracie“, „pře-
dáním televize a rozhlasu do rukou Babiše“
apod. Ke „strašičům“ se přiřadili i generální

ředitelé ČRo a ČT, když své nářky zaslali mi-
nistrovi kultury a poslancům předkladate-
lům. U Petra Dvořáka je tento obrat zvláště
zajímavý, protože jím delegovaní odborníci
na přípravě tohoto návrhu novel spolu s Plat-
formou Svobodu médiím! dlouhodobě spo-
lupracovali, a veškeré jejich návrhy byly do
předloženého textu zapracovány. Podobnou
příležitost měl i Český rozhlas, obě stávající
Rady, stejně jako všechny politické strany,
které mají své zástupce ve volebním výboru
sněmovny, kde byly principy novel několi-
krát diskutovány i za účasti zástupců orga-
nizací, které návrh podporují.   
Návrh vychází z práce expertní skupiny na
Ministerstvu kultury v roce 2014, protože již
několik posledních vlád, včetně vlády Petra
Nečase i té současné Bohumila Sobotky,
měly ve svém programu odpolitizování me-
diálních rad. Nabízí se tak otázka, proč stá-
vající parlamentní tisk má pouze neutrální
stanovisko vlády a nikoliv jednoznačnou
podporu? Pozoruhodné je též, kdo a které
strany se zatím nepřipojily k předkladatelům
novel zákonů o ČT a ČRo. Kupodivu jsou to
např. ODS a dokonce i vládní ČSSD, strany,
které jsou zřejmě dočasně s oběma vysíla-
teli ze zákona dobře propojené, a současný
vliv, který tam mají, jim vyhovuje. Nestarají
se, jaký vliv na média veřejné služby bude
mít příští vítěz voleb. Jak dlouho jim pak vy-
drží jejich dnešní spokojenost? Už proto
nyní nelze hovořit o nezávislosti médií ve-

řejné služby. Nezávislost má dva pilíře le-
gislativně organizační a finanční. Oba jsou
v rukou Parlamentu ČR. 
Rada jmenovaná pouze politickými kluby ve
sněmovně a fungující pod hrozbou odvolání
sněmovnou, není a nemůže být zárukou ne-
závislosti. Mají však vítězové voleb ovládat
média veřejné služby? A jak to bude po
příštích volbách? Máme se vracet před rok
1989 a fungovat dál pod pouhým fíkovým
listem tzv. veřejnoprávnosti, ve skutečnosti
jako státní, nebo stranická či dokonce prezi-
dentská televize?
Proto je dobré přijmout osvědčený “ba-
vorský model”, který spojenci darovali zcela
rozvrácenému Německu hned po válce. Od
té doby se již více než sedmdesát let dobře
osvědčuje v praxi, je české společnosti kul-
turně i sociologicky nejblíže, a proto byl vy-
brán expertní skupinou a poté i konzultován
s mnoha subjekty, jejichž podporu si získal.
Netřeba vymýšlet vymyšlené a osvědčené.
Podobně jako v Německu návrh novel re-
zervuje v Radách místo nejen pro zástupce
velmi rozmanitých a reprezentativních or-
ganizací s úctyhodnou a dohledatelnou his-
torií, ale i pro nominanty politických stran,
které se dostaly do Sněmovny a mají tam
svůj klub. I politické strany jsou legitimní
součástí „veřejnosti“ – občanské společ -
nosti. Všichni členové budou jmenováni
transparentně a strany nemusí své reprezen-
tanty nedůstojně schovávat za všelijaké ob-
skurní – často účelově založené navrhující –
spolky, jak tomu je dosud. Je pozoruhodné,
kterým z kritiků návrhu tato ostudná „parla-
mentní“ praxe nevadí. 
Politolog Bohumil Doležal na svém webu
Události a na Svobodném fóru praví: „Česká
republika je parlamentní demokracií a svo-
boda projevu je zaručena v ústavní Listině
základních práv a svobod. Smyslem a po-
sláním politiky je zajišťovat spravedlivé vy-
rovnávání zájmů a konfliktů ve společnosti.
Je logické, že Parlament (v našem případě
Poslanecká sněmovna PČR) je povolán za-
ručovat prostor pro svobodu projevu, zej-
ména ve veřejnoprávních médiích…“ 
A pročpak jen („zejména“) v médiích ve-
řejné služby (?). Copak by svoboda projevu
podle pana Doležala měla být vyjmuta
z LZPS? Už by neměla být zaručena např.
na Svobodném fóru, nebo pro Platformu
Svobodu médiím! a další spolky i jednotlivé
občany? 
Od demokratických voleb je v České repub-
lice odvozována moc, a je to tak správně.
Parlament má zákonodárnou moc. Měl by
tedy zajišťovat svobodu projevu zejména

tím, že bude přijímat kvalitní zákony, že ne-
změní ústavu a nezavede opět cenzuru, vy-
tvoří podmínky pro nezávislou veřejnou
službu apod. Ale proč by měla zrovna Sně-
movna exekutivně řídit a ovlivňovat média
veřejné služby jinak než zákonem? Vedle
moci zákonodárné tu máme ještě moc exe-
kutivní a soudní, ale média by neměla být
součástí moci, měla by stát mimo, odstíněna
a kontrolována Radou.
Kdo je tady nejvíc ve střetu zájmů, jsou
nositelé moci, poslanci by měli vytvářet
dobré zákony, ale neměli by řídit média,
která mají informovat občany, složkám moci
mj. i nastavovat zrcadlo a mají i další úkoly.
Právě proto tento „Parlament“, tehdy to byla
ještě Česká národní rada, v roce 1991 přijal
zákon o médiích veřejné služby, kde je do-
dnes stanoveno, že Rada České televize má
být orgánem, „jímž se uplatňuje právo veřej-
nosti na kontrolu činnosti České televize“.
A kdo má reprezentovat onu „veřejnost“? 
Rada musí být ustavena tak, „aby v ní byly
zastoupeny významné regionální, politické,
sociální a kulturní názorové proudy“. Praxe,
ke které sklouzla Sněmovna, těmto poža-
davkům zákona dávno neodpovídá, ve
skutečnosti jde o pouhý handl se slušně
honorovanými trafikami pro vysloužilé poli-
tiky a jejich kamarády, kterým pak jsou tito
kamarádi zavázaní, drží se svých pašalíků 

a na skutečnou kontrolu zapomínají. Funkce
v Radě médií veřejné služby by neměla být
placená, na rozdíl od pěti členů správní
rady, která by měla být odborným a profe-
sionálním orgánem Rady s odpovědností za
případnou škodu dle ZP. Televizi dál bude
řídit generální ředitel.
Výběr televizních poplatků povážlivě klesá,
Česká televize a Český rozhlas potřebují zís-
kat důvěryhodnost, musí přesvědčit občany,
že platit televizní poplatek je povinnost, čest
i služba demokracii, novely by mohly po-
moci. Zmíněný návrh by měl být prvním, ale
nutným krokem.

Martin Vadas

Novely zákonů o České televizi a Českém rozhlase
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Recenze digitalizovaného a res-
taurovaného filmového díla
Starci na chmelu
Dlouho očekávaná (několikrát odložená)
pražská premiéra nově digitálně restauro-
vaného filmu Starci na chmelu režiséra La-
dislava Rychmana se nakonec uskutečnila
dne 30. října 2016 v 18 hodin v kině Dla-
bačov. Premiérové předvedení (http://nfa.cz-
/wp-content / uploads/2016/07 /TZ-Starci-na-
chmelu-zpet-do-kin.pdf) se uskutečnilo dne
29. července 2016 v rámci Letní filmové
školy v Uherském Hradišti. V kině Dlabačov
byli překvapivě přítomni pouze dva diváci –
mistr zvuku Ing. Ivo Špalj a kameraman Jiří
Šimunek. Projekci předcházela řádná pro-
pagace v rámci aktivit Asociace českých fil-
mových klubů.
Kdyby vlastnímu předvedení tohoto digitali-
zovaného filmu nepředcházelo úvodní titul-
kové prohlášení NFA, bylo by možné této
obrazové interpretaci přiznat do jisté míry
poctivý úmysl. Postupný sled záběrů není
rušen nečistotami, hustotním neklidem,
změnami v kontrastu, různorodým nastave-
ním barevné saturace – a vzhledem k po-
měrně kvalitnímu zvuku, by mohl být ne pří-
liš zasvěcený divák vcelku spokojený.
Ovšem pozor! V tom úvodním předzname-
nání nám NFA oznamuje, že výsledkem této
(podotýkám nákladné) digitalizace a res-
taurování je znovuoživení tohoto díla v po-
době, v jaké ho viděli diváci v době jeho
vzniku v roce 1964. A toto (správné) krité-
rium musíme brát v úvahu jako zásadní 
a zavazující. 
Z tohoto pohledu pak nezbývá než konsta-
tovat, že takto rozhodně premiérová, ani
další distribuční kopie nevypadaly.
Nezbývá nyn než rozebrat a popsat, v čem 
a proč se tento digitální produkt vyrobený pod
zadáním a péčí NFA odlišuje (a to výrazně) od
původních uměleckých záměrů, především
autora obrazu Jana Stallicha. V plné nahotě –
a nikoliv poprvé – se tu prezentuje záměrná,
ve výsledku naprosto chybná strategie této
instituce při přípravě i vlastní realizaci tohoto
sofistikovaného procesu.
Hlavním cílem musí být namísto vytvoření
hodnověrné faksimile referenční pozitivní
kopie, která vždy podlehla degradaci,
správné výtvarné nastavení obrazu naske-
novaného z originálního negativu. Nesmí se
stát, aby byly změněny barevné, hustotní 
a kontrastní parametry. Samozřejmě, pokud
by byly k dispozici ideální referenční kopie,
mohla by to být šance i pro méně kvalifiko-
vaný personál, aby „napodobil“ původní
charakter obrazu. Realita je ale neúprosná.
Pokud pomineme filmová díla z nedávné
doby, pak zvláště u barevných filmů průběh

času zanechává na podobě kopií (i při opti-
málním skladování) nenapravitelné de-
struktivní stopy, na rozdíl od originálních
kamerových negativů. Ty byly vyráběny se
záměrem dlouhodobého uchování obrazo-
vých informací a nepochybně byly vybavo-
vány kvalitnějšími barvivy – než ty, které
byly používány u materiálů pozitivních, ur-
čených pro výrobu kopií, a tedy pro promí-
tání. Nepochybně významnou roli ve zhor-
šování původní kvality hrála skutečnost, že
procházely v projektorech horkým světlem
vysoce výkonných lampových boxů a do-
cházelo tak k poškozování jejich barevných
vrstev. Stranou dávám logická mechanická
poškození. Destrukce ovšem probíhá 
i u málo promítaných kopií a její viditelnou
podstatou je u pozitivních materiálů ORWO
specifický posun v barevnosti do azuru. Co
ale v zásadě zůstává, je nasycení černé –
což je informace důležitá pro další úvahy.
V analogové kinematografii byl kameraman
plně závislý na fotografických možnostech
konkrétní negativní i pozitivní suroviny 
a standardního laboratorního zpracování.
Stanovit konečnou podobu obrazu mohl ve
spolupráci s odhadcem expozic (tzv. číslo-
vačem) jen intenzitou kopírovacího světla 
a poměry tří základních barevných složek.
Dnes má k dispozici operátora počítače,
ovládajícího náročné programy, umožňující
s naskenovaným, či originálním digitálním
obrazem při colorgradingu pracovat v ne-
uvěřitelně rozsáhlých dimenzích. Mimo zá-
kladních možností, obdobných jako při pro-
cesu klasického kopírování, lze ovlivňovat
kontrast, saturaci barev atd. Tedy něco, 
o čem dříve někteří kameramani snili. 
A mnozí odvážní, i za cenu komplikací, do-
kázali nestandardními postupy přirozenou
barevnou škálu výtvarně ovlivnit. Alespoň
jeden příklad – tvůrčí práci Jaromíra Šofra na
filmu Konec starých časů. (Představa, jak by
s tímto dílem naložilo při digitalizaci sou-
časné vedení NFA, má podobu poněkud dě-
sivého snu…) A právě např. naskenovaný
negativ – v tomto konkrétním případě
Starců na chmelu – to je ona jiná situace,
než negativ před kopírováním. V jistém
smyslu je to jakýsi bod nula. Zde již nejde
jen o barevné poměry a tonální hustotu ob-
razu. Právě v této fázi se musí chtě nechtě
nastavit další výchozí parametry. Především
hodnoty barevné saturace a kontrast. Toto,
jak v praxi ukazuje výzkumný projekt NAKI
(viz http://www.research-dra.com ), před-
pokládá vysoce kvalifikovanou a umělecky
erudovanou činnost. Každé filmové dílo je
expertními týmy kameramanů posuzováno
nejen v kontextu nějaké vybrané, relativně
směrodatné kopie, ale respektuje se právě
jeho autentická podoba v době vzniku díla.

