
�2/2014

Ročník 13
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VIKINGOVÉ 
Z BRITSKÉHO 

MUZEA
Fascinující svět středověkých mořeplavců

na záznamu komentované prohlídky unikátní 
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V kinech od 

1. 10. 2014
Předpremiéra 30. 9. 2014 

Praha, kino Světozor

Anglicky s českými titulky
www.aerofilms.cz/vikingove



Léto klepe na dveře. Zdali
bude pro filmaře horké, to se
teprve uvidí. Zapotí se jistě po-
řadatelé festivalů. Před námi je
například náš největší, tedy
karlovarský (potěšitelné je, že
letos bude mít česká kinema-
tografie zastoupení jak v hlav -
ní soutěži, tak v soutěži Na vý-

chod od Západu), a taky Letní filmová škola v Uherském Hradišti.
Program, který oba zmíněné filmové svátky slibují, rozhodně stojí za
návštěvu.    
Co je jinak nového na filmové scéně?   
Probíhají jednání o podobě a výši pobídek pro zahraniční filmové
produkce. Doufejme, že se posunou dál, a že budou úspěšná. Po-
litici napříč stranickým spektrem údajně vyjádřili ochotu k debatám
a snad chápou, že vynaložené prostředky se českému státu několi-
kanásobně vrátí. Na letošní rok bylo pro filmové pobídky k dispo-
zici pět set miliónů korun, pro roky 2015 a 2016 by bylo zapotřebí
osm set miliónů. Poslední slovo bude mít ministr financí. Ministr
kultury je, jak řekl, v této otázce optimista. Doufejme, že je tenhle
optimismus na místě, že šéf státní kasy situaci pochopí a argumenty
filmařů vezme za své.   
V uplynulém období nezahálel ani FITES. Na první volební valné
hromadě 29. května se nesešla nadpoloviční většina členů FITESu,
což je podle nového občanského zákoníku podmínka pro regulérní
volby, iniciovali jsme tu nicméně velice zajímavou diskusi na téma
restaurování a digitalizace filmů. Účastnili se jí odborníci ze strany
kameramanů a dalších filmových tvůrců a archivářů. Debata, která
se tu rozproudila, byla zajímavá a vyjasnila postoje některých stran
účastnících se digitalizace. Prof. Marek Jícha, prezident Asociace
českých kameramanů a vedoucí Katedry kamery na FAMU, pro nás
na tot téma napsal podnětnou studii, kterou v tomto čísle Synchronu
otiskujeme.   
Na druhé, náhradní valné hromadě 16. června bylo zvoleno nové
vedení FITESu.   
Čtvrtletník FTESu, který se konal 22. května, se týkal mediálních
rad. Tohle téma je, bohužel, stále aktuální, politické tlaky na rady ne-
ustávají. FITES se dlouhodobě snaží zjednat v téhle věci nápravu. Je
to ale běh na dlouhou trať. Slibujeme, že poběžíme dál – a nejen 
v této dráze. Protestovali jsme také proti snahám vedoucím ke změ-
nám v archivním zákoně. Ty by totiž měly nedozírné následky také
pro dokumentaristy, v zásadě by jim zabránily v přístupu k důleži-
tým archívním dokumentům, v odkrývání důležitých historických
skutečností – tedy v poctivé práci.   
Na závěr však dovolte něco veselejšího. Po přestávce opět letos
uspořádáme v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlo-
vých Varech FITESPARTY! Pozvánku přinášíme hned vedle na této
stránce Synchronu. Přijďte si dát skleničku vína a popovídat si 
o FITESu, o digitalizaci filmů nebo o čemkoliv budete chtít. Těšíme
se na viděnou!  
A všem samozřejmě přejeme krásnou dovolenou. 

Vaše redakce   

2 Ze života FITESu

2 71. Čtvrtletník FITESu
Čeká nás třesk mediálních zákonů?

5 FITES navrhoval kandidáty 
na Ceny ministra kultury

6 Dvě valné hromady FITESu

7 O digitální restauraci filmů (Cesty
k digitálně restaurovanému autorizátu)

12 Nominace na Ceny Františka Filipovského
za dabing

13 Novinky z ARASu

15 Recenze filmu Petra Václava Cesta ven

15 Cena Pavla Kouteckého

17 České filmy na světových festivalech

18 O Zlín Film Festivalu 2014

19 Čekají nás Karlovy Vary…

… a Letní filmová škola
20 Filmové aktuality ze Slovenska

22 Novinky z Velké Británie

24 Věra Plívová-Šimková slaví

Informace FITESu - 3. str. obálky

Autoři fotografií: Líba Taylor, Martin Vadas, Tomáš Pilát,
Ivan Biel, archiv Marka Jíchy, FOCAL, archiv Anděly
Špidlerové, Jakub Bouček, MFF Karlovy Vary, Evolution
Films, ARAS, Negativ, archiv FITES

Obsah

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

číslo účtu: Fio banka č.ú. 2200428617/2010
řídí redakční rada: Zdena Čermáková, Daniel Růžička, Jana Tomsová, Jakub Bouček

redakce: Tomáš Pilát (šéfredaktor), Agáta Pilátová
kontakt: redakce@fites.cz, agata.pilatova@tiscali.cz

sazba a grafická úprava: Nataša Allramová, tisk: Agentura Jiří Brůna JB, j.bruna-tisk@seznam.cz
Vychází 4x ročně za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Evidence MK ČR č. E 13763. ISSN 1213-9181

Inzerci zajišťuje Zdena Čermáková, produkce@fites.cz, tel.: 724 216 657
Expedice DUPRESS Podolská 110, 147 00 Praha 4, tel. 241 433 396, 721 407 486

Toto číslo bylo dáno do tisku 26. června 2014.
Předplatné: 600 Kč (včetně poštovného) je pro členy Fitesu zahrnuto v členském příspěvku. 

e d i t o r i a le d i t o r i a l

Obsah

ČESKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ SVAZ FITES
společně

s ASOCIACÍ ČESKÝCH KAMERAMANŮ – AČK, Nadací české bijáky 
a Asociací filmových střihačů a střihaček

si Vás dovolují pozvat na

F I T E S P A R T Y
při 49. MFF Karlovy Vary

v úterý 8. července 2014 od 15 – 17 hodin na terase hotelu THERMAL

Téma: Digitální restaurování  – cesta k uchování filmové paměti

SY 2-2014 zlom.qxd:Sestava 1  25.6.2014  10:59  Stránka 1



�

O změně systému volby do rad České tele-
vize, Českého rozhlasu i Rady pro rozhla-
sové a televizní vysílání se mluví už tolik let,
že na tomto tématu stačilo vyrůst a zestár-
nout několik generací novinářů, komentá-
torů a mediálních odborníků. Jen málokterý
ale stále věří tomu, že by k nějaké změně
opravdu mohlo dojít. Různých občanských,
poslaneckých, nebo ministerských iniciativ,
které se o změnu legislativy zasazovaly, už
tu sice byla celá řada, jenže žádná nakonec
neskončila úspěchem. Nyní se nicméně
zdá, že by nejnovější iniciativa, za kterou
stojí Ministerstvo kultury, mohla mít přeci
jen úspěch.

Německý model hrál roli už v devadesá-
tých letech
Pro pochopení současného stavu se ovšem
musíme vrátit o více než dvacet let zpátky 
a připomenout si, jak se vůbec přihodilo, že
členy mediálních rad dnes volí poslanecká
sněmovna. Tak tedy, bylo nebylo... Začát-
kem devadesátých let, když probíhala změna
z médií státních na média veřejnoprávní 
a když začalo budování duálního systému,
nebylo nápadů domácích a tak hledali zá-
konodárci inspiraci v zahraničí. Stalo se tedy
a české, respektive tehdy ještě českosloven-
ské, mediální zákony byly inspirovány mimo
jiné i dnes tak často zmiňovaným němec-
kým, respektive bavorským mediálním prá-
vem a měly obsahovat i německý model
volby do mediálních rad. 

Rychle se ovšem ukázalo, že zdaleka ne vše
je možné převést z německé reality, do
české praxe. Kamenem úrazu se stal právě
systém volby členů mediálních rad. Ně-
mecké zákony totiž pracovaly se systémem,
kdy jsou členové mediálních rad vybíráni
neziskovými, nevládním, vzdělávacími či
církevními organizacemi. Jenže v Českoslo-
vensku nebylo začátkem devadesátých let

mnoho podobných organizací a ty, které
existovaly, měly jen zřídka dostatečný mo-
rální kredit k provádění podobného výběru.
Německý model volby členů do mediálních
rad byl tedy nakonec nahrazen českou vari-
antou s tím, že časem dojde ke změně. Pro-
tože ale, v rámci české varianty, padla po-
vinnost volby členů mediálních rad na
Poslaneckou sněmovnu, a protože postu-
pem let poslanci pochopili, že není od věci
mít na média určitý vliv, ke změně logicky
nikdy nedošlo.

Ani tlak vyvíjený na nutnost změny systému
ale není konstantní. V průběhu devadesá-
tých let šlo o osamělé hlasy volající po
změně. První větší tlak na změnu systému
volby členů mediálních rad se objevil až
v roce 2001. Když na začátku ledna vrcho-
lila takzvaná televizní krize, málokdo z de-
monstrantů na náměstích sice chápal, jak
jsou členové mediálních rad voleni, ale vo-
lání po změně bylo poprvé hromadné a hla-
sité. I díky neznalosti běžných občanů byla
ovšem změna, nad kterou tehdy také dav za-
jásal, vlastně k ničemu. Kandidáty na člen-
ství v radách sice nově navrhovaly neziskové
organizace, jenže samotná volba zůstala na
poslanecké sněmovně. V praxi se tedy jed-
nalo o změnu pouze kosmetickou.