Velmi precizní a zodpovědné diskuze nad
každou scénou, nad každým záběrem a je-
jich vzájemnými vztahy, ukazují neobyčej-
nou náročnost této činnosti, a to i v případě,
že je do tohoto tvůrčího procesu zapojen
autor. Je překvapující, jak scany ve 4K od-
halují až často neuvěřitelnou kvalitu i 60 let
starých originálních negativů. Ale vyplývá 
z toho také nezbytnost parametry obrazu
nejen definovat, ale mnohé využít jen „do
jisté míry“.
Mám na mysli především oblast fotografic-
kých informací ve spodní části charakteris-
tické křivky negativu. Ve scanu se objevují
především v nočních scénách či tmavých
interiérech. Dá se říci nečekaně – protože
žádná pozitivní surovina je nemohla ve fo-
tografickém převodu zaznamenat. Jak s tím
naložit v digitálním převodu? 
To téma má téměř filozofickou dimenzi a
z hlediska restaurování představuje jednu
ze zásadních. V týmech kameramanů se
problematika – co eventuálně do výsled-
ného obrazu vpustit – váží tzv. na lékárnic-
kých váhách. A je absurdní představa, že
v současné praxi, jak ji provozuje NFA, tyto
problémy řeší nějací, byť možná šikovní 
koloristé. Zřejmě jim nikdo kvalifikovaně
nestanovil směr a způsob, jak by měla být
obrazová podoba „Starců“ nastavena a vy-
padat. To dokazuje značně problematický 
a neobhajitelný výsledek. Je ale možné, že
se někdo cíleně, ovšem naprosto chybně 
o toto postaral. Jmenovaný obrazový para-
metr je zásadní a klíčový pro kvalitu finální
podoby a je výrazně důležitější než to, jak
důkladně je provedeno tzv. vyčistění. Nyní
tedy k jádru věci – jak tedy tento digitální
produkt NFA ve skutečnosti vypadá.
Ještě před tím je ovšem nutné připomenout,
v jaké profesní situaci se kameraman filmu Jan
Stallich nacházel. Film měl být realizován ve
formátu cinemascope a k tomu v kombinaci
v té době s jednou z nejméně kvalitních ba-
revných negativních surovin – nemaskovaný
negativ AGFACOLOR 432. S menší citlivostí,
problematickým fotografickým zobrazením
pleťovky, některých barevných tónů, obtížně
zvládnutelným kontrastem nejen v exteriéro-
vých, ale i ate  liérových motivech. K tomu
horší konturová ostrost – to v kombinaci v té
době se značně nekvalitními cinemascopic-
kými optikami představovalo významný reali-
zační handicap.
Již exteriérová úvodní scéna předznamenává
způsob, jak je Stallichův obraz respektován.
Jízda mezi zelení a pak se na horizontu ob-
jevují tři černí kytaristé. Jakkoliv převod ze-
lené měl zvláště v té době své limity – tak
takto „vyšisovaně“ – tedy odsaturovaně ona
zeleň rozhodně nevypadala. Stejně jako
v tomto pojetí nastavená původně inten-

Starci na chmelu v novém
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zivně svítící obloha a tři černé postavy zpě-
váků v ostrém protisvětle. Potvrzením tohoto
scestného názoru na vytváření pozitivního
obrazu jsou pak úvodní titulky. Na zastavo-
vaném černobílém obrazu tančících brigád-
níků se objevuje výrazné oranžové písmo se
stínem, realizované druhou expozicí do ex-
poziční rezervy, vytvořené kontramaskou.
V kopii byla tato – na svoji dobu náročná
technologie zřetelně čitelná. Dokonce 
intenzita svítivosti písma se subjektivně pro-
měňovala podle tonálních informací hra-
ného podkladu. (Na pozadí s tmavými pos-
tavami mohl mít divák pocit vyššího jasu
oranžové.) Nic takového se v digitálním pře-
pisu nedá zaznamenat. Černobílý obraz
není černobílý, ale v modrém tónu, písmo
nemá plasticitu a už vůbec ne nějakou sví-
tivost, je oranžově zavadlé. Kontura je jen
obtížně rozpoznatelná. Ten úvod je pří-
značný pro to, co se odehrává s takto digi-
talizovaným obrazem v dalším ději. Zasta-
vím se ovšem jen u některých scén, kde
destrukce původní obrazové koncepce je
zvláště zřetelná. Hned první obraz za titulky,
odehrávající se na chmelnici – to je opravdu
silná káva. Místo zeleně (která ani v origi-
nálních kopiích neměla ideální parametry,
přece ale jen s různorodými valéry), vidíme
téměř jednotný tón hodně vylouhovaných
oliv. Místo zlatavě hnědých košíků, jakési
nehmotné bledule, a to se týká i veškerých
barevných kostýmů. A samozřejmě v tomto
stylu lze vnímat, jak je zde naloženo s tzv.
„pleťovkami“.
Dále např. ve 12. minutě interiér kuchyně,
kde paní Havelková pere šaty. Měla by to být
tmavší podvečerní scéna, během které dojde
k rozsvícení světla, což je viditelná obrazová
změna. Ale nikoli v této digitální verzi. Ná-
sleduje výrazný kontrastní podvečer na návsi
se svítícím pouličním osvětlením. Tady došlo
k naprostému popření zamýšlené atmosféry
a jako u mnohých obdobných motivů chybí
v obraze černá. V 16. v muzikálové scéně
v noclehárně jsou mnohé dívky oblečeny do
různorodých barevných kostýmů, ale v tom-
to obrazovém převodu rozsah možných je-
jích odstínů výrazně vymizel. Za pozornost
stojí také další, vyloženě noční svícené noci
(řešené nikoliv způsobem tzv. americké
noci), kde byly v původních kopiích části
obrazu ponořené do opravdové tmy, kdy ur-
čité fotografické informace jsou převedeny
do maximálního zčernání. Je to v 18. jízda
na motocyklu a od 21. scéna v ubytovně
s následným dlouhým obrazem na půdě.
Mimo popření původně rozsáhlé škály tónů,
v krátkém prostřihu na noclehárnu ve 27.  –
kde je využito kameramanem výrazně
modré svícení – došlo u této tzv. faksimile
k značnému potlačení tohoto efektu.
Ještě se pozastavíme u několika dalších takto
„poznamenaných“ scén. Příznačný pro

zcela nekorektní způsob nastavení obrazu
je ve 40. obraz v chmelnici. Při vysypávání
chmele z košíku lze jen obtížně identifikovat
jejich barevnost. Ale to se týká i dalších ná-
sledných obrazů, kde zvláště zelená je
hodně dominantní – ale ve výsledku je její
škála sjednocena do již dříve zmíněného
téměř jednolitého olivového tónu. K obdob-
nému ochuzení došlo i ve 42. – scéna v jí-
delně. Co bohatství ve skutečnosti obsahuje
namodralá dekorace a kostýmy. A následný
obraz v tělocvičně, jako ubytovně – to je
v originále sled záběrů s jasně definovanou
barevností. Např. detail – na stoličce leží sla-
měný klobouk s tmavě hnědou stuhou,
vedle zelený budík atd. Další výrazná noční
scéna s hořícími loučemi ve 47. vyznívá na
první pohled příznivě, ale v tomto podání je
to tmavý podvečer. Při tom je to opět sví-
cená noc se svými obrazovými důsledky.
Znovu zde není ctěna autorská koncepce
Jana Stallicha, který pracoval s černou nocí. 
Výzkum NAKI snímky videogramů – ob-
rázky noční scény u potoka: vlevo je do-
chovaná pozitivní kombinovaná kopie 
č. 25655 (NFA), vpravo originální negativ
AGFACOLOR 432, který obsahuje více ob-
razových informací.
A přesně to se týká také noční scény na
půdě v 51. – kde opět chybí černá a ve stí-
nech byly vytaženy informace, které by se
na standardní kopii neměly šanci prosadit.
Tento problém můžeme vztáhnout na
všechny obrazy, které se v této dekoraci ode-
hrávají. V 57. tělocvična – příprava na tanec.
Dívky by měly být při tupírování vlasů téměř
v siluetě a chlapci ve výrazně tmavých kos-
týmech. Digitalizace toto nerespektuje,
stejně jako následující výrazně různé at-
mosféry, které se projevují změnami v ba-
revnosti dívčích šatů. Šedesátý pátý obraz –
svícená noc v lese s výraznou černou a za-
taženými stíny. V tomto digitálním přepisu
opět – snížený rozsah tónů a navíc všechny
tyto scény jsou odmodralé, např. i ve vý-
razně modré noci v noclehárně v 73. Týká se
to samozřejmě i zasedání „kárné komise“
v tmavém interiéru, obrazově řešené kon-
trastním svícením. Vše vrcholí závěrečnými
denními scénami od 82. minuty na návsi. Tři
kytaristé v černých kostýmech jsou spíše še-
diví (to se týká také závěrečné scény na sil-
nici mezi chmelnicemi), davy studentů v ba-
revných kostýmech, červený autobus atd. –
to je v rozsahu barevného spektra značně
zredukováno. Pokud jde o technické para-
metry, obraz je kvalitně vyčištěný, ale až pří-
liš „přežehlený“. Proč se ale z obrazu vy-
tratila jeho strukturální podoba – tedy to,
že originálem je filmový negativ i se svým
charakteristickým zrnem?
Jak jsem již naznačil v předchozím textu,
pro kameramana Jana Stallicha představo-
vala realizace tohoto filmu z mnoha dů-

vodů nadstandardně náročný úkol. Proto
přes řadu výhrad, které můžeme mít k ře-
šení některých scén, je nutné ctít jeho kon-
cepci. A odpovídá tomu tento svévolný pro-
dukt NFA? Je pravdou, že v digitálním
přepisu panuje jakási vyrovnanost. Nikde,
jak již bylo řečeno, se například neuhne do
výrazně zvýšeného kontrastu, či saturace.
Je to nastaveno v jedné linii, jednom ná-
zoru, což je v zásadě správné. Ale ta linie
je nastavena špatně, jak vyplývá z předcho-
zího textu. Toto alibistické řešení ve skuteč-
nosti zjednodušilo obrazový převod, pro-
tože pokud by se měla dodržet licence, že
jde o vytvoření faksimile původní (teoreticky
ideální) premiérové kopie, byl by tento res-
taurátorský proces výrazně náročnější. Plně
se zde projevila absence kvalifikované ex-
pertní obrazové skupiny. A že si dovolil před
vlastní dílo NFA uvést úvodní zavazující ti-
tulek, (míra drzosti je zde vystupňována na
maximum), to svědčí o naprosté nekompe-
tentnosti těch jejich pracovníků, kteří za
tento výsledek odpovídají. Měli by se ovšem
také zodpovídat za nemalé finanční pro-
středky, které na tento projekt (a další ob-
dobné) byly vynaloženy. Je to technické
převedení bez respektu k tvůrčím záměrům
kameramana – autora obrazu. A dokládá to
navíc bezprecedentní pohrdání vedení NFA
vůči představitelům této profese. Demon-
strativnímu odporu jejího ředitele proti ja-
kémukoliv podílu kameramanů (dokonce 
i autorů) na procesu restaurování by se ko-
nečně měla zabývat nadřízená instituce 
a vyslyšeno by tak mělo být dlouhodobé vo-
lání významných uměleckých osobností
(např. Miloše Formana, Jiřího Menzela a dal-
ších) po nápravě. Zde je na místě položit si
otázku – jaké jsou motivy tohoto absurdního
postoje? Výsledky několika obdobně digita-
lizovaných filmů dokazují, že současné ve-
dení NFA není schopné tento proces kvalifi-
kovaně řídit. Je tu možnost tyto škody
napravit, protože stále jsou k dispozici ori-
ginální negativy (o ty pečuje NFA zřejmě
dobře), event. kvalitní scany. Ale kdo dá
těmto filmům šanci znovu, tentokrát kva-
litně obživnout? Na co se ještě čeká? Kolik
českých filmů bude ještě znetvořeno? Před-
stava, že by další digitalizace měly probíhat
na této úrovni, je tedy zcela alarmující.

Mgr. Jiří Šimunek, kameraman
člen výzkumného týmu NAKI AMU

Zvýrazněné části textu jsou redakční úpra-
vou se souhlasem autora. Přehledně ukazují
na zásadní ideje  zodpovědnosti těch, kteří
rozhodují i těch, kteří provádějí současné
restaurování a digitalizaci filmů pro dnešní i
budoucí diváky, badatele i pro příští tvůrce.

jt
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Zkreslujeme filmovou historii
digitalizací a restaurováním?
P
Příběh čtený v knize si vytváříme každý sám
svou vlastní fantazií. Příběh vyprávěný
zvukovým filmem nám zprostředkují tvůrci.
Takže, co naše oko vidí, je obraz umocněný
vnímáním zvuku. A zatímco text příběhů 

v knihách se časem nemění, obraz i zvuk na
filmových kopiích ano. Degradace barviv,
které tvoří obraz, podléhá zkáze. Ani ideální
podmínky uchovávání filmových kopií neza-
brání přirozenému procesu stárnutí a změ-
nám, které jsou vlastní veškeré hmotě.
Pracovní skupina při Filmové radě MK ČR
koncem roku 2010 vytvořila seznam 200
českých filmů určených k prioritní digitali-

zaci, aby se zachovaly pro současné i bu-
doucí diváky v takové podobě, jakou měly 
v době uvedení do kin.
V roce 2013 započal výzkumný projekt
NAKI kolektivu autorů pod vedením profe-
sora Marka Jíchy a profesora Jaromíra Šofra,
jehož současným výstupem je obsáhlá
kniha ŽIVÝ FILM, která velmi podrobně
popisuje, co vše je nutné vědět a jak zod-
povědně a odborně rozhodovat a postupo-
vat, aby se uchovalo filmové kulturní dě-
dictví pro budoucí generace v takové
podobě, v jaké je jejich autoři vytvořili. To
ovšem znamená vrátit se k negativu filmu,
protože obraz na negativu je tvořen mno-
hem stálejšími a kvalitnějšími barvivy, než
na filmových kopiích. Samotný negativ ale
také nestačí. Restaurování filmu do jeho
původní podoby musí probíhat s přihléd-
nutím k referenční kopii, která – byť třeba
barevně degradovaná a jinak poškozená –
je vodítkem k expertnímu odhadu (prová-
děnému skupinou kameramanů ve spolu-
práci s tvůrci filmu) různých obrazových
korekcí, jež je nutné provádět na zdigitali-
zovaném negative. Tak, aby výsledný obraz
byl co nejvěrnějším digitálním ekvivalentem
obrazu z filmové kopie během premiéry
filmu. Podobně se pracuje i v případě zvuku.
Je to postup, který respektuje původní
podobu díla tak, jak ho autoři vytvořili.
Nikoliv tedy podobu, kterou poničil čas. Je
to postup, který respektuje a ctí autory filmu.
To je velmi stručně charakterizovaná metoda
DRA, kterou vyvinul kolektiv autorů pod ve-

dením prof. Marka Jíchy a prof. Jaromíra Šofra.
Není ale smyslem tohoto textu zacházet do
podrobného popisu metody DRA, ani
popisovat vývoj velmi široké a bouřlivé
diskuze o současné digitalizaci a restau-
rování, které se FITES také účastní. A mnohé
diskuze na toto téma dokonce inicioval. 
Podrobné výstupy z diskuzí najdete na
stránkách FITESu, SFK, MK, v časopisu SYN-
CHRON (je i na webu FITES) i v dalších
tiskovinách a internetových zdrojích.
Dá se posoudit, že nejhlouběji v tématu je
výsledek širokého kolektivu autorů, který
vytvořil metodu DRA. Koneckonců SFK
nedisponuje takovým rozsáhlým počtem
odborníků a také výstupy v diskuzi u „kula-
tého stolu“, které pořádalo Ministertsvo kul-
tury ČR  1. června 2016 v kině Pilotů. Zde
kameraman Vladimír Smutný velmi přátel-
sky řekl řediteli NFA Michaelu Bregantovi
„Michale, jak jsi mohl změnit formát oke-
ničky?“ To velmi vypovídá o situaci kolem
digitalizace.
Pojďme společně naslouchat profesionálům.
Místo obecného výkladu se raději společně
podívejme na jeden konkrétní případ, který
skvěle ilustruje, jakého jemnocitu je potřeba
k digitálnímu restaurování filmového díla.
V recenzi kameramana Jiřího Šimunka k di-
gitalizaci filmu Starci na Chmelu jsme si do-
volili zvýraznit ty skutečnosti, které přesně
vystihují podstatu rozhodování a zodpověd-
nosti při digitalizaci a restaurování pro bu-
doucí generace.

Vidu Gunaratna a Jana Tomsová 

JE TO TEN STARÝ FILM?
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Tento úryvek z tiskové zprávy sice naznačil změny probí-
hající v asociaci ARAS, ale zároveň rozpoutal nejrůznější
zákulisní debaty o tom, co se vlastně v ARAS děje… Proto
jsme oslovili stávajícího předsedu Romana Vávru, aby
uvedl věci na pravou míru.
V zákulisních debatách se hodně hovoří o tom, že v rámci
ARAS existuje několik protichůdných sekcí, které proti
sobě válčí. Můžete objasnit, jak je to doopravdy? 
Popravdě řečeno, podrobnosti, proč došlo v asociaci, resp.
v její minulé radě, k názorovým sporům a v čem přesně,
nevím ani já. V zásadě to vidím jako konflikt pragmatiků 
a idealistů. Což by bylo legitimní. Tento spor se však vy-
hrotil do té míry, že už ani v lidské rovině se obě strany
nedokázaly dohodnout. Řadoví členové, tedy i já, jsme
z toho byli poněkud zmateni. Když jsem přišel na říjno-
vou mimořádnou Valnou hromadu a viděl, jak je situace
vyhrocená, nabyl jsem dojmu, že se ocitáme na hraně
samé existence naší organizace. Hleděl jsem do smutných
tváří lidí, kteří se v minulosti v asociaci více angažovali 
a udělali hodně práce, jako Ljuba Václavová, Dáša Doub-
ková, Míla Kučera, Helena Třeštíková... a bylo jasné, že je
nutné situaci řešit. Naštěstí nás v té chvíli bylo víc, kteří
vycítili, že se láme chleba. Prvořadé tedy bylo situaci
uklidnit a lidi, kteří se doposud za ARAS angažovali, vrá-
tit do hry a ke stolu. Proto jsem tedy já i další kandidovali
do nové Rady ARAS, a ta pak jako signál určitých změn
zvolila nové vedení.
Jak se vyvíjí situace dnes? Podařilo se ji zklidnit? Došli jste
k nějakým závěrům, které by vycházely členské základně
více vstříc?
Konflikt už neprobíhá, což je fajn, a jestli, tak věcný, bez
osobního zabarvení. Já jsem místo v Radě, a poté funkci
předsedy vzal s podmínkou, že to bude na dobu určitou 
a především dohlednou. Už teď si ale troufám říci, že čle-
nové, kteří pracovali na smysluplných věcech, ve kterých
se já za tu krátkou dobu jen obtížně orientuju, vzali zále-
žitosti opět za své. Jisté ozdravení ovzduší v asociaci snad
začala vnímat i filmařská obec. Například letitým problé-
mem našich spolků je, že stárne členská základna. Všichni
říkají, že mladí se nechtějí angažovat. Jenže já teď vidím,
že když o ně projevíme zájem a řekneme například, že
svoje profesní problémy můžou řešit přes nás, či sami 
s naší asociací v zádech, uvědomují si, stejně jako napří-
klad před časem já sám, že tento druh profesního sdružo-
vání nám dává určitou sílu a může mít smysl. Už teď věřím,
že do únorové Valné hromady přibude více členů než za
několik posledních let. Věřím také, že mladí tvůrci mohou
přinést nejen svěží vítr, ale přispějí do naší debaty novým
pohledem na současný audiovizuální svět. Samozřejmě
některá témata zůstávají a budou asi věčná, a to je důstoj-
nost podmínek práce scenáristů, režisérů a filmařů vůbec.
Už proto velmi stojíme o kontakt a přátelské vztahy s os-
tatními profesními asociacemi jako jste vy, tedy FITES, ka-
meramani, střihači, zvukaři a koneckonců i producenti, 
i když tam je jasné, že naše cíle, či cesta k nim se může růz-
nit. Koneckonců všichni cítíme, že něco visí ve vzduchu
jak na celospolečenské úrovni, tak i v proměnách přístupů
k audiovizi. Například momentálně vnímáme jako naděj-
nou situaci ve spolupráci s Fondem kinematografie, kde je
konečně relativně dost peněz a v Radě fondu sedí důvěry-

hodní lidé, což se snad časem projeví i na úrovni českého
filmu. V čele fondu sedí Helena Fraňková, které také dů-
věřujeme, ale je nutné mít jistotu, že určité trendy budou
pokračovat nezávisle na personálním obsazení těchto míst.  
Podobně vnímáme situaci například v České televizi, která
by dle mého sama měla usilovat o maximálně svobodný
prostor k vyjádření, co nejméně závislý na mínění, resp.
kritice politiků, čehož se týká například momentálně dis-
kutovaná novela zákona o ČT a ČRo. Trochu mě tedy zkla-
malo, že vedení televize ji v této chvíli nepodporuje, ale
snad i tyto záležitosti se podaří vyjasnit a srozumitelně vy-
argumentovat.
Hodně bych také stál o to, aby se konečně urovnala pre-
kérní situace s digitalizací českého filmu a tvůrci, tedy
především režiséři, kameramani a zvukaři ji konečně vzali
za svou.
Zkrátka se mi zdá, že plno věcí je v pohybu a vysvítá jistá
naděje, že léta prosazované standardy odkoukané z vy-
spělých kulturních zemí by se konečně mohly začít pro-
sazovat i u nás. I proto není špatné mít na toto dění vliv.
Jste tedy optimista?
Celkově to momentálně vidím střízlivě optimisticky, pro-
tože jsou nějaké předpoklady k domluvě. I když nikdo
neví, jak dlouho vydržíme s dechem. Bývá to tak, že když
se něco změní, ze začátku funguje jakýsi elán a energie,
ale to nemusí trvat dlouho. Jak jsem řekl, já sám jsem slí-
bil pouze dočasné angažmá, v jistém smyslu „na plný úva-
zek“, protože dlouhodoběji bych nestíhal ani svou práci 
a nejspíš by se to podepsalo i na mém osobním životě. Do
budoucna právě tohle považuji za velký problém. Lidi,
kteří stojí v čele těchto oborových asociací, ctím, protože
to většinou dělají zadarmo, a k tomu ještě musí upozadit
své zájmy, rodinu, práci. V horším případě však po čase
propadnou pocitu své nepostradatelnosti, a to pak může
vést ke sporům a odtažitému přístupu členů našich spolků.
Jenže jak z toho ven? Myslím si, že by hlavní agendu měl
vést nějaký – klidně námi placený – profík. A tu prestiž or-
ganizace by dělala jména uznávaných tvůrců v jejím čele,
kteří by však netrávili jejím provozem tolik času. Rozhodně
tohle vidím jako velké téma k diskusi. Také pevně doufám,
že se podaří leccos nastartovat, získat alespoň základní dů-
věru členstva a neřešit jen utilitární záležitosti. Ty jsou sa-
mozřejmě také důležité, mám na mysli například vyjed-
návání o honorářích s televizí nebo podmínkách smluv
s Dilií, nicméně naše organizace by měly mít společenský
přesah a neměly by zavírat oči před věcmi, které 
se mnohdy nemusí bezprostředně týkat mediálního světa,
ve kterém se profesně pohybujeme. Jsem velký příznivec
tzv. občanské společnosti, a jsem proto vždycky rád, když
slyším nějaký hlas, který rezonuje a hýbe třeba jen malým
okruhem lidí, kteří však ve výsledku vytvářejí klima celé
společnosti. A i v tom vidím smysl našich spolků. 
Jak jste naznačil, problémem (a patrně nejen ARAS) je zís-
kávání nových členů. Jak to děláte vy? Oslovujete plošně
lidi z oboru, nebo konkrétní osobnosti?
Rozhodně ne plošně, to by ani nešlo. Je to čistě na osobní
rovině, protože například noví členové rady – Vašek 
Kadrnka, Víťa Janeček a já – jsme zároveň pedagogové na
filmových školách a přicházíme do styku s mladými fil-
movými tvůrci. Známe trochu to podhoubí, čerstvé absol-

venty, a jak jsem již řekl, nyní se na ně obracíme a oni jsou
většinou potěšeni naším zájmem. V druhé vlně jsou to
třeba mladí, ale už renomovaní tvůrci, kteří mají osobní
vazbu na někoho z nás. To samé samozřejmě platí i na
starší ostřílené matadory.
Mnozí umělci jedou raději tzv. sami na sebe, a vstupovat
do organizace je moc neláká…
Do nedávna působila situace navenek trochu mrtvolně, ne-
inspirativně, jak už jsem naznačil, řešily se především pro-
vozní věci a ony smluvní záležitosti s Čt. To je sice důle-
žité, ale trochu se pozapomnělo na to, že jsme asociace
zastřešující zájmy nejen televizních tvůrců, ale i filmařů,
kteří se živí filmem, dokumentárním i hraným, a mnozí 
z nich nemusí osobně s Českou televizí vůbec přijít do
styku. Teď se právě tato skupina ozývá, protože se cítila být
poněkud upozaděná. V naší asociaci se většinou více an-
gažují dokumentaristi, kteří se asi cítili více ohroženi, nebo
jsou snad častěji „postiženi běžným životem“, což bylo
vždycky fajn, ale nesmí to převládnout. Je třeba brát
v úvahu, že profesní obraz hodně dělají tvůrci, kteří jsou
více vidět. I ty musíme oslovit a inspirovat ke spolupráci.
Zajímalo by mě, zda oficiálně formulujete nějaký doku-
ment, který by stanovoval priority, nové zaměření ARAS,
tematické okruhy… 
Vznikají nové Stanovy ARAS, které popíšou nejen struk-
turu organizace a různé procedurální záležitosti, ale snad
budou zahrnovat i něco jako profesní kodex. Byl bych rád,
aby v nich bylo uvedeno, že se vnímáme jako občansko-
profesní sdružení, které by mělo mít jakýsi morální přesah.
Samozřejmě, dílčí témata si teprve vytyčujeme a hodně se
o nich bavíme. V téhle chvíli se zabýváme mj. tím, co je to
vlastně autor a autorství jako takové. Co je to osobní od-
povědnost za vyřčené, napsané, či natočené, ale zároveň,
že by k autorům a tvůrcům, kteří vlastně nosí svoji kůži na
trh, měl být chován určitý respekt. Když budu konkrétní,
naši producenti se začínají chovat jako šéfové velkých stu-
dií v Americe, nicméně většinou čerpají ze zdrojů, na které
dosáhnou jen díky našim nápadům. Chovají se jako velcí
producenti, nicméně nemají vlastní kasu. Žijí vlastně
z toho, že tvůrci nejsou natolik praktičtí, aby vyplnili stohy
papírů s žádostmi o všechny možné granty, ev. komuniko-
vali s televizí, takže i kvůli těmto triviálním věcem dochází
u nás k pozvolné proměně nazírání na autora. Autoři – 
a tím míním především scenáristy a režiséry – se v českém
audiovizuálním prostředí proto ocitají mnohdy v dosti ža-
lostné pozici. Je známou pravdou, že režisér je obvykle
nejhůř placenou postavou na place – v kontextu času strá-
veným nad daným dílem. Že jeho zranitelná pozice je
často producenty zneužívána k uzavírání pro něj naprosto
nevýhodných smluv. Chtěli bychom zdůraznit, že alfa 
a omega toho, co se vysílá, promítá, co má audiovizuální
přesah, jsou naše nápady, naše myšlenky. To je základ, a ne
kdo má, obrazně řečeno, nějaké razítko. Servis je důležitý,
to jistě, ale základ je vždycky ten nápad. Toto téma je třeba
otevřít a zároveň sdělit autorům oněch nápadů, že je
oprávněné mít svá jasně daná práva a zároveň jistou pro-
fesní důstojnost. Že s našimi myšlenkami, v případě, že
budou životaschopné, bude zacházeno s respektem, který
si dle mého zaslouží. 
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Asociace režisérů a scénáristů převolila své orgány a redefinovala své cíle 
Asociace režisérů a scénáristů na mimořádné Valné hromadě 10. října 2016 schválila restart této profesní organizace volbou nové
rady jako celku, novými radními byli zvoleni čtyři stávající členové: režisérka Alena Derzsiová, scenárista Miroslav Adamec, reži-
sér Jan Brichcín, scenárista a režisér Marek Dobeš a pět nových členů: režisér Vojtěch Filčev, režisér a pedagog Roman Vávra, reži-
sér a pedagog Vít Janeček, režisér Václav Kadrnka a režisér a pedagog Tomáš Kepka. Nová rada ARAS na svém prvním zasedání 
19. října zvolila předsedou Romana Vávru a místopředsedy Alenu Derzsiovou a Václava Kadrnku.“
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Studentský film – spolupráce Číňanky
s Češkou
Mladá čínská režisérka Ran Li, která studovala
na Prague Film School, natočila společně s Ro-
sálií Malínskou absolventský film Lucie, který
už viděli diváci na několika kontinentech. Ob-
jevil se na festivalech studentských nebo krát-
kých filmů, byl mj. uveden v rámci Short Film
Corner na Mezinárodním filmovém festivalu
v Cannes, na Filmovém festivalu v Zanzibaru
a nejnověji byl pozván na prestižní čínský fes-
tival China Independent Film Festival (CIFF)
v Nanjingu.  Producentka Jana Tomsová polo-
žila několik otázek herečce v hlavní roli Rosa-
lii Malinské a jejím prostřednictvím i režisérce
Ran Li.
Spolupráce čínské režisérky s českými herci je
dosti ojedinělá. Zajímalo by mě, co Vás při-
vedlo studovat do Česka. Byl to Váš první
pobyt v Evropě? Jaké bylo třeba mít předpo-
klady pro studium v Evropě? Jak jste se dostala
ke studiu režie na FAMU?