Iniciativa Kateřiny Kalistové
A dostáváme se do současnosti, respektive
do minulosti jen pár týdnů vzdálené, kdy
proběhla debata pořádaná Českým filmo-
vým a televizním svazem FITES a Asociací
režisérů a scénáristů (ARAS), jejíž součástí
byl i panel věnovaný připravované změně
mediálních zákonů. Za současnou iniciati-
vou, která si klade za cíl doslova malou me-
diální revoluci v České republice, stojí bý-
valá místopředsedkyně ČSSD, později
předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání a současná první náměstkyně mi-
nistra kultury Kateřina Kalistová a změna by
tentokrát neměla postihnout jen části me-

diálních zákonů, nemělo by jít pouze o dílčí
úpravy, ale o celkovou proměnu téměř
všech mediálních zákonů. 
Pro filmařskou a televizní obec je sice lo-
gicky nejpodstatnější změna zákona o České
televizi a to včetně změny systému volby
členů rady České televize, ale obdobných
změn by se měl dočkat i zákon o Českém
rozhlase a především zákon o rozhlasovém
a televizním vysílání, který je alfou a ome-
gou celého trhu. 
Největší debatu a zájem ovšem v rámci de-
baty nepřekvapivě nezpůsobily konkrétní
změny, které by mohly pohnout celým me-
diálním trhem, ale tak často propíraná prob-
lematika volby členů mediálních rad. Prob-
lémem bohužel je, že zatím není úplně
jasné, jakou podobu by mohl nový systém
voleb mít. Německý model, i když je dobrou
inspirací, vznikl před desítkami let, speci-
ficky pro německé podmínky. Nelze jej tedy
přenést do českého prostředí bez úprav 
a bude třeba vyřešit téměř vše. Od systému
jakým budou vybírány organizace, které zís-
kají právo nominovat členy do jednotlivých
rad, přes počty členů jednotlivých rad, až po
kompetence rad, jejich strukturu a systém
rozhodování. Jasné tedy není téměř nic a pro-
blémů k řešení je víc.

Rady nejsou tím jediným, co pálí medi-
ální trh
Mediální rady nejsou ani zdaleka tím jedi-
ným, co je třeba vyřešit. V rámci veřejno-
právních médií je dlouhodobým problémem
kupříkladu jejich finanční nezávislost. Vždyť
o případném navyšování koncesionářských
poplatků stále rozhodují politici. Dalším vý-
razným problémem je i členění tuzemského
mediálního trhu do dvou pilířů, veřejno-
právního a komerčního. Dlouhodobě nám
v České republice chybí pilíř třetí, který by
tvořila nezisková média. Samostatnou kapi-
tolu tvoří i tak zvaná velká rada, tedy Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání, jejíž exis-

Hana Marvanová a Kateřina Kalistová

Kateřina Kalistová má v plánu malou mediální revoluci

Lucie Vopálenská kočírovala celou debatu debatu kompetentně 
s nezaujatou lehkostí 

Synchron 2/2014

z e  ž i v o t a  F I T E S u
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71. Čtvrtletník FITESu se týkal mediálních rad. K jeho organizaci se FITES spojil s ARASem, společně uspořádali v pražském 
kinu Ponrepo debatu odborníků na zmíněné téma. Panel inspiroval novináře a člena výkonného výboru FITESu Jakuba Boučka 
k zamyšlení, které otiskujeme. 

Debata FITES a ARAS: Čeká nás velký třesk mediálních zákonů
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tence počínaje nulovou právní subjektivitou
a konče minimalisticky pojatým aparátem,
její práci často zneschopňuje. A tak bych
mohl pokračovat ještě dlouho.
Debata, kterou FITES a ARAS uspořádaly,
tedy celou problematiku pouze lehce na-
kousla a nyní bude i na iniciativě nás všech,
jak případně budou a nebudou nové me-
diální zákony vypadat. A tím bych mohl

tento text i ukončit. Hezky optimisticky,
s mírným „nakopnutím“ směrem k brance.
To by ale tato poslední debata a mnohé de-
baty před ní, nesměly mít ještě jeden roz-
měr, kterého bych se rád dotkl. Velká míra
neznalosti nás, kteří sedíme v plénu. Ruku
na srdce dámy a pánové. Nakolik známe
současné mediální zákony? Nakolik známe
tolikrát zmiňované německé právní normy?

A nakolik stále v rámci podobných debat
opakujeme ty stokrát omleté věty, že rady
jsou špatné a německý systém dobrý, ale do
hloubi problému už nevidíme. Abychom
mohli opravdu přispět k proměně mediál-
ního trhu, možná bychom měli začít u sebe.
Z pouhých kverulantů se změnit na oprav-
dové odborníky.

Jakub Bouček

Poslanec Martin Komárek (ANO) v tématu spíš tápal Skepse v očích ředitele ČT Dvořáka není neoprávněná Václav Žák zažil jako předseda RRTV jedno z nejtemnějších ob-
dobí politických tlaků 

Debaty se aktivně účastnila i náměstkyně ministra kultury ČR
paní Kateřina Kalistová. FITES oceňuje její postoje a zaslal 
paní náměstkyni následující děkovný dopis.

JUDr. Kateřina Kalistová – 1. náměstkyně ministra kultury ČR 

Vážená paní náměstkyně, 
rádi bychom Vám poděkovali za Váš příspěvek do mediální debaty o nutnosti změn zákonů o České televizi a o Českém rozhlase,
která proběhla ve čtvrtek 22. května 2014 v kině Ponrepo. Velice vítáme Váš otevřený a aktivní přístup k celému problému veřejno-
právních médií. Utvoření a složení komise s pevným časovým rozvrhem a hlavně s programem, který jste na debatě naznačila, dává
celé širší profesní veřejnosti naději, že po dlouhém období čekání se konečně „ledy pohnuly“ a je tu reálná naděje, že se můžeme
dočkat pozitivního výsledku.  
Český filmový a televizní svaz FITES Vás rád ve Vašem úsilí podpoří a shledáte-li to žádoucím, bude se na tomto procesu svými od-
borníky i podílet. 
Ještě jednou děkujeme a s přáním mnoho štěstí (které tu jistě bude zapotřebí). 
S pozdravem 
Ivan Biel, Martin Vadas, Jaroslav Černý, místopředsedové FITES 

Mockrát děkuji za pozvání a za milá slova. Budeme i nadále v kontaktu. 
Kateřina Kalistová

Kateřina Kalistová odpověděla:

z e  ž i v o t a  F I T E S u
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Do redakce nám přišel mimo jiné následu-
jící dopis (zkráceno):

Zdravím Vás,
chci Vám za sebe i za Galerii Mánesova 54
poděkovat ještě jednou za otištění materiálu

o kubánských filmových plakátech. Zároveň
sděluji, že se článek již setkal s kýženým
ohlasem – kolekci plakátů si z galerie od-
vezli pro Karlovarský festival! 
Srdečně zdravím, Olga Strusková  

Poznámka redakce:
Děkujeme. O důvod víc přijet do Karlových
Varů. 

Ohlas na Synchron
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FITES společně s ARASem odeslal kompetentním orgánům 
protest proti záměru změnit Archivní zákon

z e  ž i v o t a  F I T E S u
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Věra Chytilová je člověk a umělec, který si
vždy, za všech okolností udržel svůj vysoký
morální kredit a čistý štít. Je nasnadě, že
v době totality v Československu měla paní
režisérka nemalé problémy; nikdy se však
nesnížila ke kolaboraci s režimem a nikdy
se nepodařilo donutit ji k natočení jakékoliv
tendenční agitky. Ba naopak: když si napří-
klad mocipáni mysleli, že Chytilová koneč-
ně vytvoří snímek velebící zřízení a jeden
z jeho „výdobytků“ – sídliště, vznikla Panel-
story, pravdivý snímek, na který se stály
fronty, a který byl pochopitelně nedlouho po
uvedení do kin zakázán. Podobný osud
měly i mnohé další filmy paní režisérky, ně-
které se do kin ani nedostaly, ač se cenzura
už při jejich vzniku snažila, seč mohla. Když
přehlédneme filmografii Věry Chytilové, naj-
deme tu bezesporu několik zásadních opusů
československé kinematografie. Ať už jde 
o rané snímky U stropu je pytel blech či 
O něčem jiném, klenoty československé fil-
mové nové vlny Automat Svět, Sedmikrásky
a Ovoce stromů rajských jíme, či pozdější
snímky Hra o jablko, Kalamita nebo už zmí-
něná Panelstory. Mozartovskou legendu
zpracovala paní režisérka osobitě ve filmu
Mí Pražané mi rozumějí, představení Di-
vadla Na provázku do skvělého snímku
Šašek a královna a původní povídku Jiřího
Brdečky invenčně rozvinula ve Faunově
velmi pozdním odpoledni. Co se doku-
mentů týče, snímek Praha, neklidné srdce
Evropy patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo
v tomto žánru v Evropě, ba asi i na světě, na-
točeno. Dodnes někteří mladší kolegové
paní režisérky přiznávají, že právě tenhle
skvost je přivedl k filmu. Velmi ceněny jsou
i dokumenty Vzlety a pády, Chytilová versus
Forman a Pátrání po Ester. První z nich je de
facto kronikou událostí a osobností 20. sto-
letí v Československu, druhý portrétem
jedné z famme fatale českého filmu a di-
vadla Ester Krumbachové.  
Sama Věra Chytilová dlouhá léta nezištně

vychovávala novou filmařskou generaci
především na FAMU, kde působila i jako
šéfka Katedry režie. Studenti si pochvalovali
její pedagogické metody: Chytilové vždy šlo
o důsledné skloubení myšlení a uměleckého
umu. Nikdy nedělala nic samoúčelně a vedla
k tomu i své žáky a pokračovatele. 
O zájmu o tuto inspirativní osobnost svědčí
i množství bakalářských, diplomových a dal-
ších prací, které z různých úhlů pohledu ro-
zebírají její tvorbu. 
Věra Chytilová byla originální, nenapodobi-
telnou filmařkou, jejíž zásluhy o český film
jsou nesporné. Málokdo si zaslouží ocenění
ministra kultury za přínos v oblasti kinema-
tografie tak nesporně, jako právě ona. 