Vždycky jsem chtěla být vypravěčkou. Než
jsem odjela do Evropy, byl to jen sen. Studo-
vala jsem v Číně práva a v roce 2012 jsem od-
jela do Nizozemska, abych zde dodělala ma-
gistra mezinárodního práva. V té době jsem
strávila většinu volného času v menších nezá-
vislých kinech v Amsterdamu. Přišla jsem na
to, že mým snem je vlastně tvorba filmu. Na-
točila jsem pak několik krátkých dokumentů 
a poté se rozhodla jít na filmovou školu, abych
se naučila režii. Získat možnost studia v EU pro
mě nebylo příliš těžké. Dostala jsem plné sti-
pendium od EU na magisterské studium na
univerzitě v Amsterdamu. Velice mi pomohlo,
že jsem předtím studovala na jedné z nejpres-
tižnějších škol v Číně. Ale když jsem chtěla jít
na filmovou školu, neměla jsem relevantní
vzdělání, takže to bylo o něco těžší. Díky svým
krátkým filmům jsem byla přijata v Anglii, Fran-
cii a České republice. Nakonec jsem zvolila
Česko, protože nabízelo studium všech
aspektů filmu za méně než rok. Byl to inten-
zivní program, na jehož konci jsem natočila
svůj absolventský film „Lucie“.
Jak jste se cítila v odlišném kulturním pro-
středí? A s jakými názory a pocity ze setkání 
s odlišnou kulturou jste se vracela do svého
čínského domova?
Jsem z Pekingu a nejdřív jsem byla neustále 
v šoku. Největší rozdíl je pro mě svoboda,
jakou v Evropě mají mladí lidé. V Evropě mají
možnost zkusit si více věcí a poznat tak sami
sebe, bez toho, aby je někdo odsuzoval,
hlavně co se týče kariéry a vztahů. V Číně je

vyvíjen na mladé lidi velký tlak ze strany spo-
lečnosti a rodičů. Je vzácné vidět tam někoho,
kdo dělá práci, která je jeho vášní nebo zába-
vou. Mají také více zodpovědností za rodinu 
a podřizují se více tradicím rodiny. To byl jeden
z důvodů, proč jsem nemohla studovat film
doma. Teď se po třech letech strávených v Ev-
ropě cítím mnohem svobodnější a mám dů-
věru ve vlastní vizi. Stále pracuji na své režijní
kariéře, ale musím v Číně bojovat proti před-
sudkům, které jsou ve společnosti k mladým
lidem a ženám. V každém případě musím říci,
že mi život v Evropě změnil život.
Co byste řekla o svém absolventském filmu?
O čem je? Zažila jste promítání filmu v rů-
zných částech světa. Jak se liší jeho přijetí 
u českých a čínských diváků?
Lucie je realistický snímek o dilematu svobody
dospívající dívky. Dospívání je chaotické.
Mladí lidé se dostávají do riskantních situací,
protože mají velkou touhu po svobodě a záro-
veň se chtějí cítit žádoucí. Vnímám to jako pří-
běh sebepoznávání a osobního růstu. Film byl
promítán na mnoho festivalech po celém světě.
Oběma publikům, čínskému i českému, se lí-
bilo, jak snímek zkoumá období adolescence.
Líbil se jim příběh a cítili souznění s postavami.
Rozdíl je v tom, že čínské publikum fascino-
vala „česká příchuť“ filmu, protože Česko moc
neznají. Někteří dokonce po zhlédnutí filmu
řekli, že by chtěli zažít život v Česku.
Jak konkrétně film vznikal?
Lucie je můj diplomový film, který jsem udě-
lala na Prague Film School. Realizace trvala
půl roku od začátku až k dokončení produkce.
Scénář jsem napsala v angličtině a později byl
přeložen do češtiny. Aby byl autentický a věrný
pravdě, rozhodla jsem se pracovat s neherci
(například v hlavní postavě Rozálie, jejíž před-
stavitelka byla v té době na střední škole). Taky
jsem pracovala s ruční kamerou a většinou při-
rozeným světlem, čímž se doplnilo přirozené
herectví. Většina štábu byli moji přátelé, kteří
se přidali na základě důvěry v můj příběh 
a moje režisérské schopnosti.
Jaké jsou možnosti promítat v Číně studentské
filmy? Kdo jsou jejich diváci?
Není lehké promítat studentské filmy v Číně,
protože tu není příliš festivalů, které by se za-
měřovaly na nezávislé filmy. Lucie měla to
štěstí, že byla vybrána do programu tří nejdů-
ležitějších festivalů v Číně, i když neměly stu-
dentskou sekci. Publikum tvoří hlavně umělci,
studenti a lidé z filmové branže. 
Rosalie Malinská
Film Lucie jsi natáčela jako studentka střední
školy. Jak ses vlastně dostala k herectví? Co je
pro Tebe osobně nejvzrušivější, nejsmyslupl-
nější, nejobtížnější a nejvznešenější na profesi
herečky? 
Jako dítě jsem o studiu herectví nepřemýšlela.
Vzniklo to spontánně a nečekaně. Po ukončení
základní školy jsem se chtěla hlásit na konzer-
vatoř – obor zpěv.  Nicméně, během Dne ote-
vřených dveří jsem se náhodou nachomýtla
v hudebně-dramatickém oddělení. A najednou
mi bylo jasné, že tohle je to, co chci dělat! 
Nejvzrušivější je pro mě asi to, že člověk může

najednou opustit svůj vlastní život a realitu 
a „vcítit se“ do někoho úplně jiného. Někdy je
to obtížné, člověk se musí spolehnout na svou
fantazii, nemá-li dostatek vlastních zkušeností.
Nejobtížnější je pochopit postavu. V divadle je
to mnohem větší práce než ve filmu. Ve filmu
člověk může střihnout záběr, několikrát ho pře-
dělat a vybrat nejlepší záběr. V divadle je to
vždy „načisto“ a pokaždé jinak. Člověk se ráno
vzbudí a má určitou náladu, což má velký
dopad na zkouškách. Jednou jde všechno
krásně přirozeně a podruhé je to zase úplně
ztracené. Takto se to kolíbá a pro herce je
velmi náročné najít tu rovnováhu mezitím.
Charakter postavy vzniká z velké části z her-
cova vlastních zkušeností (samozřejmě určitý
základ postavy, podle kterého se řídíme, zůs-
tává, ale herec ho doplňuje a tak vznikne fi-
nální podoba postavy).
Měla jsi možnost studovat v USA. Jaké jsou tvé
zkušenosti z té doby?
V USA, kde jsem byla rok jako výměnný stu-
dent, jsem se neuvěřitelně osamostatnila a
hlavně dospěla. Oni mají nároky na školu
úplně jiné než u nás. A já se najednou ocitla na
klasické americké High School jako z filmů.
Byl to pro mě šok, jak jazykově, tak kulturně.
Amerika je úplně jiný svět a někdy nebylo jed-
noduché přizpůsobit se. Cítila jsem se mezi
nimi jako úplně jiný člověk, byla jsem hodně
odlišná jak povahově, tak kulturně. Jejich styl
výuky je úplně jiný a mnohem zábavnější než
u nás. Američané tvoří srdcem a přejí lidem
kolem sebe, aby byli úspěšní. Byla jsem v šoku
z toho, kolik lidí mě tam podporovalo, ať už
v herectví, tak obecně. Anglicky jsem se na-
učila perfektně, stačilo jenom to, aby se člo-
věk nebál zapojit a byl aktivní!
Dostala jsi možnost spolupracovat s čínskou
režisérkou. Jaké to bylo? Pociťovala jsi ve vaší
spolupráci nějaké kulturní rozdíly?
Spolupráce s čínskou režisérkou mě velice
obohatila. Naše komunikace probíhala v an-
gličtině, kterou Ran Li mluvila naprosto ply-
nule. Byla jsem překvapená, že film nenatáčela
v angličtině, ale v češtině, i když ona česky ne-
rozuměla. Celkově mě překvapil skvěle zpra-
covaný námět filmu, který se zaměřuje na do-
spívání mladých lidí, touha po svobodě 
a vyzkoušení si nových věcí. Kulturní rozdíly
se moc neobjevovaly, Ran Li mi přišla jako Ev-
ropanka, přestože je z Číny. Možná je to i tím,
že už dříve se pohybovala v Evropě. Z našeho
společného filmu mám obrovskou radost. Ob-
letěl skoro celý svět a já jsem měla možnost ho
prezentovat například ve Španělsku a také na
festivalu v Brně. Pro mě to byla něco naprosto
nového. A hlavně skvělá zkušenost do bu-
doucnosti!

Zóna mladých filmařů
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Například dokument Petry Nesvačilové
Zákon Helena. Mladá autorka zvolila vý-
bušný námět: portrét policistky Heleny Kah-
nové, která s partnerem odhalila Berdychův
gang. Dostala se k zajímavé osobnosti, do
drsného podsvětí i k fungování policejního
systému. Ponořila se do tématu i osobně
(chvílemi je jí až moc). Věrohodně líčí stav
mysli zločinců, jejich pozoruhodný alibis-
mus („kradli jsme těm, co taky kradou“), 
i deziluzi kvalitní policistky. Ta za svůj
úspěch dostala deset tisíc odměny (!), o další
ocenění – vyšší hodnost – zase přišla. Ne-
svačilová obratně propojuje výpovědi He-
leny a delikventů; nevnucuje svůj názor,
pouze jej nenásilně nabízí. V poutavé „do-
kumentární gangsterce“ zazní leccos, co
jinak zůstává za oponou. 
Snímek Bratříček Karel (více polský než
český) natočila Polka Krystyna Krauze.
Chronologický postup líčení Krylova pří-
běhu je funkční. Přestože o nejznámějším
českém bardovi bylo mnohé publikováno,
autorce se podařilo objevit pár u nás málo
známých svědectví a dokladů. Například o
jeho nespokojenosti s životem v Německu
a estébáckých hláškách, ale především o
jeho vazbách k Polsku a Poláků k němu. Pů-
sobivost snímku umocňuje výpověď autorky
– je nejen vypravěčkou Krylova příběhu, ale
upřímně a emocionálně vyjadřuje svůj
osobní vztah k němu. 

Trochu rozporněji vyznívá portrét českého
vyzvědače ve službách KGB Karla Köchera
v dokumentu Rino, příběh špiona. Protago-
nista se usilovně snažil vytvořit o sobě co
nejpříznivější dojem, a režisér Jakub Wag-
nerse zřejmě nemohl zcela ubránit jeho na-
léhavé osobnosti. Nicméně výsledný dojem
diváka uspokojí: je to výpověď o kontro-
verzní osobnosti, která mnohé zamlčuje 
a zkresluje. Jen pánbůh a archivy KGB vědí,
jaká je pravda.  
Zato Jiří Suchý ve filmu Jiřího Vondráka
Moje souboje a boje je přesně takový, jaký
je a jak ho máme rádi: okouzlující, vtipný,
kreativní, neúnavný. Pocta k pětaosmdesáti-
nám divadelníka a básníka je důstojná, ni-
koli nudně „sošná“, ale živá a pohodová. 
Nudné a sošné rozhodně nejsou ani dva do-
kumenty o zdravotně handicapovaných li-
dech, Normální autistický film Miroslava
Janka a snímek Miluj mě, jestli to dokážeš,
který natočila Dagmar Smržová. Oba prá-
vem bodovaly i na Mezinárodním festivalu
dokumentárních filmů v Jihlavě. Janek vy-
hrál (spolu se skvělým filmem Rozálie Ko-
houtové a Tomáše Pojara FC Roma) v sekci
Česká radost, Dagmar Smržová získala Cenu
diváků. Záslužná je forma, kterou tvůrci své
snímky použili: byť jde o závažná témata,
nechybí jim humor a nadhled; lze tu vysle-
dovat i obdivuhodné souznění tvůrců s pro-
tagonisty. V prvním případě jde o děti 

a mladé lidi s lehčí formou autismu, takzva-
ným Aspergerovým syndromem, hlavními
hrdiny druhého dokumentu jsou postižení či
nemocní, kteří se těžko dostávají k sexuál-
nímu životu. Divácké setkání s nimi je ve-
lice zajímavé i proto, že o sobě dokážou
mluvit s úsměvem. 
S nadhledem o sobě hovoří i světový jazz-
man Laco Déczi a ostatní protagonisté do-
kumentu Roberta Kirchhofa a Filipa Re-
mundy Pára nad řekou. Décziho tu doplňují
další vynikající slovenští muzikanti: Ľubo-
mír Tamaškovič (který se premiéry snímku
bohužel nedožil) a Ján Jankeje. Film je citli-
vým ponorem do jejich duší, sleduje jejich
hudební minulost i současné aktivity. 
A připomeňme i televizní dokumentární cy-
klus Český žurnál, který Remunda spolu-
produkuje s Vítem Klusákem, ČT aktuálně
uvádí jeho novou řadu, v níž se současní,
většinou mladí tvůrci originálně a s filmař-
skou bravurou vyjadřují k citlivým tématům
dneška.   
Čeští dokumentaristé se viditelně činí. Ně-
kterým lze vyčítat snahu o přílišnou origi-
nalitu zpracování, jiným třeba zbytečné 
zviditelňování vlastního ega. Nad doku-
mentární úrodou posledních měsíců však ur-
čitě převládá uspokojení. 

Agáta Pilátová, Tomáš, Pilát

Dokumentární filmy netrpí nouzí o témata
Zatímco úroveň našich hraných filmů je letos (zatím) tristní, s nosnými tématy i kvalitním zpracováním přichází dokumentární
tvorba. Svědčí o tom řada aktuálních titulů v kinech i v televizi.

Časosběrné dokumenty Heleny Třeštíkové
jsou už dávno zavedenou značkou kvality.
Platí to také pro nejnovější titul Strnadovi, 
i když „nejnovější“ možná není v tomto pří-
padě zcela adekvátní výraz. Autorka totiž
natáčela snímek 35 let a první část životních
osudů manželského páru Strnadových se
objevila na televizních obrazovkách v roce
1986 (jako úvodní díl cyklu Manželské
etudy), další později (Manželské etudy po
20 letech). Nicméně, v případě třetího po-
kračování manželského příběhu jde o své-
bytné, zcela samostatné dílo a právem patří
na plátna kin. Především proto, že přesahuje

„manželské“ téma – je to víc než osobní pří-
běh. I když i ten sám o sobě je pozoruhodný
a nosný. 
Volba dvojice Strnadových byla šťastná z řady
důvodů. Už kvůli tomu, jací jsou. (Pravda, to
autorka nemohla na začátku přesně vědět,
takže je v tom i kus štěstí.) Jde o lidi se silnou
vzájemnou citovou vazbou, schopnou překo-
nat krize a těžké situace; jsou to kreativní
osobnosti  – vystudovaní architekti, s životním
cílem (byť ne vždy se jim daří je naplnit); mají
odvahu jít do neznámého a jsou mimořádně
pracovití. Jejich osud ovšem nabídl i řadu dal-
ších témat. Například vztah rodičů a dětí,
umění překonávat zklamání (třeba z dětí nebo
z podnikatelských problémů). V nevtíravém
druhém plánu se tu píše i příběh proměňující
se doby.  Režisérka má mimořádný dar získat
si důvěru svých „respondentů“, přesněji pro-
tagonistů filmu. Její zásluhou se Strnadovi cítí
volně a přirozeně, hovoří i jednají otevřeně,
jsou upřímní až na dřeň, neskrývají emoce
(ani třeba momentální nechuť k natáčení). Své
dispozice k „otvírání duší“ dokáže Třeštíková

plně využít – a nikdy nezneužít. Do života
svých hrdinů vstupuje skoro pokaždé v pra-
vou chvíli. A nejsou to vždy jen klíčové okam-
žiky, někdy prostě jen obyčejné všední dny,
každodenní dialogy o práci, o provozu do-
mácnosti, o finančních problémech. 
Lze jen přibližně odhadovat, jak velkou cit-
livost a takt musí autorka projevit, kolik trpě-
livosti a houževnatosti spotřebuje. A také –
na to nelze zapomenout – kolik práce pak
ještě čeká jejího výtečného střihače Jakuba
Hejnu i ji samotnou, když dávají dílu ko-
nečný tvar. 
Jaký je tedy dokument Heleny Třeštílkové
Strnadovi? Realistický příběh. Místy také
skoro romantická komedie. Nebo (v dobrém
smyslu slova) „doják“. Psychologické drama
s náznaky hrozící tragédie. A jindy zas na-
pínavé dobrodružství. Prostě – jako život. Je
to kvalitní, silný film. Působí věrohodněji,
pravdivěji než většina českých hraných
snímků poslední doby. 