Curriculum vitae
Věra Chytilová se narodila v roce 1929, otec
byl legionář a pozdější vedoucí několika
nádražních restaurací na Moravě. Po střední
škole začala studovat architekturu, ale brzy
ji zlákal film. Působila jako klapka a příleži-
tostná herečka na Barrandově, což ji při-
vedlo ke studiu FAMU (1958 – 1962). V roč-
níku Otakara Vávry byli jejími spolužáky
například Jiří Menzel, Pavel Juráček, Evald
Schorm či Jan Schmidt. 
Absolvovala snímkem Strop, který později
spojila s filmem Pytel blech do celovečer-
ního celku. Následovaly snímky O něčem
jiném (s protagonistkou Evou Bosákovou),
Automat Svět (součást „hrabalovského“ po-
vídkového filmu několika autorů Perličky na
dně), Sedmikrásky a Ovoce stromů rajských
jíme. Po tomto filmu přišel několikaletý
zákaz činnosti. V roce 1976 přichází Hra 
o jablko, pak Panelstory, Kalamita, Faunovo
velmi pozdní odpoledne, dokument Praha,
neklidné srdce Evropy, a hrané Vlčí bouda,
Šašek a královna, Kopytem sem, kopytem
tam. 
Těsně po Listopadu 1989 vzniká dokument
TGM – osvoboditel, film Mí Pražané mi ro-
zumějí, vizionářské Dědictví aneb Kurvaho-

šigutntag, Pasti, pasti, pastičky, Vyhnání 
z ráje a Hezké chvilky bez záruky. 
V každém filmu šlo, vedle uměleckých hod-
not, Věře Chytilové vždy o smysl a myšlen-
ku. Upozorňovala i na nerovné postavení
žen v současné společnosti. 
Na přelomu let 1988 a 1989 stála u zrodu
české odbočky mezinárodní organizace fil-
mařek KIWI. 
Spolu s Jiřím Menzelem a Jiřím Krejčíkem se
Věra Chytilová po roce 1989 zapojila do
úsilí o zamezení divoké privatizace filmo-
vých studií Barrandov. Aktivně se zapojila 
i do snah o rovnoprávnost žen. Dočasně pů-
sobila také v regionální politice. 
Za svoji uměleckou činnost i morální po-
stoje získala řadu cen doma i v cizině, je
mimo jiné rytířkou – nositelkou francouz-
ského Řádu literatury a umění. 
Jejím prvním manželem byl fotograf Karel
Ludwig, druhým kameraman Jaroslav Ku-
čera, se kterým spolupracovala na několika
filmech. S Kučerou měla dvě děti, taky fil-
maře, Terezu (kostýmní výtvarnici a herečku)
a Štěpána (kameramana).  

Zdůvodnění návrhu na ocenění
FITES je přesvědčen, že málokdo si zaslouží
ocenění ministra kultury tak, jako právě paní
režisérka Věra Chytilová. Vedle nesporných
uměleckých hodnot jejího díla jsou tu i její
postoje morální. V obojím směru byla – a stále
je – příkladem pro nové a nové generace ne-
jenom filmařů, ale lidí vůbec. Její filmy tu
budou napořád a noví adepti filmařiny se
z nich budou neustále učit. Divákům pak
navždy budou přinášet zábavu, potěšení,
dojetí i podněty k zamyšlení. Nikdo už jim
přitom „neodpáře“ skutečnost, že jde o zá-
sadní stavební díla československé a české
kinematografie. Netýká se to zdaleka jenom
filmů období takzvané nové vlny; podob-
nou pozici mají i snímky vzniklé před tím 
i potom. 

�

FITES podal návrhy na Ceny ministra kultury 
za přínos v oblasti kinematrografie

Věra Chytilová – návrh na Cenu ministra kultury za přínos v oblasti kinematografie in memoriam

Drahomíra Vihanová – návrh na Cenu ministra kultury za přínos v oblasti kinematografie

Pakliže Cena ministra kultury zahrnuje dvojí
aspekt, tedy přínos v tvorbě té které oblasti
a vzor v morálních postojích, je režisérka
Drahomíra Vihanová kandidátkou na tuto
cenu více než vhodnou. Obojí se v jejím
díle prolíná. 

Na poli celovečerního filmu jí nebylo, bo-
hužel, umožněno pracovat tak, jak by si za-
sloužila a jak by si zasloužili diváci. Snímky
Zabitá neděle, Pevnost a Zpráva o putování
studentů Petra a Jakuba nicméně výrazně
obohatily českou kinematografii. Nepomi-

nutelný je i režisérčin podíl na filmech ko-
legů. Jak by například vypadala dnes velmi
ceněná Vávrova Romance pro křídlovku,
kdyby do ní Drahomíra Vihanová nenašla 
a nepřivedla hlavní herce?
A pak jsou tu dokumenty paní režisérky. Ač
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ne zcela dobrovolně, zařadila se Drahomíra
Vihanová po bok našich největších doku-
mentaristů. Filmy jako Denně předstupuji
před Tvou tvář, Hledání, Za oknem, Pro-
měny přítelkyně Evy, Dukovany – vroucí
kotel, Konjunkturální portrét aneb Tři životy
Vlasty Chramostové a další, stejně jako po-
řady z televizních cyklů Diagnóza, Zpověď
a Ego ukazují obrovské umění, smysl pro
souvislosti a cit jejich tvůrkyně. Drahomíra
Vihanová je všestrannou osobností, která
bravurně ovládá i střih a vedle režie a střihu
vystudovala i hru na klavír, hudební vědu a
estetiku. Tohle všechno je z jejích filmů po-
znat. A samozřejmě i hluboký lidský cit, em-
patie k druhým, ochota vždy pomoci. 
Cítí to i studenti Drahomíry Vihanové, kteří
ji milují. 

Curriculum vitae
Drahomíra Vihanová se narodila v roce
1930 v Moravském Krumlově. Její matka 
vystudovala a učila hudbu. Sama Vihanová
vystudovala estetiku a hudební vědu, na
konzervatoři pak hru na klavír. Chtěla po-
kračovat ve studiu na HAMU, to jí ale roz-
mluvil prof. František Rauch. Pro film to bylo
štěstí. Vihanová sama ovšem mnoho profes-
ního štěstí nezažila, v době normalizace jí
bylo znemožněno točit, a po čase se mohla
věnovat alespoň dokumentu. 
Ve druhé polovině 50. let minulého století
pracovala v rozhlase (kde připravovala
mimo jiné pořady s folklórní tematikou) 
a v televizi. V letech 1960 – 1965 vystudo-
vala FAMU, obory režie a střih. Obě umění
pak ve své tvorbě mistrně kombinovala. 
Absolvovala filmem Fuga na černých kláve-
sách. Zachycuje peripetie afrického studenta
hudby v Praze. Film zvítězil na Festivalu stu-

dentského filmu v Marseille a získal cenu na
Přehlídce filmů pro mládež v Cannes v roce
1966. 
Po absolutoriu FAMU točila pro Krátký film
a pracovala jako asistentka režie (například
u Otakara Vávry – Romance pro křídlovku,
Třináctá komnata). V roce 1967 absolvovala
stáž v Bavaria Filmu v Mnichově.
Na poli celovečerního hraného filmu debuto-
vala snímkem Zabitá neděle (1969), ponurým,
mistrně natočeným obrazem jednoho dne
důstojníka z prostředí kasáren. Hlavní roli
ztvárnil Ivan Palúch. Skvěle bylo využito i pro-
středí Josefova. Nedávno byl snímek promít-
nut na místě natáčení, které se od 60. let mi-
nulého století téměř nezměnilo.
Film se do kin nedostal, ihned putoval do
trezoru a Drahomíra Vihanová nesměla dále
točit. K režii hraného filmu se mohla vrátit
až po Listopadu 1989. V době komunistické
normalizace se mohla věnovat dokumen-
tární tvorbě. Sama Vihanová říká, že by ra-
ději točila filmy hrané, nicméně obohatila
českou dokumentární filmografii o řadu mi-
strovských děl. Ve svých snímcích jde vždy
k podstatě věci, důkladně se předem se-
známí s tématem a lidmi, kterých se záleži-
tost týká. Dokáže tak proniknout hluboko
pod povrch. Její snímky jsou přitom filmař-
sky neotřelé, v jejím případě plně platí
možná trochu klišovitá označení filmová
esej či filmová báseň. Zmiňme například
snímky Variace na téma hledání tvaru (do-
kument o práci klavíristy prof. Františka Rau-
cha) či Hledání (“reportáž” z natáčení Vlá-
čilova filmu Koncert na konci léta). Poutavě
podávala i zdánlivě neatraktivní témata a si-
tuace – snímky Dalešická suita (film o stavbě
přehrady), Dukovany – vroucí kotel (film 
o elektrárně). Dokumentu zůstala věrná i po

pádu komunistického režimu. Filmy jako
Proměny přítelkyně Evy, Konjunkturální por-
trét aneb Tři životy Vlasty Chramostové či
Denně předstupuji před Tvou tvář patří k to-
mu nejlepšímu, co tu bylo v tomto žánru na-
točeno. Po Listopadu natočila Drahomíra 
Vihanová i dva snímky hrané – Pevnost 
a Zpráva o putování student Petra a Jakuba.
V obou uplatnila neotřelé filmařské vidění 
a poetiku. A oba patří k důležitým staveb-
ním kamenům polistopadové české kine-
matografie.
Důležitá je i tvorba Drahomíry Vihanové pro
televizi. Kupříkladu v cyklu Diagnóza pouta-
vě přibližuje problémy zdravotnického světa
a nemocí, a představuje špičkové lékaře 
a terapeuty. 
Za své snímky získala režisérka množství
cen u nás i v zahraničí. 
Drahomíra Vihanová je činná i jako peda-
gožka na FAMU. Učí střih a její student jsou
úspěšní jak ve filmu, tak i v televizi. 

Zdůvodnění návrhu na ocenění
FITES je přesvědčen, že Cena ministra kul-
tury za přínos v oblasti kinematografie by 
u Drahomíry Vihanové byla v těch nejlep-
ších rukou. Vedle nesporných uměleckých
hodnot jejího díla jsou hodné respektu i její
postoje morální. V obojím směru byla – a
stále je – příkladem pro nové a nové gene-
race nejenom filmařů. Její filmy tu budou
stále jako učebnice, zábava, poučení i dů-
vody k zamyšlení nad lidským bytím a sta-
vem světa. V neposlední řadě jsou pak díky
snímkům Drahomíry Vihanové filmově za-
znamenány významné osobnosti českoslo-
venské i světové kultury, vědy či politiky. 

�

Dvě valné hromady FITESu
V červnu proběhly dvě valné hromady 
FITESu. Dvě proto, že na první se nesešla
nadpoloviční většina všech členů FITESu, 
a podle zákona tak na ní nemohly být vo-

leny nové orgány naší organizace. Na druhé
už zvoleny byly.
První valnou hromadu (29. května) jsme nic-
méně pojali jako diskusi nad problematikou

restaurování a digitalizace filmů. Účast na
ní byla reprezentativní – od věhlasných fil-
mových tvůrců všech generací a oborů až
po vedení Národního filmového archivu.  

Jednotní místopředsedové FITESu Ivan Biel, Martin Vadas 
a Jaroslav Černý

Petr Kadlec Režisérka Vlasta Pospíšilová
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�

Aktivní a zapálený kameraman Jaromír Šofr…

Předsednický stůl… a jeho mladší kolega Marek Jícha Ředitel NFA Michal Bregant a producent Richard Němec

Pozorné auditorium plné významných osobností

V poslední době mezi sebou odborníci čím dál tím vzrušeněji debatují o tom, jak mají být digitalizovány filmy, aby byly autenticky
zachovány pro příští generace. Názory na postup se liší. Prezident Asociace českých kameramanů a vedoucí Katedry kamery FAMU
Marek Jícha píše exklusivně pro Synchron. 

CESTY K DIGITÁLNĚ RESTAUROVANÉMU AUTORIZÁTU
Existují dva základní koncepty archivace filmového díla, přičemž přístup některých filmových historiků a archivářů je jiný, než
přístup autorů filmových děl. První tradiční cestou je pietní pozorování pozvolného rozpadu filmů v čase, snaha o jejich chemické
konzervování, překopírovávání na nové nosiče a ukládání do vychlazených polic archivů. Historický výzkum kopií, které se vracejí
ze své pouti světem projekčních sálů velmi poškrábané, barevně posunuté a s potrhanou perforací, přináší uměnovědné záznamy 
o tomto rozpadu jako důkaz existence historie. Velikou zásluhou archivářů samozřejmě je, že se nám filmy vůbec dochovaly.

Marek Jícha Druhou cestou je reálná představa součas-
ných autorů filmů, že nové digitální médium
dokáže tento rozpad zastavit. Převod analo-
gového obrazu do čísel /nul a jedniček/ ne-
bledne a dokáže tak vytvořit iluzi, že lze za-
stavit čas. Žádný z autorů netočil film s tím,
že se jednou rozpadne. Film je záznam 
a měl by mít své trvání. Digitální restaurování
ovšem vyžaduje znovu nastavení původního
vzhledu filmu z doby jeho premiéry a to je ur-
čitý problém. Pamětníků ubývá, paměť se
ztrácí. Je potřeba použít původní autorské
know-how a pokusit se opětovně nastavit
vzhled premiérového představení, tedy té fil-

mové projekce, jež je jediným obhajitelným
„originálem filmu“. Zpravidla šlo o promítání
vyrovnané, režisérem a kameramanem auto-
rizované kopie. Je potřeba zapojit do procesu
digitalizace znalce těchto know-how, tj. zá-
stupce autorů filmů coby přítomné restaurá-
torské experty. Film je performativní umění
podobně jako divadelní představení nebo hu-
dební koncert. Film nemá hmatatelný origi-
nál. Obraz po odpromítání z plátna mizí. Fil-
mové kopie tímto originálem nejsou. Kopie,
které již neexistují, nebo časem podlehly de-
gradaci a opotřebení, jsou pouhými zdroji
k vyvolání filmového představení podle 
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Z rozhodnutí ředitele Národního filmového
archivu pana Vladimíra Opěly byli v roce
2011 osloveni kameramani z okruhu profe-
sora katedry kamery FAMU Marka Jíchy,
spoluautora prvních dvou filmů natočených
v plně digitální podobě DC4K Ulovit miliar-
dáře a Hlava-ruce-srdce, spolu s dalšími pe-
dagogy FAMU z kabinetu obrazové techniky
KOT, ke spolupráci na projektu digitalizace.
Restaurování mělo proběhnout ve zkušené
postprodukční společnosti Universal Pro-
duction Partners (UPP), která patří k nejlep-
ším v Evropě. Díky tomuto profesionálnímu
zázemí jsme tedy nebyli nuceni začínat na
„zelené louce“.
Vladimír Opěla byl znám svojí pevnou ru-
kou, originální negativy uložené v NFA pří-
sně chránil a nikdy je nikomu z archivu ne-
vydal a to ani v případě negativů pro
digitalizaci filmu Marketa Lazarová. Místo
toho nabízel pro její digitalizaci černobílý
duplikační pozitiv s argumentem, že je již
hustotně vyrovnán, čili informace o tom, jak
kameraman Bedřich Baťka film zamýšlel,
jsou v něm zaznamenány. Zde se prokázala
nesporná nutnost historického výzkumu
souvisejícího s digitalizací, který objevil, že
kameraman Baťka sám filmové kopie filmu
Marketa Lazarová nevyráběl, jelikož byl v té
době již v emigraci a že kopie a jejich hus-
totní expozice prováděl kameraman Franti-
šek Uldrich. Bylo rozhodnuto tohoto žijí-

cího kameramana přizvat k digitalizaci 
a vznikla skupina kameramanů – expertů:
František Uldrich, Marek Jícha a Jiří Myslík.
Otevřel se tak problém autorství filmové fo-
tografie, které bezesporu patří kameramanu
Bedřichu Baťkovi. Tvrzení, že duplikační po-
zitivy jsou zdrojem kameramanovy tvůrčí
vůle, dlouho držel Vladimír Opěla jako ne-
zvratný důvod pro výhodnost používání
duplikačních pozitivů pro digitalizaci. Ori-
ginální negativ byl ve filmových archivech
považován za ryze technický záznam ob-
razu z kamery neobsahující informace o au-
torské vůli autora filmové fotografie. To za-
hájilo debatu o podstatě kameramanské
práce a uplatnění autorské vůle kamera-
mana již v originálním negativu z kamery.
Duplikační pozitiv filmu Marketa Lazarová
vykázal jasné technické nedostatky a pan ře-
ditel Opěla nakonec přislíbil zapůjčení ori-
ginálního negativu jednoho dílu filmu, aby
mohl proběhnout srovnávací test. Po před-
vedení kvality naskenovaného originálního
negativu v rozlišení 4K (ekvivalent 35mm
filmu) a porovnání s kvalitou duplikačního
pozitivu bylo definitivně rozhodnuto. Film
se skenoval ve 4K z originálního negativu se
souhlasem Vladimíra Opěly dle doporučení
a odhadu expertní kameramanské skupiny.
Práce se okamžitě rozdělila na dvě hlavní
části: restaurování obrazu v UPP a paralelně
probíhající restaurování zvuku ve studiu

Soundsquare v Praze. Obrazové opravné
restaurování, odstraňování škrábanců, chlu-
pů a startovacích značek bylo současně opa-
třeno restaurováním výsledného tonálního,
jasového a strukturálního vzhledu obrazu
filmu. Kameramanům šlo hlavně o to, aby
digitální kopie vypadala tak, jako současně
na vedlejším plátně promítaná referenční
kopie analogová. Ta ovšem často nebyla bez
odchylek od zpravidla nedochované kopie
premiérové. 
Expertní skupina vedená Ivo Marákem,
vrchním techologem UPP spolupracujícím
s ředitelem NFA Vladimírem Opělou, kurá-
torkou NFA Janou Přikrylovou, skeneristou
UPP Janem Zahradníčkem, kameramany
AČK Jiřím Myslíkem, Františkem Uldrichem
a Markem Jíchou, zvukovým mistrem firmy
Soundsquare Pavlem Rejholcem, restaurá-
torským expertem Miloslavem Novákem 
a dalšími členy expertní skupiny, si položila
otázku, kdo z tohoto týmu je hlavním res-
taurátorem s rozhodovací pravomocí? Pro-
tože jsme odpověď nenašli, přivedla nás tato
otázka na myšlenku vypracovat metodiku
digitálního restaurování. Rozhodli jsme se
podat žádost na Ministerstvo kultury České
republiky na výzkumný projekt národní kul-
turní identity NAKI, v rámci kterého bychom
tuto metodiku a systém práce při digitalizaci
mohli vypracovat. 
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původních představ a vůle autorů. Digitální
kopie má výhodu své neměnnosti v čase.
Budou-li se nuly a jedničky promítat jako ka-
meramany nastavený obraz, který dále ne-
bledne a nemění barvy, bude možné vidět re-
konstrukce původního vzhledu filmových
představení opakovaně a bez omezení.
Díky počátečnímu obecnému porozumění
výše popsané problematiky se začalo s res-

taurováním 200 nejlepších českých filmo-
vých děl vybraných ze „zlatého fondu“
české kinematografie. Na základě rozhod-
nutí expertů Filmové rady, sdružující zá-
stupce všech účastněných profesí filmového
průmyslu, měla digitalizace proběhnout
nejen v nejvyšší technické kvalitě, ale i
v největším možném přiblížení se původ-
nímu vzhledu originálu díla. Zpočátku se

tento přístup s protichůdnými názory neset-
kával. Podobně jako ostatní mezinárodní
festivaly, které začaly prezentovat digitálně
restaurované klasické filmy, také Meziná-
rodní filmový festival Karlovy Vary projevil
v roce 2010 zájem o prestižní projekci zres-
taurované kopie jednoho z nejvýznamněj-
ších děl české kinematografie, Vláčilovy
Markety Lazarové (1967). 