Agáta Pilátová       
Oba materiály psány pro Týdeník Rozhlas

Životní let manželů Strnadových
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Stalo se dobrým zvykem u mnohých kritiků
šmahem odvrhnout veškerou televizní se-
riálovou tvorbu jako škvár (či ještě hůře).
Snad proto, že je to nejoblíbenější televizní
zboží? Nebo jsou opravdu tak špatné? Kdysi
dávno mi František Filip řekl, že seriály jsou
jen náplní mezi sendviče reklam … a určitě
najdete mnohé takové, které této charakte-
ristice stoprocentně odpovídají.  Nicméně,
kvalita jednotlivých projektů se přece jen
dosti značně liší. 
Podle průzkumů právě u nás jsou – prý více
než jinde ve světě – oblíbených typem de-
tektivní seriály, jichž se na našich obrazov-
kách nahromadila opravdu spousta a stále
jich přibývá. Svým způsobem je lze brát
jako jistý typ adrenalinových pohádek pro
dospělé, v nichž se ukazuje to, s čím by-
chom se v běžném životě neradi setkali, ale
v této „zástupné“ podobě nás to baví. U to-
hoto typu seriálu je důležité mít šťastnou
ruku při výběru hrdiny – většinou osamělého
vlka, svérázného detektiva, který se princi-
piálně nedrží zavedených postupů (čímž lépe
chápe myšlení zločinců a lépe se mu daří řešit
případy). A nebo výběru velmi různo rodého
kolektivu pátracího týmu, kde každý z členů
řeší nejen případy, ale zpravidla také svou
vlastní průšvihovou životní situaci. Kromě
toho je dobré, má-li scenárista a režisér (někdy
jedno jsou) smysl pro tvůrčí dobrodružství 
a riziko. Takové seriály pak mají šanci zauj-
mout velký okruh diváků. Ponechám stranou
zahraniční seriály, a upozorním na dva pů-
vodní české kousky, které si v poslední době
získaly oprávněnou pozornost. Mj. tím, že se
v dobrém inspirují (ale nekopírují!) tolik oblí-
benými severskými vzory. 
Jeden z těchto seriálu, třináctidílný RAPL,
scenáristy a režiséra Jana Pachla a kreativ-
ního producenta Josefa Viewegha, byl uve-
den v České televizi. Je volným pokračová-
ním Cirkusu Bukowsky, v němž si diváci
oblíbili především drsného detektiva Kuneše
Hynka Čermáka, který nikdy nemá daleko
k ráně, ale jeho intuice a schopnost řešení

případů je výjimečná. Čermák splňuje do-
konale představu drsného chlapíka s empa-
tií pro lidi na okraji a něžnou duší (ta je však
skryta hodně hluboko). Dá se říci, že dobře
splňuje kritéria hvězdy akčního žánru
dneška. V případě Rapla, odehrávajícího se
na „hranici“, a to nejen reálné, ale i symbo-
lické, mu výborně sekundují podobní ži-

votní „loseři“ – tedy Lukáš Příkazký jako
nadporučík Lupínek a Alexej Pyško jako šéf
policie na pomezí Čech a Německa kdesi
v Krušných horách. Seriál má zajímavý vi-
zuál, a jsme svědky výborné práce kamera-
mana (Marek Janda), který nabízí originální
pohled na zdevastovanou krajinu, zrcadlící
zdevastované charaktery lidí, kteří tu žijí.
K evokaci stísněné nostalgické atmosféry při-

dala i sugestivní píseň s melodií Tadeáše Věr-
čáka, zpívaná autorkou textu Terezou Ne-
kudovou v češtině a angličtině. 
Druhý seriál právě odvysílali na HBO, 
a mnozí kritici se ještě před jeho ukončením
vyslovili, že se jedná o nejlepší český seriál
poslední doby. Jedná se o osmidílnou sérii
PUSTINA, kterému dal distributor nálepku

„mysteriózní“. Odehrává se rovněž v zde-
vastovaném pohraničí, kde spolu sousedí
pomalu se rozpadající vesnice a domov pro
mladistvé delikventy. Nejprve jsme svědky
boje mezi starostkou a radními o zachování
či likvidace vesnice, pod kterou jsou žádaná
ložiska uhlí. Do toho vstupuje detektivní zá-
pletka o zmizení starostčiny dcery. Práce

Ivana Zachariáše a Alice Nellis, kteří se po-
dělili o režii, má skutečně parametry vý-
razně překračující český průměr. Kritéria
úspěšnosti jsou podobná jako u předcho-
zího jmenovaného seriálu – výborný scénář
(Štěpán Hulík), volba prostředí, pečlivý
výběr herců nejen v ústředních rolích, ne-
obvyklé syrově naturalistické snímání kra-
jiny i lidí (kamera Štěpán Kučera a Matěj Ci-
bulka), schopnost udržet absolutní napětí,

nabízení množství zavádějících stop, a zcela
šokující pointa. V tomto případě je třeba upo-
zornit především na ústřední manželskou dvo-
jici – Zuzana Stivínová jako odhodlaná sta-
rostka a nešťastná matka a Jaroslav Dušek jako
její manžel, učitel, který se zbláznil, a stal se
z něj doslova divý muž. Jejich hra je zcela pře-
sná, detailně propracovaná a hořce uvěřitelná.
I tady se podařilo vytipovat zajímavého de-
tektiva, kterého ztvárňuje Leoš Noha s úspor-
ným minimalismem.
V obou případech jde o detektivky, které se
rozhodně nemusí ve srovnání se zahranič-
ními produkty stydět. A bezpochyby mají 
i dosti dobrou šanci na to být uváděny v růz-
ných zemích světa.

Jana Soprová  

Jsou detektivní seriály škvár?
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Když jsem byl požádán, abych napsal úvahu
na výše uvedené téma a začal jsem o prob-
lematice Evropských filmů v Evropě přemý-
šlet, uvědomil jsem si, z jak mnoha úhlů po-
hledu lze uvedenou problematiku pojmout.
V Evropě jsou ve většině zemí v kinech nej-
úspěšnější filmy velkých nadnárodních kor-
porací. Často se o nich mluví jako o holly-
woodských společnostech, ale většina z nich
již v Hollywoodu nesídlí. Jejich vlastnictví
se dokonce přesouvalo i do jiných států než
USA. A také mimo Spojené Státy natáčejí
mnoho svých filmů, často za koprodukční
účasti evropských zemí – nejčastěji Velké
Británie, ale také Německa, Itálie, Španěl-
ska atd. Nejtypičtějším příkladem je samoz-
řejmě Británie. Její podíl na sérii filmů o Ja-
mesi Bondovi nebo Harry Potterovi nelze 
v rámci světové kinematografie pominout,
ale asi to není to, co si představíme pod po-
jmem Evropský film. Druhou skupinou
filmů, které mají v mnoha evropských ze-
mích včetně například České republiky
velmi silné postavení, jsou domácí filmy.
Třetí pohled, který lze při sledování výsledků
evropských filmů v Evropě uplatnit, je origi-
nální jazyková verze. V celé Evropě mají
velmi silné postavení anglicky mluvené
filmy. Nejsou to jen filmy oněch nadnárod-
ních korporací, ale i celá řada lokálních ev-
ropských filmů je anglicky mluvená, protože
to zvyšuje jejich šanci na mezinárodní
scéně. Kromě toho existují lokální jazykové
přesahy, které souvisí s úspěchem němec-
kých filmů v Rakousku a Švýcarsku, fran-
couzských v části Belgie a Švýcarska – ale
pozor, také českých filmů na Slovensku. Po-
dívejme se tímto úhlem pohledu na Top20
za loňský rok v pěti největších evropských
zemích. V Německu bylo 6 lokálních filmů,
ve Francii, Británii a Španělsku 5 a v Itálii 4.
Za lokální filmy považují v tomto případě 
i filmy s koprodukční účastí. Pouze ve dvou
případech najdeme film vyrobený jinou 
evropskou zemí bez účasti nadnárodních
korporací a oba jsou anglicky mluvené. 
V Německu se do TOP20 dostala britská
Ovečka Shaun ve filmu a v Británii Taken 3
(96 hodin: Zúčtování). Je nepochybným pa-
radoxem, že nejúspěšnějším francouzským
filmem roku 2015 v Evropě mimo Francii byl
anglicky mluvený film s Liamem Neesonem
a Forestem Whitakerem v hlavních rolích.
Nikde se ve špičce neumístil žádný neang-
licky mluvený evropský film kromě lokální
produkce. 
Domácí filmy samozřejmě patří mezí vý-
znamnou součást pozice evropských filmů
v Evropě. Jejich pozice v Evropě je ovšem

slabší než např. v Asii, kde tradičně domi-
nují celkové návštěvnosti. Ať se nám to líbí
nebo nikoli, žijeme v transatlantickém pro-
storu. Se Severní Amerikou sdílíme mnoho
hodnot. A také kulturní přesahy zde jsou da-
leko silnější než ve většině asijských zemí.
Bohužel, opačný vliv již zdaleka není tak

silný, protože Amerika onu sounáležitost ne-
vnímá. Pozice Severní Ameriky vůči Evropě
je velmi podobná jako vůči Latinské Ame-
rice. Všechny významné asijské trhy mají
přes 50 % podíl domácí kinematografie, při-
čemž do asijské skupiny již patří i Turecko.
V Evropě má tradičně nejsilnější postavení
domácí kinematografie ve Francii, kde je
velmi intenzivně podporována z veřejných
zdrojů. Přesto se její podíl pohybuje v roz-
mezí 35–45 %. Česká republika se s výjim-
kou minulého roku dlouhodobě drží mezi
zeměmi s výraznou oblibou domácích
filmů. Pokud budeme posuzovat podíl do-
mácí tvorby na celkové návštěvnosti kin za
posledních pět let, Česká republika dosa-
huje 25,7 %, zatímco Polsko 21,9 %, 
Maďarsko 4 %, Slovensko 5,4 %, Rakousko
4,4 %, Bulharsko 5,8 % a Rumunsko 2,4 %.
Pokud hledáme země s podobným počtem
obyvatel, můžeme pokračovat: Řecko 8 %,
Belgie 9,5 %, Portugalsko 15,3 %, Nizoze-
mí 19,1 %. Kde je tedy domácí tvorba dlou-
hodobě silnější než u nás? Ve velkých ze-
mích s tradiční kinematografií vedle Francie
a 38,4 % to je Británie s 30,7 % a Itálie
s 29,4 %. Německo je sice v pětiletém cyklu
za námi, ale ve tříletém již výrazně vede,
protože tam obliba domácí kinematografie
v posledních letech stoupá. O maďarské 
a rumunské kinematografii se sice v poled-

ních letech mluví na festivalech a při udílení
filmových cen s respektem, ale jejich divá-
kům to je evidentně jedno. Existuje ovšem
jedna část Evropy, které bychom mohli zá-
vidět. Skandinávské filmy patří mezi oceňo-
vané, ale navíc je mají rádi i domácí diváci.
V Dánsku, Švédsku, Finsku i Norsku pětiletý
podíl domácích filmů převyšuje 20 %. 
Podívejme se nyní na deklarovaný podíl ev-
ropské produkce v zemích EU. V roce 2015
byl tento podíl 33,4 % a za posledních pět
let dosahoval 33,7 %, domácí filmy přitom
představovaly loni 27 % celkové návštěv-
nosti a v pětiletém intervalu 26,5 % ná-
vštěvnosti. Zahraniční filmy z ostatních ev-
ropských zemí představovaly v loňském
roce v EU 6,4 % návštěvnosti a v pětiletém
průměru 7,2 %. Z toho vyplývají dva po-
měrně ponuré závěry. Návštěvnost filmů z ji-
ných evropských zemí je v Evropě velmi
nízká a klesá! Dostupná data přitom nejsou
tak detailní, abych mohl z těchto 6,4 % 
vyjmout filmy z jazykově blízkých oblastí,
mezinárodní anglicky mluvené filmy a s oh-
ledem na Brexit pak také filmy britské, které
již s největší pravděpodobností brzy nebu-
deme moci za filmy EU považovat. A přitom
právě britské filmy jsou z mnoha důvodů
z evropské produkce v Evropě nejpopulár-
nější. 
Zajímavé je z toho důvodu podívat se na po-
díly, které uvádí slovenský trh. Domácí
tvorba deklarovaná v EU zahrnuje i kopro-
dukční filmy s Českou republikou s minorit-
ním podílem Slovenska. Těch je poměrně
hodně, protože cesta pro podporu na Slo-
vensko je pro české producenty relativně
jednoduchá a navíc úzká spolupráce ve
všech tvůrčích profesích je velmi schůdná,
nejde jen o nepochybnou oblibu sloven-
ských hereček u mnoha českých režisérů.
Když se ovšem podíváme na průměrné 
výsledky filmů, zjistíme, že z 5,4 % podílu
domácích filmů na Slovensku představuje
majoritní slovenská produkce 3,8 % a zbý-
vajících 1,6 % jsou minoritní podíly v drtivé
většině případů v české produkci. A česká
produkce bez slovenské účasti představuje
dalších téměř 5 % podílu na celkové ná-
vštěvnosti. Na jedné straně zde vidíme, jak
velký význam má pro šíření filmů v Evropě
jazyková příbuznost, na druhé straně jak
cenná je slovenská distribuce pro české pro-
ducenty. Bohužel obráceně to není zcela
jednoznačné. Značná část slovenské pro-
dukce se v českých kinech sice nabízí, ale
její divácký ohlas je výrazně nižší. Roz-
hodně to ovšem není v prvořadě kvalitou,
ale okolnostmi, které udržují český jazyk

Jak si vedou evropské filmy v Evropě?
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v podvědomí slovenských diváků výrazně
více, než je tomu naopak. Přesto můžeme
hodnotit výměnu filmů mezi našimi repub-
likami jako zcela výjimečnou v rámci zvy-
klostí Evropské unie.
Podívejme se v této souvislosti detailněji na
výsledky v naší distribuci. V roce 2015 při-
šlo na filmy deklarované pod některou
ze zemí Evropské unie 18,2 % diváků.
Krásné číslo, ale z toho 11,3 % navštívilo
britské filmy. Na zbývajících 26 zemí Ev-
ropské unie (tedy bez české a britské pro-
dukce) přišlo 6,9 % diváků. Na druhém
místě za Británií je Francie s 2,8 % a celkem
359 tisíci diváky, pak Německo s 2,2 % 
a 290 tisíci diváky. V nabídce distributorů se
v tomto roce přitom objevilo 25 britských,
26 francouzských, 10 německých filmů. Po-
dívejme se na naše nejbližší okolí. Zde již
nemá smysl uvádět procentní podíl. Sloven-
ské filmy (bez české spoluúčasti) vidělo
38 458 diváků, polské 18 163, maďarské
2074 a rakouské 8068. A nabídka premié-
rových filmů – pět slovenských, jeden polský
a maďarský a tři rakouské.
Jaký se tedy rýsuje závěrečný pohled na di-
stribuci evropských filmů v Evropě? Žijeme
v atlantickém prostoru a velká část evrop-
ských diváků preferuje americké filmy. Velké
nadnárodní společnosti poměrně často své
filmy produkují v Evropě a často se podílejí
i na distribuci evropských filmů, i když v po-
sledních letech je zcela patrná výrazná ori-
entace na rozvíjející se čínský trh. Do glo-
bální distribuce vstupují nejčastěji britské
filmy, jejichž evropský původ mnoho diváků
kin ani nevnímá. V rámci globální distribuce
se v Evropě většinou díky výrazným proex-
portním podporám daří i francouzským 
a v posledních letech i německým filmům.