Začínáme digitalizovat i u nás

Teorie digitálně restaurovaného autorizátu – DRA
O výzkum jsme žádali Ministerstvo kultury
ČR celkem třikrát. Během tohoto tříletého ob-
dobí jsme na podkladě vypracovaných při-
hlášek projektu NAKI vytvořili Teorii digitálně
restaurovaného autorizátu (DRA). Název teo-
rie vznikal nejprve od slova autorizát, který
vymyslel kameraman Jaromír Šofr, jenž byl
součástí kameramanské digitalizační skupiny,
byť zprvu jen na teoretické úrovni. Slovo au-
torizát vysvětloval tím, že se jedná o fyzický
produkt autorizace, tedy ustanovení certifi-
kátu kvality výsledného digitalizátu. Rozdíl
mezi slovy digitalizát a autorizát viděl Šofr
v tom, že digitalizátů známe velké množství
a to na všemožných kvalitativních úrovních,

včetně těch technicky naprosto nepřijatel-
ných, takzvaných „pirátských DVD“. Slovo
digitalizát tedy přesně nevyjadřuje výstup,
který by odpovídal digitalizacím v nejvyšší
kvalitě. Slovo autorizát je vhodnější, neboť
vyjadřuje, že došlo k souhlasu, tedy k autori-
zaci nějakou autorizační skupinou mající
k tomu potřebnou autoritu. Již tehdy jsme
měli na mysli autorizaci digitálním filmovým
restaurátorem s vedoucím postavením spolu-
pracujícím s expertní skupinou, jež má man-
datorně přítomné zástupce autorů touto digi-
talizací dotčených.
Termín autorizát zdůvodňoval Jaromír Šofr
jeho slovní podobou s označením obdob-

ných procesů, jakými je např. destilace, při
níž vzniká destilát. Destilace – destilát, au-
torizace – autorizát. Jde o nové slovo, které
se ale brzy ujalo a jeho nezvyklost se rychle
vpila do myslí nejen odborníků, ale i stát-
ních úředníků, což bylo Šofrovým zámě-
rem. Výraz si rychle našel příznivce i od-
půrce a to i na mezinárodním poli. Na
základě připomínek Vladimíra Opěly přibyla
ještě dvě další nová slova: „digitálně“ a „res-
taurovaný“. Plný název této metody byl us-
tanoven jako Teorie o digitálně restaurova-
ném autorizátu – DRA. 
Teorie o DRA tvrdí, že kvalitní digitalizát
může vzniknout pouze tehdy, když jej pro-
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V NFA se vyměnilo vedení, novým generál-
ním ředitelem se stal Michal Bregant a ředi-
telkou kinematografických sbírek Anna Batis-
tová. Oba byli registrovaní spoluřešitelé nově
zahájeného projektu NAKI AMU/NFA. Anna
Batistová z něho ale pro nesouhlas s teorií
DRA po několika měsících odstoupila. Bylo
to náhlé a překvapivé rozhodnutí vzhledem
ke skutečnosti, že s touto teorií předtím sou-
hlasila a projekt v takovém znění i podepsala.
Zde nastala nečekaná změna postoje nového
vedení NFA vůči myšlence certifikované di-
gitalizace národního fondu a vůči myšlence

přímé účasti autorů obrazu (kameramanů) na
digitalizaci. Došlo k nejasnému zpochybňo-
vání již daných a v přihlášce projektu dávno
definovaných principů teorie DRA. Například
byl vznesen požadavek na změnu slova „au-
torizát“, protože připomíná slovo „autor“.
Tyto věci se postupně vysvětlovaly, ale ves-
měs velmi těžce. Bývalá harmonická spolu-
práce mezi kameramany a Národním filmo-
vým archivem byla ta tam. Dokonce se ve
vzduchu vznášela otázka, zda celý projekt
pro tyto neshody nezastavit. To ale NFA nikdy
nechtěl a opakovaně prostřednictvím Michala

Breganta sdělil, že na projektu pokračovat
chce, ale bez DRA. Šlo o nepochopitelný
obrat. Protiargumenty v době, kdy se po tři
roky podepisovaly přihlášky žádostí projektu
NAKI na základě teorie DRA, Michal Bregant
nikdy nevznesl. Jeden z nejdražších výzkum-
ných projektů MKČR na bázi DRA nelze jed-
noduše bez DRA vykonávat. Navíc řešitelé
AMU to ani neplánovali. Nastalo dlouhé ob-
dobí obhajování a dokazování teorie DRA.
Michal Bregant a Anna Batistová tvrdili, že
jde jen o nesprávnou hypotézu.

V roce 2011 jsme v rozšířené expertní sku-
pině začali pracovat na digitalizaci nového
snímku pro Mezinárodní filmový festival
Karlovy Vary, filmu režiséra Miloše Formana
Hoří, má panenko /1967/. Financování digi-
taličaního programu českých filmů se ujala
za tím účelem založená soukromá Nadace
české bijáky Petra Šikoše. Jelikož jsme měli
teoretickou část metodiky digitalizace for-
mou teorie DRA již nadefinovánu, začali
jsme ji ověřovat. Stále nebyl určen restaurá-
tor, respektive se této funkce, co se obrazu
týče, přirozeně ujal Ivo Marák z UPP, který
jako koordinátor řídil celou digitalizaci. Res-
taurováním zvuku byl rovněž automaticky
pověřen zvukový mistr společnosti Sound-
square Pavel Rejholec, spolupracující s Ing.
Ivo Špaljem. Tato skutečnost byla popsána
v tiskové zprávě NFA vydané u příležitosti
oznámení dokončení digitalizace filmu,
v níž se mj. uvádí, že restaurování proběhlo
dle konceptu DRA. NFA tehdy DRA respek-
tovalo.
Naše kameramanská sekce řešila problém
ustanovení pravidel práce kameramanů –
expertů. Objevil se argument Anny Batistové

z NFA, že kameramani jsou ti, kteří poten-
ciálně ze své autorské podstaty chtějí díla
jen vylepšovat, což je v procesu digitalizace
národního filmového fondu nepřijatelné.
Prostředky jsou vynakládány na digitalizaci
původního vzhledu filmu a nikoli na jeho
nové vylepšené verze. Byl to nepřesný
názor, na který jsme reagovali vypracováním
návrhu na složení expertního kameraman-
ského týmu, složeného ze tří kameramanů
– expertů:
1. Autor filmu, žijící kameraman, v případě

nežijícího autora jiný kameraman schvá-
lený dědicem nebo Asociací českých ka-
meramanů

2. Kameraman – expert schválený Asociací
českých kameramanů

3. Kameraman – expert schválený Asociací
českých kameramanů

Sestava tří kameramanů, zaručovala objek-
tivnost, nestrannost a kontrolu nad výroky
svých kolegů. Schopnost takovéto pracovní
expertní skupiny se opírala o zkušenosti zís-
kané již z digitalizace filmu Marketa Laza-
rová. V rámci pracovního dialogu nad jed-
notlivými problémy se skupina vždy usnesla

na obhajitelném vyhodnocení, které slou-
žilo restaurátorovi jako korektní názor. U fil-
mu Hoří, má panenko byl úkol těžší, neboť
jsme měli žijícího autora obrazu, kamera-
mana Miroslava Ondříčka. Složení expertní
skupiny tedy bylo: Miroslav Onříček, Marek
Jícha a Jiří Myslík. Výsledek se opět zdařil 
a forma spolupráce tří kameramanů jako
členů expertní skupiny se potvrdila.

V roce 2013 se stalo několik podstatných
událostí. Tým řešitelů AMU a NFA obdržel
prostředky na řešení projektu Metodik digi-
talizace národního filmového fondu (NAKI)
a mohl se naplno pustit do práce. Byl to sou-
časně rok digitalizace filmu Všichni dobří
rodáci /1968/, kterého se v závěru účastnil
také pan režisér Vojtěch Jasný. Kameraman-
ská skupina pracovala ve složení Marek
Jícha, Jiří Myslík a Antonín Weiser. Ten na-
hradil nežijícího autora, kameramana Jaro-
slava Kučeru, k čemuž dal souhlas Kučerův
syn Štěpán Kučera, rovněž kameraman 
a člen AČK. Film byl opět zrestaurován ve
vynikající kvalitě podle historiky vybrané re-
ferenční kopie.

z e  ž i v o t a  F I T E S u

�9

vádí restaurátor se státní certifikací, který
spolupracuje s expertní skupinou, jejímiž
členy jsou mimo jiné také zástupci autor-
ských profesí a jejich asociací a dalších stát-
ních či jiných kontrolních autorit. Za autory
je pokládán kameraman, zvukový mistr a re-
žisér. Nejsou za ně považovány ostatní au-
torské asociace, jejichž členy jsou střihači,
kostyméři, maskéři, architekti a výtvarníci,
herci, scenáristé či hudební skladatelé, jeli-
kož jejich produkty se nedají digitalizací ani

vylepšit ani poškodit, jsou jednou dané,
a tudíž nejsou předmětem restaurování. Zá-
stupcem autorů a jejich dědiců se myslí pro-
fesní asociace sdružující nejlepší autory da-
ného oboru nebo jiné obdobné organizace
či komory sdružující elitu dané profese, sta-
rající se o ochranu a udržování vysokých
kvalitativních profesních parametrů. Nejsou
totiž k dispozici jiné podobné profesní or-
ganizace, které by mohly obstát v man-
dátu vykonávání funkce expertního dohliži-

tele. Přesto, půjde-li o obsazení expertního
místa odborníkem mimo tuto profesní orga-
nizaci, měla by mít tato organizace mandát
k vyjádření souhlasu takové nominace.
Chceme-li dospět k cíli, tedy ke kvalitní digi-
talizaci, musíme respektovat základní pro-
fesní názory autorských komunit a jejich au-
torit. Profesní asociace nemají v České
republice funkci odborovou, ale především
profesně kontrolní a sdružují nejlepší tvůrce
z oboru.