Pro producenty z malých států je velmi ob-
tížné najít širší komerční uplatnění jejich
děl. Kromě jazykově příbuzných oblastí,
které jsem již zmiňoval, a snahy vyrábět ko-
produkce s účastí více zemí (nejlépe v an-
glické verzi), funguje velmi dobře výměna
filmů i uvnitř skandinávských zemí, které se
dokáží v rámci evropské produkce uplatnit
z pohledu komerčního i kvalitativního.
Digitalizace kin zlevnila vzájemnou vý-
měnu filmů, v mnoha evropských zemích
ovšem ještě ztěžuje širší uvádění méně ko-
merčních filmů systém plateb za umístění
filmu, známý jako VPF. Tento systém však
postupně končí, i když jeho pozůstatky ještě
budou ovlivňovat distribuci filmů nejméně
tři roky. Přesto se ovšem počet evropských
filmů, které kinům distributoři nabízejí, zvý-
šil. V České republice bylo v roce 2015 uve-
deno 52 premiér filmů z Evropské unie. Jde
o třetí nejvyšší počet premiér od roku 1991,
přičemž nejvyšší počet evropských filmů byl
kinům nabídnut v roce 2013. Jednoznačně
je digitální forma distribuce pro meziná-
rodní výměnu filmů příznivější než daleko
méně operativní a výrazně dražší distribuce
35mm kopií v minulosti. 
Digitální distribuce přinesla i zvýšení alter-
nativních forem pořádání veřejných pro-
jekcí. Velmi úspěšně se rozvíjí různé lokální
festivaly a přehlídky, které se velmi často na-
zývají novým pojmem eventová distribuce.
Touto formou je samozřejmě divákům zpřís-
tupněno více filmů, než jsem uváděl v pře-
hledu, protože ta čísla zahrnují jen filmy
uváděné v běžné filmové distribuci, nikoli
díla pomítaná jen v rámci zmíněných mi-
mořádných akcí. Takto se k divákům sa-
mozřejmě dostávají nejen filmy z Evropské
unie a nejen filmy z evropských zemí. Velmi

cenná je možnost rozšíření povědomí o fil-
mech, které přicházejí z oblastí mimo at-
lantický prostor, filmy z jiných kulturních
sfér. Objektivní fakt je ovšem poměrně malý
divácký zájem o tyto filmy. Diváci navštěvu-
jící kina ve standardním profilu vyhledávají
buď výrazně komerční tituly, nebo filmy,
které kvalitu spojují se slavnými jmény a vý-
znamnými oceněními. Filmy z většiny men-
ších evropských zemí se do těchto dvou sku-
pin dostávají jen sporadicky. V nejbližších
letech s největší pravděpodobností dojde
k výraznému poklesu úspěšnosti filmů spo-
jených se značkou EU, i vzhledem k od-
chodu Británie z Evropské unie. Evropská
unie je ovšem spíše politický než kulturní
subjekt. Z pohledu evropské filmové kultury
je skutečně jedno, jestli se v kinech hrají
filmy z Norska nebo Švédska, z Dánska
nebo Islandu, Rakouska nebo Švýcarska,
Chorvatska nebo Srbska. Evropské filmy se
doufám po Evropě budou hrát i nadále, ale
nějaký výrazný vzestup diverzifikace kla-
sické návštěvnosti kin bych nečekal. Dnes
je spíše velmi závažná otázka, zda rozvíje-
jící se systém distribuce po síti, chcete-li
VOD, bude stejně preferovat mainstreamové
nadnárodní projekty, nebo umožní na mezi-
národní trh proniknout i filmům menších ev-
ropských produkcí s obchodně smyslupl-
nými podmínkami Aleš Danielis

Čtvrtstoletí evropské podpory audiovize
Program Kreativní Evropa
MEDIA letos oslavil 25. výročí
Evropská unie už od roku 1991 podporuje

evropský filmový a televizní průmysl pro-

střednictvím svého programu MEDIA. Za 25 let

fungování program podpořil vývoj a distri-

buci tisíců evropských filmů, vzdělávacích

programů a festivalů. V současnosti MEDIA

funguje jako dílčí program Kreativní Evropy.

Cílem je posílení evropské audiovize a je-

jího nadnárodního přesahu. Je koncipován

do sedmiletých období, a to stávající trvá od

roku 2014 do konce 2020. 

Program MEDIA hraje při podpoře evrop-

ského audiovizuálního průmyslu důležitou

roli. Zaměřuje se na zvyšování konkuren-

ceschopnosti evropské audiovizuální tvorby

a podporuje všechny fáze a oblasti procesu
vzniku a využití audiovizuálních děl: vývoj,
propagaci i distribuci v kinech, on-line nebo
i na filmových festivalech. Pomáhá zdoko-
nalovat schopnosti profesionálů, financuje
vzdělávání, umožňuje talentovaným produ-
centům a tvůrcům přístup na evropské fil-
mové trhy, burzy námětů a koprodukční
fóra, podporuje nové technologie a tvůrčí
spolupráci napříč Evropou.
V oblasti distribuce se program zaměřuje
hlavně na mezinárodní pohyb audiovizuál-
ních děl. Pomáhá celovečerním filmům, te-
levizním dramatům, dokumentům a progra-
mům v oblasti nových médií najít trhy mimo
národní i evropské hranice a napomáhá bu-
dování publika prostřednictvím propagace,
různých akcí, filmové gramotnosti a fes-

tivalů. Podporuje nové obchodní modely 
a způsoby distribuce. 
Novinkou mimo grantové výzvy je záruční
fond pro banky, který má usnadnit přístup
k financování kulturních a kreativních pro-
jektů. Až během roku 2017 uvidíme, zda se
mu podaří uchytit v naší zemi.
Jak program podporuje českou audiovizi?
Česká republika se do programu MEDIA za-
pojila v roce 2002 a pro české tvůrce, produ-
centy i distributory dnes představuje důleži-
tou a zavedenou součást financování. Mezi
lety 2002–2015 získalo audiovizuální odvě-
tví v České republice z programu celko vou 
finanční podporu ve výši 586 465 738 Kč. 
České filmové projekty získávají pravidelně
podporu ve všech hlavních oblastech pro-
gramu. V roce 2016 program podpořil vývoj
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7 a o rok dříve dokonce 17 nových českých
filmů. České produkční společnosti jsou úspěš-
né zejména v získávání podpory v té části 
programu, která podporuje producentskou 
a scenáristickou přípravu souboru 3–5 audio-
vizuálních děl a je určena středně velkým ev-
ropským nezávislým produkčním společnos-
tem. V roce 2016 bylo v rámci této grantové
výzvy napříč Evropou podpořeno 74 žádostí,
z toho 1 česká. Podpora vývoje jednotlivých
filmových projektů potom zahrnovala 4 české
z celkových 123 podpořených.
Mnoho nových českých filmů, jejichž vývoj
byl v minulosti podpořen z Kreativní Evropy
MEDIA, dnes získává ceny na světových fes-
tivalech. Ani ve snu! režiséra a producenta
Petra Oukropce z produkční společnosti Ne-
gativ, premiérovaný na Berlinale 2016 byl
následně pozván na všechny důležité festi-
valy filmů pro děti a mládež, včetně Cine-
kidu v Amsterodamu nebo BUFF v Malmö.
Rodinný film režiséra Olma Omerzu, který
měl světovou premiéru na festivalu v San Se-
bastianu, získal na MFF Tokyo cenu za umě-
lecký přínos. Ztraceni v Mnichově režiséra
Petra Zelenky je českým kandidátem na le-
tošního Oscara. V oblasti animovaného
filmu získal pilotní díl dětského seriálu Rosa
a Dara a jejich velká dobrodružství společ-
nosti Bionaut hlavní cenu na festivalu ani-
movaných filmů v jihokorejském Soulu.

V dalších letech se můžeme těšit na projekty
tvůrčí dílny Víta Klusáka a Filipa Remundy,
například Český Pepík jede do Polska po-
znat lásku k Bohu. Společnost Endorfilm na-
táčí další film Olma Omerzu Kavky na
cestě. Režisér a producent Steve Lichtag vy-
víjí 3D hraný historický velkofilm s pod-
mořskými scénami Prokletí Barona Gauts-
che. Společnost nutprodukce vyvíjí mimo
jiné adaptaci románu Mendelův trpaslík
podle předlohy Simona Mawera.
Program Kreativní Evropa MEDIA v České
republice silně podporuje oblast dokumen-
tu. Netýká se to jen podpory producentů,
mezinárodně důležité české dokumentární
projekty úspěšně prochází prakticky všemi
výzvami. Řadí se k nim většina aktivit Insti-
tutu dokumentárního filmu, například East
Doc Platform, Ex Oriente Film nebo Kine-
Dok. Dále například online distribuční plat-
forma Doc Alliance Films a její filmově-vý-
chovný projekt Doc Alliance Academy, ale
také hned dva významné dokumentární fes-
tivaly, a to Jeden svět a Ji.hlava.
S některými dalšími projekty v oblasti doku-
mentárního filmu, které existují nezávisle na
programu, spolupracuje samostatně Kancelář
Kreativní Evropa MEDIA.  Jedná se například
o workshop pro vývoj populárně-naučných
dokumentů Camp4Science, pořádaný festiva-
lem Academia Film Olomouc nebo velmi pří-

nosný síťovací program Emerging Producers,
který organizuje MFDF Ji.hlava. 
Další důležitou odbornou akcí v České re-
publice, podpořenou z Kreativní Evropy
MEDIA, je Visegrad Animation Forum, ko-
produkční fórum posilující animační fil-
mový průmysl střední a východní Evropy 
a jejich propojení s ostatními členskými ze-
měmi programu. Mezi jeho nejnovější pozi-
tivní výsledky patří například účast maďar-
ského filmu Superbia v sekci Semaine de la
Critique na MFF Cannes nebo podpora vý-
roby slovenského animovaného seriálu
Websterovci z Kreativní Evropy MEDIA
v oblasti TV programů, která je pro výcho-
doevropské projekty bohužel jinak většinou
nedosažitelná.
Každoročně se na programech českých kin
objevují desítky evropských filmů, distri-
buovaných s podporou Kreativní Evropy
MEDIA. Podpora distribuce a kin zahrnuje
nejen uvádění evropských filmů v českých
kinech, ale sekundárně také aktivity pro děti
a mládež, tedy na poli filmové výchovy. Tři-
cet českých kin je členy Europa Cinemas,
sítě kin se zaměřením na evropský film.
Úspěchem byla v posledním roce také pod-
pora vývoje jedné české videohry s anglic-
kým názvem Someday You’ll Return.

Text připravila Pavlína Kalandrová 

V současné době je do programu zapojeno 39 zemí. Jsou to všechny členské státy Evropské unie, dále Island a Norsko.
Program je otevřen i kandidátským zemím EU a potenciálním kandidátům (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko,
Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Albánie) a zemím zapojeným do Politiky sousedství (Gruzie, Moldavsko, Ukra-
jina a Izrael). Nečlenské země EU se stávají členy programu na základě zvláštních smluv.

Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2014–2020 je 1,462 mld. EUR.  Na dílčí program
MEDIA připadá 56 % (818 720 000 EUR). Například v roce 2015 program podpořil 2327 projektů v celko-
vém objemu 124 347 333 EUR.
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Světový den televize, který vyhlásily Spojené státy
v roce 1996, se slaví 21. listopadu. USA tak chtěly
upozornit na rostoucí význam tohoto média v oblasti
informování společnosti o zásadních otázkách, jako
je bezpečnost, ekonomika či sociální témata. „Každý
týden sleduje televizi osmdesát devět procent všech
Evropanů. I přes to, kolik možností dnes diváci a uži-
vatelé internetu mají, zůstává televize zcela domi-
nantním médiem,“ říká generální ředitelka Evropské
vysílatelské unie Ingrid Deltenre. „Přestože se spo-
lečnost i její technologické možnosti v poslední
dekádě rychle mění, televize je stále nejsilnějším
médiem. Například v Evropě ji lidé sledují v průměru
tři a půl hodiny denně, přičemž mají jen na kontinentu
k dispozici téměř pět a půl tisíce kanálů. Je to ohro-
mující číslo. Samozřejmě mezi jednotlivými vysílateli
existují obrovské rozdíly. Jen veřejnoprávní televize
mají nicméně průměrný týdenní zásah okolo šedesáti
procent, Česká televize dokonce téměř osmdesát pro-
cent, což svědčí o jejich relevanci,“ říká generální ře-
ditel České televize Petr Dvořák a dodává: „Česká
televize podle mnohých parametrů, jako je rozpočet
nebo počet zaměstnanců, patří spíše k menším veřej-
noprávním stanicím. V leckteré oblasti jsme ale ‚pre-
mianty. Pokud bychom se podívali například na sle-
dovanost, pak ČT24, ČT sport i ČT :D budou na první
nebo druhé příčce všech evropských stanic, podobně
v oblasti počtu premiér, výroby, původní tvorby se
České televizi v evropském srovnání daří nad-
průměrně.“

Historie televize v několika obrazech 
Od skrytého mikrofonu ke skryté kameře
Na začátku bylo rádio. První elektronické masové
médium, které už v polovině třicátých let denně
oslovovalo po celém světě stovky milionů poslu-
chačů. Než přenechalo pozici „jedničky“ televizi,
uplynuly někde dvě, jinde tři dekády. Dodnes je
však vliv rádia na televizní programovou nabídku

patrný. Jenže o tom většinou ani nevíme. Třeba tak
typicky televizní žánr, jakým je seriál – když ještě
o možnostech televizi uvažovalo jen pár odborníků,
nabízely rozhlasové stanice v USA i jinde krimi, dra-
mata všedního dne, soap opery pro hospodyňky
i sitkomy pro celou rodinu. V rádiu vznikl dokonce
poprvé také zábavný pořad, který bychom dnes
s tímto médiem spojovali jen stěží – skrytý mikro-
fon, tedy předchůdce skryté kamery. Rádio vysílalo
i relace, v nichž vystupovali více či méně nadaní
amatérští zpěváci, první talentové show, nabízelo
soutěžní kvízové pořady, velké dramatizace klasické
literatury či původní inscenace, z nichž například
Válka světů Orsona Wellse z roku 1938 díky své su-
gestivnosti vstoupila do dějin jako rozhlasová hra,
která vyvolala u řady posluchačů skutečnou paniku.