Synchron 2/2014

Restaurátor a jeho expertní skupina

Dopad změn v NFA
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Může se vůbec jednat o náhodu, že se IMAGO
o pracovní skupině WG3 vůbec nedozvě-
dělo a tudíž se do ní samo nepřihlásilo?
Došlo následně ke konfliktnímu střetu zá-
stupců Asociace českých kameramanů
s představiteli Evropské asociace archivů
ACE a s jejich prezidentem panem Nicolou
Mazzantim. Ostrá výměna názorů započala
vznesením dotazu, proč nebyli k procesu
vyhledávání vhodného postupu digitalizace
v evropských archivech přizváni zástupci
kameramanských asociací. Odpovědí bylo,
že archiváře kameramani jako autoři nezají-
mají, protože autory nejsou. Pan Mazzanti
neviděl rozdíl mezi kameramanem a kosty-
mérem. Celý následný emailový dialog 
naznačil nesouhlas archivářů s teorií DRA,
respektive s účastí kameramanů a kamera-
manských či jiných asociací na digitálním
restaurování. Lze se domnívat, že do pro-
cesu digitalizace nastoupily zcela jiné para-
metry, než byla původní snaha nastavit nej-
vyšší kvalitu a autorizovanou originalitu
původního filmového díla.
Zcela paradoxně tedy archivy, proklamující
otevírání svých sbírek a digitální zpřístup-
ňování jejich obsahu veřejnosti, současně

brání naději autorů archivovaných děl na je-
jich kvalitní digitalizaci. Plánovaným vy-
koupením autorských práv za malé paušální
částky pro režiséry a producenty chtějí ev-
ropští archiváři obejít autorství kameramanů
a zvukových mistrů, tedy těch filmových
profesí, které režisérům pomáhají vytvořit
specifický rukopis jejich díla, v němž klíčo-
vou roli hraje právě obraz a zvuk. Došlo
k překvapivému zvratu strategie evropských
archivů, které si uvědomily nebezpečí po-
žadavku kvalitní, tedy autorizované digitali-
zace. Začínají se objevovat manipulativní
názory, že je na digitální restaurování ještě
brzy, že to technologicky ještě neumíme.
Začíná se více mluvit o zpřístupňování,
které nevyžaduje nejvyšší kvalitu a tudíž ani
restaurátorský a expertní autorský dohled.
Dělení digitalizace do tří kvalitativních sku-
pin – nejnižší náhledové, střední televizní 
a vysoké kinodistribuční – je snahou o zru-
šení původní úrovně nejvyšší autorizované.
Aplikace metody DRA do digitalizačního
procesu zabezpečuje vznik digitálních ori-
ginálních zdrojů filmu a zajišťuje tak, že ne-
budou vznikat nové verze filmů. Rozdělení
na tři formy zpřístupňování je de facto při-

znáním rozhodnutí distribuovat nově vznik-
lé verze děl v nízké obrazové i zvukové kva-
litě, v nízkém rozlišení, bez dostatečných
ochranných restaurátorských zásahů a bez
souhlasu jejich autorů nebo spoluautorů. 
Strach archivů, že vznikne nová značka typu
Dolby a způsobí nástup byrokratických
komplikací nebo dokonce nastavení po-
platků za certifikaci DRA, jsou mylné, pro-
tože metodika DRA není určena pro plošné
využívání, ale pouze pro ty případy digitali-
zace, kdy půjde o nákladné restaurování,
zasluhující zvláštní individuální kontroly.
Jejím výsledkem bude vznik nového digitál-
ního originálního zdroje DRA, tudíž DRA
nemůže být žádnou obchodní značkou, ale
označením fyzické existence filmového ori-
ginálního digitálního zdroje. Proto podala
Asociace českých kameramanů podnět do
Evropské komise formou public consulta-
tion, kde uvedla všechny tyto důvody a upo-
zornění.

JAK UCHOVÁVAT A KULTURNĚ ZPŘÍS-
TUPŇOVAT PAMĚŤ FILMU KOREKTNĚ?
DRA má sloužit autorům i archivářům k za-
stavení degradace informací uložených

Synchron 2/2014
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Mezitím již v únoru roku 2012 přinesla Aso-
ciace českých kameramanů myšlenku teo-
rie o DRA na půdu Evropské federace ka-
meramanských asociací IMAGO, která
sdružuje 47 států z celého světa a která pro-
jevila o tuto teorii zájem. Po prezentaci
Marka Jíchy na Valné hromadě IMAGA
IMAGO 2012 v Paříži byla zahájena spo-
lečná práce na kultivaci textu teorie o DRA.
IMAGO se rozhodlo podpořit myšlenku
přímé účasti kameramanů na digitalizaci
starých filmů formou členství v expertních
restaurátorských skupinách sepsáním vlastní
kameramanské deklarace. Její znění bylo
postupně upravováno technologickou ko-
misí IMAGO za účasti prezidenta této ko-
mise Kommera Kleijna a Autorskoprávní ko-
misí IMAGO ve spolupráci s Dr. Kristynou
Busch. Výsledný text byl na další valné hro-
madě v belgickém Mons dne 16. února
2013 jednohlasně schválen jako IMAGO
Deklarace o DRA. Kameramani ze 47 států
celého světa tak vyjádřili svoji vůli podpořit
a účastnit se digitalizace archivních filmů.
Šlo tedy o velký úspěch českých kamera-
manů, kteří získali souhlas svých profesních
kolegů z IMAGO a tím potvrzení kvality je-
jich teorie. Všichni nám tehdy k tomuto
úspěchu gratulovali. Nové anglické slovo

Authorizate bylo britskými kolegy přijato.
V roce 2013 však došlo ještě k jedné vý-
znamné události. Evropská komise zahájila
proces hledání konsensu pracovního po-
stupu digitalizace v evropských archivech.
Vedl ji k tomu fakt, že dochází k radikální
digitalizaci filmové distribuce a nemožnosti
nadále promítat filmové kopie. Brzy tedy ne-
bude možné mnohé filmy, reprezentující
kulturní paměť Evropy, veřejně promítat.
Tato obrazově zvuková paměť, představující
obrovské evropské bohatství, by tak pro
příští generace evropských občanů zůstala
nepřístupná. To byl hlavní důvod k zahájení
plánu vysokých finančních investic do digi-
talizace. Evropská komise podala zprávu, že
85 % z 1,03 milionů hodin evropského fil-
mového dědictví je komerčně nedostup-
ných, přičemž 98,5 % není dosud zdigitali-
zováno a je skryto ve filmových archivech.
To je rovněž důvod, proč AČK i IMAGO pod-
porují právo na rozmnožování filmových děl
ve smyslu čl.2 Směrnice 2001/29/ES Evrop-
ského parlamentu a Rady o harmonizaci ur-
čitých aspektů autorského práva a práv s ním
souvisejících v informační společnosti,
jakož i právo na jejich zpřístupnění veřej-
nosti ve smyslu čl.3 uvedené Směrnice.
Ovšem nevyhnutelně jen za předpokladu,

že bude dosaženo uznání Digitálně restau-
rovaného autorizátu (DRA) jako závazného
standardu pro vytváření digitálních originálů
kinematografických děl tak, aby bylo zajiš-
těno zachování filmového dědictví v jeho
původní autorizované podobě i pro budoucí
generace.
Evropská komise iniciovala během přípravy
směrnice novelizující autorského právo 
v rámci projektu „Licence pro Evropu” a za-
hájila otevřený dialog nositelů práv kinema-
tografickým děl (scénáristé, režiséři a pro-
ducenti sdružení v FERA, SAA a FIAPF) 
s filmovými archiváři sdruženým v Evropské
asociaci filmových archivů (ACE), který vedl
k ustavení Pracovní skupiny č. 3 pro
audiovizuální a filmové dědictví (Working
Group 3 – Audiovisual and film heritage in-
stitutions – WG3). Tento otevřený dialog zú-
častněných stran, držitelů práv a archivářů,
který má vést k vytvoření základních pri-
ncipů digitalizace a výsledné podoby Me -
moranda o něm byli přizvání i hudební skla-
datelé filmové hudby. Účast kameramanů
jako autorů obrazové složky kinematogra-
fických děl, sdružených v Evropské federaci
kameramanských asociací IMAGO, byla
opomenuta, stejně jako organizace autorů
zvukové složky těchto děl.

Evropa souhlasí

Evropa nesouhlasí…
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Na opakované valné hromadě FITESu byl zvolen nový výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES 
ve složení: 
Martin Vadas, Elmar Kloss, Jana Tomsová, Ivan Biel, Šárka Kosková, Kristina Vlachová, Vlastimil Venclík, Jaroslav Černý 
a Jakub Bouček. Výkonný výbor následně zvolil jako předsedu Martina Vadase a jako místopředsedy Vlastimila Venclíka,
Ivana Biela a Jaroslava Černého.
Do kontrolní komise byli zvoleni František Němec a Petr Makovička. 

Digitálně restaurovaný autorizát (DRA) lze
považovat za originální zdroj filmového díla
jedině tehdy, splňuje-li následující kritéria:
obraz je digitalizován v rozlišení odpovída-
jícím originálnímu kinematografickému ma-
teriálu + v původní snímkové frekvenci + 
v poměru stran a velikosti obrazu odpoví-
dajícím originálu + s dostatečným rozsa-
hem jasů a barevnou hloubkou obrazu za-
chovávající věrnost originálu;
na jeho výrobě se podílelo profesionální
pracoviště filmových restaurátorů s přísluš-
nou atestací;
na jeho výrobě se podíleli autoři filmu – ka-
meramani, mistři zvuku a režiséři (pokud
jsou k dispozici) a zástupci jejich profesních
autorských asociací;
je schválen expertní restaurátorsko-autor-
skou skupinou (filmoví restaurátoři s pří-
slušnou atestací, výše uvedení autoři filmo-
vého díla, jsou-li dostupní, a zástupci jejich

profesních autorských asociací), jejíž čle-
nové by měli po vzájemné dohodě podepsat
oficiální certifikační dokument o DRA;
rozdíly v kvalitě mezi expertní skupinou op-
timalizovanou RKK a DRA musí být co do
tonality a barevného podání obrazu zrakem
nerozpoznatelné, což je nezbytné pro za-
chování autenticity filmového dědictví;

je použit jako jediný zdroj pro vytvoření In-
termediate Access Package (IAP), z něhož
se následně vytvářejí veškeré kopie pro ja-
kékoliv distribuční formáty (digitální kino,
televize, domácí video, web atd.), a to bez
jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše
definovaných kritérií (s výjimkou změn 
v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně
komprese v závislosti na příslušném distri-
bučním formátu).
Hlavní myšlenkou teorie DRA je, že vznik-
ne-li kvalitní digitalizát, který bude certifi-
kovaný jako DRA, nevzniká nové dílo, a proto
autorům nenáleží žádné odměny podle au-
torského práva za jeho vytvoření, nicméně
se tím nezříkají odměny za udělení jednot-
livých oprávnění k jakémukoli jeho užití.
Tím dojde k poklesu celkových nákladů na
digitalizaci filmových děl a to i přesto, že
DRA přispěje ke zvýšení kvality digita-
lizace.

z e  ž i v o t a  F I T E S u

v originálních zdrojích filmu, filmových ne-
gativech, aby se mohl film dlouhodobě
uchovat. Argumenty, že pro digitální archi-
vaci neexistuje digitální médium a že je to
příliš drahé, není relevantní, protože pro
zpřístupňování rovněž neexistuje archivační
digitální médium, neboť takto vzniklé digi-
talizáty je taky potřebné archivovat digitálně
a finanční náročnost nedokonalé digitali-
zace je přímo úměrná absolutní finanční
ztrátě, jelikož v budoucnu vznikne nutnost ji
znovu opakovat. Korektní cestou by bylo
levné avšak pouze kvalitativně náhledové
digitální zpřístupňování formou interneto-

vých obrazových katalogů a u vybraných děl
pak forma nejvyšší – DRA. DRA poté
umožní následnou bezchybnou diseminaci
do všech nižších prezentačních médií
(HDTV, BD, DVD). Nejedná se o takové
množství filmů, aby bylo nutné považovat
tuto metodu za nereálnou. 
Je potřeba vyvolat odbornou veřejnou roz-
pravu o smyslu digitalizace a smyslu využí-
vání společných finančních prostředků. Je
potřeba ustanovit „zlatý fond“ české kine-
matografie na úroveň národní kulturní pa-
mátky, aby se stát začal o toto národní kul-
turní bohatství náležitě starat a vyňal je 

z oblasti zájmů podnikatelské sféry. Aby toto
národní dědictví ochránil před postupy
zbytku Evropy v tom smyslu, že bude vždy
bránit práva a zájmy českých diváků, kteří
by se jinak opět mohli stát rukojmími glo-
bálního byznysu. 
Kameramani stáli u vzniku filmových archi-
vů, mají proto právo vyjadřovat se k aktuál-
ním změnám ve filmovém archivnictví, při-
nášejících s sebou mnohé otázky včetně té,
co přesně má být v případě nově vznikají-
cích digitálních filmů považováno za archi-
válii. Bude-li mít konečně nově vzniklý di-
gitální film archiválii, může ji mít i DRA!

Výňatek z Deklarace kameramanů IMAGO A AČK 
o digitálně restaurovaném autorizátu 

Setkání IMAGO, Federace kameramanských asociací  26. dubna
2014 v Delfách. Na setkání potvrdilo 47 kameramanských aso-
ciací ze celého světa teorii digitálně restaurovaného autorizátu
(DRA)

Druhá valná hromada FITESu proběhla 16. června

Olga Sommerová se s FITESem rozloučila (zleva) Střihačka Ivana Kačírková, producent Jaromír Kallista 
a producentka Jana Tomsová

Jana Tomsová a zástupci Synchronu
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Nominace v kategoriích, o kterých rozho-
duje porota (uvedeno abecedně)

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

Eliška Balzerová 
za roli Fiony Goodové (Jessica Langeová) ve
filmu AMERICAN HORROR STORY 
(Vyrobila: FTV Prima s.r.o. ve studiu Audio-
tech 2013)
Eliška Balzerová
za roli Jean Hortonové (Maggie Smithová) ve
filmu KVARTET
(vyrobilo HBO)
Vanda Hybnerová
za roli Cariie Mathisonové (Claire Dane-
sová) ve filmu VE JMÉNU VLASTI
(vyrobila Česká televize)

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

Vladislav Beneš 
za roli P. S. Kroyera (S ren S tter-Lassen) ve
filmu MARIE KROYEROVÁ
(vyrobilo HBO)
Vladislav Bene
za roli Waltera Whitea (Bryan Cranston)
v seriálu PERNÍKOVÝ TÁTA IV.
(vyrobila CET 21; ve studiu Barrandov Stu-
dio, a.s.)
Oldřich Vlach
za roli Josepha Bouviera (Michel Galabru)
ve filmu SOUDCE A VRAH
(vyrobila Česká televize)

CENA FITESu za mimořádné dabingové
zpracování hodnotného audiovizuál-
ního díla – uděluje Český filmový a te-
levizní svaz – FITES

MARIE KROYEROVÁ
režie Jiří Kvasnička
(překlad Helena Březinová; dialogy Jiří Kvas-
nička; zvuk Petr Mandák;
vyrobilo HBO)
MILÉNIUM I. – III.
režie Jiří Kodeš
(překlad Azita Haidarová; dialogy Alena Fi-
šerová;zvuk Zdeněk Dušek;
vyrobila Česká televize)

TEORIE VELKÉHO TŘESKU VI. 
režie Michal Michálek 
(překlad Petr Finkous; dialogy Michal Mi-
chálek; zvukMilan Blažek;
vyrobilo studio S PRO ALFA CZ, a.s. pro FTV
Prima)

CENA JEDNOTY TLUMOČNÍKŮ A PŘE-
KLADATELŮ za mimořádnou kvalitu
překladu a úpravy dabovaného audio-
vizuálního díla 
– uděluje Jednota tlumočníků a překla-
datelů za přispění Obce překladatelů

DOTEKY OSUDU I
překlad Mikuláš Bryan, dialogy Radka Při-
byslavská 
(vyrobilo studio S Pro Alfa CZ, a.s. pro FTV
Prima)
TEORIE VELKÉHO TŘESKU VI. 
překlad Petr Finkous, dialogy Michal Mi-
chálek
(vyrobilo studio S PRO ALFA CZ, a.s. pro
FTV Prima)
ZLOČIN 
překlad Helena Březinová, dialogy Jiří
Kodeš
(vyrobila Česká televize)

CENA F. FILIPOVSKÉHO za mimo-
řádné dabingové zpracování televiz-
ních nebo filmových snímků tvorby ani-
mované – uděluje město Přelouč

DĚSIVÉ DĚJINY
režie Michal Vostřez 
(překlad Robert Novotný, Jiří Dědeček; dia-
logy Michal Vostřez; zvuk Leoš Martínek;
vyrobila Česká televize)
JÁ, PADOUCH II. 
režie Zdeněk Štěpán 
(překlad Vojtěch Kostiha; dialogy Zdeněk
Štěpán; zvuk Robert Slezák;
vyrobilo Studio Virtual)
JAK VYCVIČIT DRAKY I.
režie Alice Hurychová
(překlad Zdeněk Ryba; dialogy Pavlína Voj-
tová; zvuk Daniel Němec;
vyrobila CET 21 ve studiu Barrandov Studio,
a. s.)

CENA ASOCIACE PRACOVNÍKŮ SE
ZVUKEM za nejlepší zvuk dabovaného
audiovizuálního díla – uděluje Asociace
pracovníků se zvukem

AMERICAN HORROR STORY I. 
zvuk Tomáš Říha
(vyrobila FTV Prima s.r.o. ve studiu Audio-
tech 2013
KURZ SEBEOVLÁDÁNÍ
zvuk Svatopluk Cechel
(vyrobila FTV Prima ve studiu S Pro Alfa CZ
a.s.) 
KVARTET
zvuk Jaroslav Novák
(vyrobilo HBO)

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY za mimo-
řádný dětský herecký výkon v dabingu
– KOUZELNÝ PRSTEN – garantem je
Ondřej Kepka a Prezidium Herecké
asociace

Jindřich Žampa
za roli Filipa (Filip Fabis)
ve filmu KOUZELNÝ STROM 
(vyrobila FTV Prima ve studiu S Pro Alfa CZ
a.s.)
Anna Marie Jurková
za roli Panenky (Joey Kingová) 
ve filmu MOCNÝ VLÁDCE OZ
(vyrobilo Studio Virtual)
Anna Marie Jurková
za roli Marnie McBrideové (Vivien Endicott
Douglasová)
ve filmu ZOO V KRABICI I.+II.
(vyrobila Česká televize)

FITES opět udělil cenu na Festivalu No-
voměstský hrnec smíchu

V rámci festivalu filmové a televizní kome-
die Novoměstský hrnec smíchu uděluje
jednu z cen FITES. Jde o cenu za nejlepší
scénář. Letos ji získala Alice Nellis za scé-
nář ke svému filmu Revival. 