Televizní pravěk a Mr. Television
Pohled do televizního pravěku je například u nás
komplikovaný především proto, že velké množství
prvních pořadů už nikdo nikdy neuvidí – vysílalo se
převážně živě a záznam neexistoval. Co se nenato-
čilo na film, to není. V dalších zemích, především
v USA, ale máme k dispozici i množství pořadů
z počátků existence televize jako masového média
– tedy z druhé poloviny čtyřicátých let. Když je srov-
náme s tím, co se později vysílalo jinde, bez ohledu
na to, zda šlo o země tzv. sovětského bloku nebo
svobodný svět, zjistíme, že se televize dokázala
všude prosadit pomocí velmi podobné nabídky.
V roce 1946 žilo ve Spojených státech asi 150 mi-
lionů obyvatel. Většina z nich poslouchala rozhlas.
Ve stejném roce začalo pravidelné televizní vysílání.
K výraznému posílení zájmu o nové médium při-
spěla Světová série – finále baseballové ligy v roce
1947 mezi New York Yankees a Brooklyn Dodgers
a řada nových, zejména zábavných pořadů s hvěz-
dami showbyznysu. Počátkem roku 1948 byl tele-
vizní přijímač ve dvou procentech amerických do-
mácností. Počet se ale rychle zvyšoval poté, co
přišly zábavné pořady jako Texaco Star Theatre, poz-
ději přejmenovaný na The Milton Berle Show, kvůli
kterému se lidé vydávali k sousedům a známým,
kteří vlastnili televizní přijímač, a v den vysílání se
vyprazdňovala divadla i restaurace. Komik Milton
Berle dostal i za svůj příspěvek k rozvoji média titul
Mr. Television. Druhým novým zábavným pořadem
byla varietní show Toast of The Town s moderátorem
Edem Sullivanem (tehdejší rozpočet byl neuvěřitel-
ných 1375 dolarů), třetím pak Colgate Comedy
Hour. Tyto pořady měly formu, které se říká variety
(český ekvivalent by mohl být estráda). Šlo o rychlý
sled vystoupení různého typu – od kouzelníka
přes skeče až po taneční a hudební čísla, prezento-
vaná jedním či několika stálými hosty. Výhoda va-
riety byla a je, že šlo o vizuálně velmi pestrou po-
dívanou, kde žádné číslo nebylo příliš dlouhé, takže
divák se nemohl začít nudit.
Od přenosového vozu k soutěžím o pečenou husu
Televizní vysílání se v Československu spustilo
v roce 1953. V roce 1955 měla televize v patnácti-
milionové zemi 30 tisíc koncesionářů. Pomalý ná-
růst jejich počtu, ale i izolovanost od trhů, kde se
televize rychle rozvíjela, vedly k úvahám, že tele-
vize může být spíše než individuálně konzumova-
ným médiem kolektivní zábavou. To ovšem zcela
vyvrátil vývoj poté, co se divákům dostalo atraktivní
nabídky. K pestrosti programu od počátku roku 1955
výrazně přispěla možnost přímých přenosů i z míst
mimo studio – díky přenosovému vozu. To najed-
nou zavedlo diváky na stadiony, do jevišť divadel,
na velké společenské události. Hlavně díky spor-
tovní nabídce (prvním přímým přenosem mimo stu-
dio byl hokejový zápas sehraný v Praze na Štvanici)
začal zájem o televizi rychle růst – jestliže v roce
1954 byl problém s odbytem televizorů, o rok poz-
ději se na ně už stály fronty.
Druhým faktorem byla zábava. Zájem o pořady, které
připomínaly svou strukturou a tempem americké va-
riety show. Týdeník Československý rozhlas a televize
v čísle 39 z roku 1955 informoval diváky o tom, co
jim televize v nejbližších měsících nabídne:
„Dvakrát týdně uvidíte činohru, operu nebo ope-
retu, a to přímým přenosem buď z pražských di-
vadel, nebo ze studia. Dva večery budou věnovány
významným filmovým premiérám nebo nejlepším

reprízám. Jeden večer přinese veselý program
milovníkům humoru a satiry a jeden pamatuje na ty,
kteří nechtějí jen zábavu, ale i poučení… V pod-
zimním období přinese naše Televisní studio Praha
i několik nových programových typů. Připravujeme
estrádu za spoluúčasti obecenstva, kterou bude
vysílání pod názvem Hádej, hádej, hadači.“
Posledně zmíněný pořad byl zřejmě nejúspěšnější
zábavnou relací padesátých let a je škoda, že se
z něj zachovaly jen vzpomínky a nejrůznější his-
torky. Například ta, jak se musely změnit ceny
pro soutěžící, neboť na ÚV KSČ docházely stížnosti,
že na to, co dostane někdo za deset minut před ka-
merou, musí poctivý dělník pracovat řadu hodin (na-
příklad pečenou husu). Jedna epizoda tohoto po-
řadu, která je v archivu ČT, pochází z návratu
„Hadače“ na obrazovky v druhé polovině šedesá-
tých let.

Jistě bychom mohli pokračovat i pohledem do dal-
ších zemí a zjišťovat, jak ve Francii pomohly tele-
vizi první přenosy z Tour de France (1948) a v Bri-
tánii například z veslařského soupeření mezi
družstvy univerzit v Cambridge a Oxfordu (poprvé
v televizi v roce 1938) či velké variety programy
z různých londýnských scén.
Cesta k dospělé televizi
První léta televize téměř v každé zemi lze označit
za nejzábavnější etapu v jejím vývoji. Alespoň to
tvrdí lidé, kteří byli od začátku při tom. Byla to léta
experimentů, žádný nápad nebyl dostatečně šílený,
aby se někdo nepokusil jej realizovat, a diváci byli
vděčni za každou „novotu“, nápad, který byl origi-
nální. Když dostal komik a moderátor Ernie Kovacz
v roce 1950 od NBC k dispozici ranní vysílání s mi-
nimálním rozpočtem a bez jakýchkoli požadavků,
neboť manažeři se domnívali, že se stejně po pro-
buzení nikdo na televizi dívat nebude, mohl si
klidně vymyslet, že s ním pořad moderuje Howard,
nejsilnější mravenec na světě, a třeba pozvat do stu-
dia ošetřovatele ze zoo s živým lvem. V jedné tele-
vizní soutěži hádali prominenti povolání paní, která
se živila ječením ve filmových hororech, nebo ma-
jitelky nudistického kempu. V jiné měly manželské
páry 50 vteřin, aby házením krabic zastavily autíčka
na klíček.
Čím ovšem byla pozice televize silnější, tím onoho
riskování s novinkami ubývalo. Začala se měřit sle-
dovanost a s podílem na trhu, cílovými skupinami
a požadavky zadavatelů pomalu končila legrace.
I tam, kde komerční televizi neměli, se s tím, jak sí-
lila její pozice, vytrácely z programové nabídky ex-
perimenty, které nahradil seriózní, plánovaný přís-
tup k sestavování programové nabídky. Z novinky,
která lákala tvůrce i diváky, protože v ní téměř
všechno bylo možné, se stala dospělá televize. 

Milan Kruml

Světový den televize
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Projekt proti totalitě Mene Tekel vznikl
v roce 2007 jako reakce na nezájem spo-
lečnosti o osud politických vězňů padesá-
tých let, ale i na absenci výuky o tomto 
období ve školském systému. V letech
1948–1989 bylo z politických důvodů v naší
zemi odsouzeno k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody 248 tisíc nevinných lidí.

Trpěly nejen oběti politických procesů, ale
také rodiny vystavené perzekuci, pronásle-
dování, diskriminaci; byly ukradeny rodové
majetky, děti odloučeny od matek a otců,
zpřetrhány tradiční společenské vazby a po-
šlapána lidská práva.  Letos byly v rámci fes-
tivalu poprvé předány ceny Fragmenty pa-
měti /FP/, které uděluje formou tvůrčího

stipendia Symposion – FP, z. s., autorům,
kteří ve své tvorbě připomínají společensky
závažná témata naší minulosti a přítomnosti.
O udělení ceny FP rozhoduje nezávislý sbor
– výbor pro cenu FP. Cenu za celoživotní
dílo získali dokumentaristka Kristina Vla-
chová a malíř a sochař Jiří Sozanský. 

Cena Fragmenty paměti Kristině Vlachové

Tvůrci jednoho z hitů filmových pláten pod-
zimu, filmového komiksu Doktor Strange,
byli nařčeni z toho, že vybělili hlavní pos-
tavy filmu. Konkrétně se nelíbí obsazení brit-
ské herečky Tildy Swintonové do role, jejíž
předlohou byl v předloze muž – tibetský
mystik. Režisér Scott Derrickson i scenárista
Jon Spaihts se hájí tím, že změna v genderu
duchovního učitele odpovídá současnému
volání po rozmanitosti včetně rovnosti po-
hlaví, kterou razí Hollywood v sílící vlně ko-
rektnosti. Některé organizace jako Media
Action Network for Asian Americans namí-

tají, že se tvůrci měli alespoň držet asijského
původu postavy. A přidali i další příklady bě-
lení , od role Guye Pearce v Iron Manovi 

k hrdince Marion Cotillardové v díle Temný
rytíř povstal. Nicméně, jeden z herců hong-
kongského původu ve filmu hrající Benedict
Wong, se filmu zastal slovy: „Podle mě je
obsazení dost pestré. Setkaly se tu dvě ženy,
černošský herec Chiwetel Ejiofor i dva Be-
nedictové, já a Benedict Cumberbatch.“
Naopak, Wongovi herečtí kolegové asij-
ského původu Kelly Hu nebo Lewis Tan se 
k protestu přidali. Těžko říci, zda to nejsou
„kyselé hrozny“. Tan totiž měl hrát titulní
úlohu komiksové série Iron Fist, ale nakonec
ztvární jen padoucha.

Vybělený Strange

A další pozoruhodnou myšlenku vnesla or-
ganizace SAG-AFTRA, která sdružuje na
165 tisíc výkonných umělců, jejímiž ústy
mluví někdejší hrdinka seriálu Beverly Hills
90210 Gabrielle Carterisová. Iniciovali totiž
zákon, podle něhož nesmějí být na interne-
tových stránkách zveřejňovány údaje o věku
umělce, neboť to údajně snižuje šanci star-
ších herců a hereček na uplatnění. Carteri-

sová prý doslova řekla: „Věková diskrimi-
nace je velkým problémem v našem oboru
a je třeba to řešit. Již mnoho let se snažíme
napravit škody, které na naší kariéře způso-
bují zveřejněná data narození. A věřte či ne-
věřte, kalifornský guvernér Jerry Brown po-
depsal zákon, podle něhož musí weby
věnované zábavnímu průmyslu odstranit ze
stránek údaje o věku herce, pokud o to sám

umělec požádá. Soudě podle některých
skvělých hereček a herců, kteří už překročili
osmdesátku, ale stále je o ně velký zájem,
trápí tento problém jen některé umělce.
Patrně ty, kteří ani při vymazání dat narození
roli nezískají. A pokud by o něco takového
požádal legendární herec Kirk Douglas, jak
bychom nyní věděli, že se právě dožil stovky
– a poslední film natáčel ještě v roce 2008?

Neřeknu, kolik mi je!

Label, který by měl pomáhat českým debu-
tům a absolventským filmům do českých
kin, vznikl letos na jaře pod taktovkou pro-
ducentů Mikuláše Novotného a Radima Pro-
cházky.  Filmový klub 21. století bude při-
nášet snímky, které jsou charakteristické
aktuálními filmovými trendy a atraktivitou
témat. Kladou si za cíl podpořit a rozvinout
kritické myšlení diváků. Tvůrci nemají am-
bici být distributorem, chtějí však zkvalitnit
informování o nové české kinematografii.
Cyklus se chystá uvést minimálně čtyři tituly
ročně a tuzemskou tvorbu doplnit o zahra-
niční filmy, na kterých se podíleli čeští
tvůrci. Cyklus Citrus je podporován Státním
fondem kinematografie. „Lidé méně a méně
chodí do kina na české filmy. Vůbec nej-
ohroženější skupinou jsou debuty, ty se do
kin často nedostanou vůbec. Fond kinema-
tografie je přitom podporuje, vědom si je-
jich významu pro českou kinematografii 

a kulturu obecně. Potenciální cílová skupina
těchto filmů je přitom daleko širší, než by se
mohlo při pohledu do hledišť českých kin
zdát. Cyklus Citrus chce najít způsob, jak na
vybrané debuty více upozornit a dostat je
k divákům. Chceme zvýraznit nezávislé
filmy nastupující generace, originální auto-
rská díla mimo hlavní proud a snímky se
schopností reflektovat současná témata.
Mezi další tituly, na které pozveme brzy di-
váky do kina, patřítřeba nový kontroverzní
film Robina Kvapila  s názvem  Všechno
bude fajn  či vizuálně zajímavý česko-ra-
kouský snímek MENANDROS & THAIS“,
říká Mikuláš Novotný, filmový producent 
a jeden z iniciátorů projektu.  Prvním titu-
lem cyklu se stal celovečerní debut Víta Za-
pletala Prach, který uvedla společností Film
Distribution Artcam. Poprvé jej diváci mohli
vidět na festivalu v Karlových Varech v sou-
těžní sekci Na Východ od Západu.

Cyklus Citrus, filmový klub 21. století
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Novým děkanem FAMU byl na základě své
koncepce a prezentace budoucího rozvoje
školy zvolen Akademickým senátem FAMU
Mgr. ZDENĚK HOLÝ (*1974), který získal v taj-
ném hlasování nadpoloviční většinu hlasů.
Holý působil jako dlouholetý redaktor fil-
mového časopisu Cinepur, v letech 2007–2010
jako šéfredaktor. Mezi jeho vlivné texty patří
Mystická louže (2004), věnující se stavu fil-
mové kritiky, a Ve věži ze slonoviny (2009),
hodnotící obor filmová věda. V textu Vy-
prázdněná narace (2005) pojmenoval estet-
ické hodnoty nastupující vlny minimali-
stických filmů. Dramaturgicky se podílel na

festivalech Febiofest, Cinepur Choice a Ac-
ademia Film Olomouc. V rámci svého dok-
torského studia na FAMU natočil snímek

Bitevní pole Titan (2007). V letech 2008–
2012 působil jako ředitel Nakladatelství
Akademie múzických umění v Praze. 
V současnosti působí jako filmový a tele-
vizní producent ve společnosti Vernes. Jako
autor námětu a producent je podepsán pod
snímkem Danielův svět (2014, sekce Pano-
rama Berlinale 2015), jako scenárista a pro-
ducent pod populárně naučným doku-
mentem Čí je moje dítě (2014, cena pro
nejlepší český populárně naučný film a cena
časopisu Dějiny a současnost AFO 2014) 
a jako scenárista webseriálu Dámi / Nedámi
(2013).

Nastoupil nový děkan FAMU

V přímém přenosu z Nové scény Národního
divadla byly vyhlášeny ceny v řadě umělec-
kých oborů, které uděluje ministr kultury ČR.
Jejich historie sahá do roku 1920, kdy byla
poprvé udělena Státní cena za literaturu. 
V roce 1995 udělování Státních cen obnovil

ministr kultury Pavel Dostál. V roce 1995
byly obnoveny i Státní ceny za překladatel-
ské dílo, které byly v minulosti uděleny jen
čtyřikrát. V nové době k nim pak přibyly
ceny Ministerstva kultury ČR za divadlo,
hudbu, výtvarné umění a architekturu a letos

poprvé v jednom večeru byly uděleny i ceny
v oblasti kinematografie a audiovize. Ty zís-
kali režiséři František Filip a Elmar Klos
in memoriam.

Ceny Ministerstva kultury ČR za rok 2016

„Morbidní černá komedie o smrti se šťast-
ným koncem“, tak zní charakteristika černé
komedie mladého českého režiséra, scená-

risty a kameramana Jana Sasky Happy End,
který se dostal do užší nominace na Oscara
společně s dalšími devíti krátkými animova-
nými filmy. Podle americké akademie bude
nyní porota seznam zužovat na pět filmů.
Konečná nominace bude oznámena 24. led-
na 2017.  Ceny se budou rozdělovat v Hol-
lywoodu 26. února 2017, přímým přenosem
bude televize podle organizátorů vysílat ce-
remoniál do 225 zemí světa. Saska svůj ba-
kalářský snímek připravoval v produkci Ka-
mily Dohnalové pět let. Po studiu klasické

animace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
právě ukončil studia na pražské FAMU. 
Šestiminutový snímek se už letos představil
na filmovém festivalu v Cannes a zvítězil 
v soutěži studentských filmů na mezinárod-
ním festivalu animovaných filmů v Třeboni.
Saska se při natáčení svého filmu postaral 
o režii, scénář, kameru, střih i animaci.
Hrdiny filmu jsou myslivci, traktorista, řidič
favoritu a náhodně zřetězený sled událostí,
kterými se jak červená linie táhne stružka
krve.

Český animovaný studentský film v nominaci na Oscara

Tři moderní studia, nový zpravodajský 
systém a technologické i provozní zázemí
odpovídající potřebám současné televizní
produkce. Česká televize dnes otevřela
v Brně-Líšni své nové studio. „Brněnské stu-
dio České televize odstartovalo svoji činnost
před pětapadesáti lety, v malých, provizor-
ních prostorách v centru města. Záhy si
našlo pevnou pozici v programu tehdejší
Československé televize, vychovalo gene-
race televizních profesionálů i výrazných
tvůrčích osobností, dalo vzniknout řadě kul-
tovních pořadů. Dnes je jedním ze tří stě-
žejních komplexů České televize a původní
zázemí, ve kterém sídlilo, stále zřetelněji
omezovalo potenciál, který brněnské studio

reálně má,“ říká generální ředitel České te-
levize Petr Dvořák a dodává. „Otevření
nové budovy v Líšni proto vnímám primárně
jako silný impuls pro všestranný rozvoj tele-
vizní tvorby, od zpravodajství po náročné
dramatické projekty. V mnoha ohledech jsou
nyní tyto prostory moderněji vybavené než
komplex Kavčích hor, kde technologie často
pocházejí ještě ze sedmdesátých let. Brněn-
ské studio by se tak pro nás mohlo stát ja-
kousi laboratoří, kde budeme moci zkoušet
nové věci a nové televizní formáty. Jsem rád,
že se nám podařilo po desetiletí úvah pro-
jekt nového televizního studia v Brně
úspěšně dokončit.“ Stavba nového brněn-
ského studia začala na podzim roku 2014

a trvala šestnáct měsíců. Do budovy v Brně-
Líšni se 250 zaměstnanců České televize za-
čalo stěhovat letos v červnu. Objekt za-
hrnuje tři samostatná studia, z nichž jedno je
vyhrazeno pro zpravodajství. V dalším,
o rozloze 130 metrů, vznikají studiové po-
řady. Největší plochu, 330 metrů čtvereč-

Česká televize otevřela nové studio v Brně-Líšni
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ních, má moderní studio, které umožní vy-
rábět i náročné dramatické projekty. Jedním
z těch prvních, které si nové studio vy-
zkouší, bude druhá řada úspěšného seriálu
Labyrint režiséra Jiřího Stracha. Samotný

projekt nového studia v Brně se vyvíjel
mnoho let, až současné vedení České tele-
vize jej zásadně zrevidovalo, včetně snížení
nákladů na polovinu původně zamýšlené
částky, a v plánovaném termínu také do-

končilo. Cena tak činila 350 milionů korun.
Samotná stavba znamenala investici 274 mi-
lionů korun, 32 milionů vložila Česká tele-
vize do osvětlovací techniky a dalších 45 mi-
lionů do televizních technologií. 

Státní fond kinematografie podpořil výrobu
šesti připravovaných filmů. Největší podporu
(23 milionů Kč) získal biografický projekt
Petra Václava Il Boemo o životě hudebního
skladatele Josefa Myslivečka, od něhož si
rada slibuje, že má šanci oslovit i zahraniční
publikum. Druhou nejvyšší dotaci (7,5 mi-
lionů Kč) získala závěrečná část trilogie Za-
hradnictví, rodinné ságy mapující život
v Československu v 30.–50. letech minulého

století, pod názvem Nápadník režiséra Jana
Hřebejka. Připomeňme, že Rada dříve pod-
pořila předchozí díly Rodinný přítel a De-
zertér. Tentokrát ocenila zejména produ-
centskou přípravu Viktora Tauše. Šest a půl
milionu získal projekt Sešlost režiséra a sce-
náristy Tomáše Pavlíčka, rodinné drama, vy-
právěné s využitím komediální formy. Na
potřetí se konečně podařilo získat podporu
pohádce Čertí brko Marka Najbrta, a to 8,5

milionu. Podporu 7,5 milionů Kč získal pro-
jekt Miry Fornay s názvem Žáby bez jazyka,
který se dotýká problematického kruhu ná-
silí, v němž se ocitají manželé, milenci, ro-
diče a děti okolo hlavní postavy. A na pod-
poru 7 milionů Kč dosáhl druhý autorský
počin herce a režiséra Jiřího Mádla Na
střeše, který se specifickým humorem na-
hlíží imigrantskou problematiku.

Rada SFK podpořila vznik nových filmů šedesáti miliony

Výstava Na film!2: V pohybu

V polské Wroclavi proběhlo v prosinci udělování Evropských filmových cen. Nejvíce sošek
získal německý film Toni Erdmann. Největší radost bezpochyby měla scenáristka a reži-
sérka Maren Adeová – kromě scénáře a režie získal její snímek také titul filmu roku, a za
nejlepší herecké výkony byli oceněni oba herečtí představitelé, Sandra Hullerová a Peter 
Simonischek. V animované kategorii dala porota přednost před favorizovanou Červenou
želvou Michaela Dudoka de Wita snímek švýcarského autora Clauda Barrase Můj život 
Cuketky. Polské Tělo vyznamenané již na Berlinale získalo anketní ocenění diváků. Nej-
lepším dokumentem se stal Fuocoammare: Požár na moři, italský portrét školáka z ostrova
uprchlíků Lampedusy režiséra Gianfranca Rosiho. Objevem roku se podle kritiků stal sní-
mek Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho. Nejlepší komedií byl vyhlášen film Muž jmé-
nem Ove.  Hvězdou akce se stal Pierce Brosnan, který si přijel pro Cenu za celoživotní dílo.

Evropské filmové ceny ovládl snímek Toni Erdmann

Už podruhé se podařilo mladému týmu stu-
dentů filmových věd na FF UK otevřít inter-
aktivní výstavu věnovanou historii filmu.
V Paláci Chicago v centru Prahy se tak zá-
jemci o filmové umění mohou až do 30. dub-
na 2017 přijít podívat na nejrůznější kouzla
filmového světa. Výstava umožní návštěvní-
kům poznat nejen nevšední vidění světa
české meziválečné avantgardy, která měla
své místo již na předchozí výstavě, ale
především nové exponáty a instalace tema-
ticky zaměřené na počátky filmu, kinemato-
grafii atrakcí či českou školu animovaného
filmu. „Návštěvníkům nabízíme možnost
vyzkoušet si například laternu magiku, první
projektor předcházející samotnému vzniku
filmu, jejíž funkční repliku se nám podařilo
vytvořit. Máme tu také imaginární kino, kde
si film vytváří přímo sami diváci prostřed-
nictvím své fantazie díky zvukově zpraco-
vaným scénářům, čímž se nám daří před-
stavit právě období meziválečné avantgardy.

Z modernějších instalací nabízíme virtuální
realitu, pomocí které přeneseme návštěvníky
do amerického Saint Louis, kde měla v roce
1904 v prostoru tehdejší světové výstavy
premiéru atrakce předznamenávající její pri-
ncipy. Nesmíme ani opomenout expozici
lentikulárních obrazů, jejichž prostřednic-
tvím demonstrujeme principy animované
tvorby,“ představují část exponátů autoři
projektu a kurátoři výstavy Terezie Křížkov-
ská, Adéla Mrázová a Jakub Jiřiště. Připo-
meňme, že část peněz na realizaci získali
crowdfoundingem na internetovém serveru
HiItHit. Filozofií samotného projektu Na-
FilM je vzdělávat a bavit současně. I proto
výstava Na film! 2 navazuje na zdařilou spo-
lupráci se základními a středními školami.
Pro ty autoři připravili speciální filmové pro-
gramy v podobě vzdělávacích prohlídek a
filmových dílen, na nichž si žáci budou
moci vyzkoušet natočit vlastní animovaný
nebo hraný film.

SY 3+4-2016 zlom.qxd:Sestava 1  22.12.2016  16:42  Stránka 19



Synchron 3+4/2016

V z p o m í n á m e

�20

(4. února 1927–14. června 2016)
Vystudoval architekturu a poté pracoval ve filmovém a televizním průmyslu jako architekt a kostýmní výtvarník. Od 50. let se podílel se
na několika desítkách televizních i filmových projektů.  Kromě toho si zahrál i několik drobných rolí, především v 70. letech (Pohár pro
vítěze). Spolupracoval např. na filmech Strach, Vítr, Dny zrady, Babička, Radúz a Mahulena, Flirt se slečnou Stříbrnou, Zabitá neděle, Mo-
týlí čas, Devět kruhů pekla, Skleněný dům, Prázdniny pro psa, Panelstory, Kapři pro Wehrmacht, Smrt krásných srnců.

Aleš Voleman, ing arch.

(5. července 1943–15. srpna 2016)
Scenárista a dramaturg se podílel na osmdesáti celovečerních filmech. V první polovině 
60. let vystudoval na katedře dramaturgie a scenáristiky FAMU. Na začátku 70. let přišel na
Barrandov, kde působil v letech 1982–1991 jako vedoucí tvůrčí skupiny. Krátce pracoval
jako novinář. Od roku 1995 pracoval v České televizi, od roku 2008 v Centru vzdělávacích
pořadů, kde se podílel na dokumentárně-vzdělávacích cyklech i solitérech (Křižovatky sou-
časné české literatury, Paradoxy českého divadla, Příběh české a slovenské fotografie, Pla-
neta záhad, Chrámy múz). Mezi úspěšné filmy, na nichž se podílel, patří například Léto
s kovbojem, Holky z porcelánu, Rozpuštěný a vypuštěný, Romaneto, Schůzka se stíny, Ne-
jistá sezona, Hadí jed, Tichá bolest, Čas sluhů, Vesničko má, středisková či Obecná škola.
Byl autorem filmových scénářů Dívka s mušlí a Poslední vlak, televizních adaptací Český
pekáč, Děti za mřížemi, Honoré de Balzac, Rembrandt van Rijn, Maska, Mstitel ad.

Miloslav Vydra

(26. října 1943–20. listopadu 2016) 
Lída se jmenovala vlastně Lidmila, ale nikdo jí tak
neříkal. Umřela 20. listopadu tohoto roku po
dlouhém boji se zákeřnou nemocí, tou, které se
všichni bojíme. Ale Lída za ta léta, co jí trpěla, ne-
působila dojmem, že se bojí. Byla vyrovnaná 
a moudrá. Zřejmě jí pomáhala i její katolická víra,
ale my neznabozi si nemyslíme, že by byla Lída
potřebovala kvůli tomu méně statečnosti.
Lída byla skromný, tichý a nekonfliktní člověk. Do
Československé televize nastoupila v konci šede-
sátých let, krátce po absolvování DAMU, před tím
byla rok soukromě v rodině v NDR: celý život
mluvila výborně německy. Už jednou se dívala
smrti zblízka do tváře, to když jela s nějakými přá-
teli autem na výlet a zčista jasna se probudila až
v nemocnici na jipce. Byla dítětem starších rodičů
a velmi obětavě se o oba starala až do jejích po-
sledních dnů, zejména o maminku. Svůj nejhlubší
partnerský vztah prožila ,,až když maminka zem-
řela“, ale netrval příliš dlouho, i tady zasáhla smrt.
Pro Lídu Hustolesovou, dlouholetou dramaturgyni
dramatické tvorby veřejnoprávní televize, byla
rozhodujícím životním údělem její práce. Chtěla

bych tu připomenout alespoň několik titulů, na je-
jichž tvorbě se podílela. Určitě si se mnou vzpo-
menete na díla, která se stále v televizi vysílají, 
a o to jde. Budou patřit k jejímu životu, i když ona
tu už není. Vytvořila něco, co přetrvalo.
Na Jirešův film Učitel tance s Martinem Dejda-
rem v hlavní roli (také dostal Českého lva) podle
scénáře Jiřího Hubače si vzpomene jistě každý.
Další filmové dílo podle románu J. Kopty Hlídač
č. 47 v Renčově režii dosáhlo na Lvy tři, za hlavní
i vedlejší roli (Karel Roden a Vladimír Dlouhý) 
a za střih (J. Matlach). Lída spolupracovala s vy-
nikajícími autory – s Evou Kantůrkovou na seriálu
Přítelkyně z domu smutku, jednom z nejlepších
televizních děl (režie Hynek Bočan), s Lucií Ko-
nášovou na Operaci Silver A v režii Jiřího Stracha,
s Pavlem Kohoutem a Jelenou Mašínovou na Ho-
dině pravdy (režie J. Němcová). Rovněž seriál
uzavřených detektivních případů Ach, ty vraždy,
kde v režii Z. Zelenky hrála hlavní roli Jiřina Boh-
dalová, patří mezi Lídiny práce. Řekla bych, že
nejvíce milovala Zdivočelou zemi. Její dramatur-
gie přivedla adaptaci románu na svět a spolu
s Jiřím Stránským a Hynkem Bočanem se podílela

na vzniku prvních dvou sérií. První série je nej-
úspěšnější ze všech čtyř a potěšila diváky už mno-
hokrát. Mohla bych pokračovat ještě dlouho, děl,
která tu po Lídě zůstanou, jsou desítky. Byla dob-
rým dramaturgem, dobrým člověkem. Až někdy
zahlédnete v titulkách její jméno, věnujte jí vzpo-
mínku. Helena Slavíková

Lída Hustolesová

(15. července 1952–28. srpna 2016)
Vystudovala střední ekonomickou školu a poté obor teorie kultury na filozofické fakulty UK
v Praze. U filmu pracovala nejprve jako klapka a posléze skriptka. Poté působila jako dra-
maturgyně v Ústřední půjčovně filmů (od roku 1989 Lucernafilm). Od roku 1994 se věno-
vala režii dabingu, dělala i úpravu dialogů. Mezi nejznámější pořady, na jejichž dabingu se
podílela, patří mj. film Řidič slečny Daisy, Mys hrůzy, Francouzský polibek, seriály Menta-
lista nebo Odložené případy, nebo animované filmy Malá mořská víla, Lady a Tramp, Kráska
a zvíře či Pinocchiova dobrodružství.

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

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

delší než 60 min

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

Uzávěrky: 20. 4. 2017 ( jednotlivé projekty)
2. 2. 2017 (Slate Funding)

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

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

Uzávěrka: 30. 5. 2017

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

Kreativní evropa
dílčí program media
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