Ceny Františka Filipovského budou na podzim předány podvacáté.
O nominacích už je rozhodnuto.
Ceny Františka Filipovského za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu – nominace
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Když jsem před časem jako nováček Rady
ARAS prvně slyšel pro mě poměrně nic ne-
říkající pojem „večer ARASu“, trochu mě
obcházela hrůza. To bude party s dechov-
kou? Nicméně se postupně, měsíc po mě-
síci, během našich pravidelných schůzek
radních ukazovalo, že by se mohlo jednat 
o zajímavé posezení poměrně erudovaných
lidí nad otázkami, které nás spojují. Akce
pro mě postupně začínala být zřetelnější, ale
raději jsem se pro svoji hlubokou nezkuše-
nost s něčím takovým střežil do přípravy
nějak zasahovat. Ti z radních ARAS, kteří si
vzali Večer na starost, se jí věnovali opravdu
pečlivě. Přesto ještě úplně malé podezření
na party s dechovkou stále ve mně někde
doutnalo...
Nakonec „přišel ten slavný den“. Prvním
překvapením bylo, že kino Ponrepo bylo
přemístěno do Bartolomějské. Už i kino? Ale
i tak jsem stihl doběhnout včas. Příchod do
foyeru poněkud potvrzoval moji původní
obavu. Pohoštění na chodbě trochu připo-
mínalo Formanův nejslavnější tuzemský
film. Ale na rozdíl od „Hoří, má panenko“
nepraskal sál ve švech. Říkal jsem si, že na-
plněnost sálu je věcí pohledu, zatímco v ho-
kejové hale by to byla nepatrná hrstka lidí,
naopak i hodně velká zasedačka by byla na-
rvána k prasknutí. 
Tyto nepodstatné úvahy naštěstí brzy roz-
prášil zvučný hlas našeho předsedy Mirka
Adamce. Před nejvyšším vedením ČT roz-
kládáme hned v úvodu silný kalibr. „Udělali
jsme průzkum, jaké zkušenosti mají naši au-
toři s jednotlivými producentskými skupi-
nami, a ten výsledek vám teď rádi předve-

deme.“ Po prezentaci průzkumu, který roz-
hodně nevycházel pro ČT úplně na jed-
ničku, jsem s chápavým úsměvem ocenil re-
akci zkušeného matadora Petra Dvořáka,
jenž ihned odhalil Achillovu patu prů-
zkumu. „Všude jsme viděli procenta, kolik
byl absolutní počet lidí, kteří se zúčastnili
ankety?“ A má nás! Ovšem náš reprezenta-
tivní vzorek asi 25% členské základny,
říkám si, je jistě průkaznější vzhledem k cel-
kovému počtu členů, než je velmi frekven-
tovaný výzkum vzorku půldruhého tisíce
zkoumaných diváků proti populaci deset mi-
lionů. Ale to je teprve začátek. Nechybí
skoro celé vedení ČT a střídá se ve vystou-
peních. Mají spoustu grafů, taky procent 
a mnoho údajů, které si posluchači, ostatně
jako ve všech televizních debatách, nemají
kde ověřit, aby mohli obratem oponovat. Ale
naši hosté jsou samozřejmě velmi chytří, vy-
stoupení jsou zajímavá, mile mě překvapuje
úrovní své odbornosti Milan Fridrich, kte-
rého slyším takto mluvit poprvé. Pod vede-
ním moderátora Jefima Fištejna probíhá za-
jímavá diskuse, těší mě, že do ní fundovaně
zasahuje i třeba Jana Kubíčková z Novy. Že
se tu všichni tihle lidé sešli. Že dokonce při-
šel vystoupit i profesor Srstka. Všichni při-
spěli k tématu, nikdo nemluvil rozvláčně,
vystoupení měla svoji velkou hodnotu, pro
mě to vesměs bylo setkání chytrých a schop-
ných lidí. To se dalo říct i o diskusních
kroužcích o přestávce. Řada velmi přínos-
ných setkání a rozhovorů.
Po přestávce opět příchod hostů, těch zají-
mavých a po měsíce pečlivě vybíraných,
dramaturgicky poutavě poskládávaných do

atraktivních bloků.  Debata mě postupně po-
hlcovala. A těšila. I místy pobavila. Tohle
tedy nebyla ušlechtilá schůzovní nuda.
Tohle byla od začátku vlastně místy až
„show“. 
Jako skvělá volba mi přišla pohotová mode-
rátorka Lucie Vopálenská, která kromě pro-
fesionální připravenosti a schopnosti řídit
erudovanou debatu měla jednu nepřehléd-
nutelnou vlastnost, a to, že se svých respon-
dentů nebála. Dobrý nápad vzít na terito-
rium televize a filmu poměrně nezávislou
rozhlasačku. Představuje poměrně slibnou
sestavu hostů, která už dopředu zaručuje, že
nikdo v auditoriu neusne. Hana Marvanová,
Kateřina Kalistová, Martin Komárek, Petr
Dvořák, Václav Žák, Milan Šmíd, Vladimír
Just, Jan Štern. No není to pestrá směsice?
Stačilo chvíli počkat a už to fungovalo. Není
mým úkolem zde popisovat obsah večera,
ale doporučuji se s ním seznámit, například
na www.aras.cz.  Rozvinula se zajímavá de-
bata, dokonce i Martin Komárek, který do-
předu avizoval, že musí „nejpozději ve tři
čtvrtě“ odejít, nakonec zůstal až do konce. 
Měl jsem pocit, že co si od tohoto večera,
když jej na začátku uváděl, sliboval za nás
všechny předseda ARAS Miroslav Adamec,
se naplnilo: „Nechceme čekat, až jak se věci
budou vyvíjet. Rádi bychom byli jedním 
z těch impulsů a přijměte prosím tuto de-
batu na dané téma jako náš vklad do lepší
budoucnosti českých médií.“
Takový byl můj pocit premiérového úča-
stníka na večeru ARAS dne 22. 5. 2014.

Petr Soukup
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Na večeru ARAS byla udělena Cena ARAS
za výrazný tvůrčí, organizační nebo produ-
centský čin v oblasti audiovize za rok 2013.
Hlavní ocenění získal projekt České televize
České století. Režisér Robert Sedláček a scé-
nárista Pavel Kosatík v něm mapují klíčové
okamžiky dvacátého století v Čechách.
Cenu poroty dále obdržela monografie Do-
dalovi. Průkopníci českého animovaného
filmu, kterou vydaly Národní filmový archiv
a Nakladatelství AMU. Autorka Eva Strus-
ková se zde věnuje širší veřejnosti téměř
neznámým osobnostem naší kinemato-
grafie.
O ceně rozhodla porota ve složení: scená-
rista a předseda ARAS Miroslav Adamec,
vedoucí dramaturgyně České televize Jana
Hádková, filmový historik Ivan Klimeš, do-
kumentarista Miloslav Kučera, režisér Marek
Najbrt, televizní historik, pedagog a režisér
Martin Štoll, nezávislý producent a režisér
Radim Procházka, vedoucí Filmového
centra České televize Helena Uldrichová,
historik a ředitel Sbírky starého umění Ná-
rodní galerie v Praze Vít Vlnas. 
Od roku 2006 uděloval ARAS cenu nesoucí
jméno jednoho ze zakladatelů naší asociace
a významného režiséra Jaromila Jireše. Oce-
nění bylo zaměřeno na podporu vzniku a ší-
ření nekomerčních tvůrčích počinů a udě-
lováno ve dvou kategoriích: v kategorii A za
významnou finanční, ekonomickou pod-
poru vzniku nebo šíření nekomerčního fil-
mového díla či děl osobou nebo institucí - tj.
investoři projektů, mecenáši, sponzoři. V ka-
tegorii B osobnosti nebo skupině osobností,

které svojí aktivitou výrazně přispěly ke
vzniku a šíření nekomerčních filmových děl
a nejsou ani tvůrci, ani producenti původ-
ních děl, kterých se počin týká - tj. tvůrčí-
organizátorská, distribuční a publikační čin-
nost. Cena byla také po řadu let udělována
v rámci festivalu FEBIOFEST. Roku 2012 se
Rada ARASu rozhodla statut ceny inovovat.
Definice ocenění bylo příliš komplikované
a rozdělení na dvě kategorie se ukázalo být
poněkud omezující. Došlo také ke změně
názvu, která má přinést zjednodušení v pří-
močaré identifikaci veřejnosti s organizací,
která cenu uděluje.
Tento rok jsme učinili další krok k emanci-
paci ceny i naší asociace. Cena ARAS byla
poprvé udělena na Večeru ARAS. Rád bych
na tomto místě připomněl, že nominace na
cenu mají právo navrhovat pouze členové
Asociace režisérů a scenáristů a je proto jen
logické, že slavnostní vyhlášení ceny pro-
běhlo jako součást našeho večera. Rád bych
tedy vyzval všechny členy ARASu, aby vy-
užili svého práva a pro příští rok nominovali
svůj tip na nejvýznamnější tvůrčí, organi-
zační nebo producentský čin v oblasti au-
diovize za rok 2014. 

Statut Ceny ARAS
1. Název ceny: CENA ARAS
2. Cenu vyhlašuje a uděluje ARAS jednou

ročně
3. Cena je udělována v jedné kategorii -

ZA VÝRAZNÝ TVŮRČÍ, ORGANIZAČNÍ
NEBO PRODUCENTSKÝ ČIN V OBLAS-
TI AUDIOVIZE. 

4. Počiny může nominovat každý člen
ARAS. 
a) prostřednictvím webových stránek

www.aras.cz 
b) korespondenčně elektronickou poš-

tou tajemníkovi ARAS v období od 
1. 12. roku nominačního až do 
31. 01. roku následujícího. 

5. Rada ARAS jmenuje a odvolává na tří-
leté časové období předsedu poroty,
který pak s jejím souhlasem jmenuje po-
rotu. V případě, že se porotce nemůže
práce zúčastnit, Rada ARAS jmenuje ná-
hradníka.

6. Porota vyhodnotí nominace do konce
ledna následujícího roku a bude brát
zřetel na součet nominací. 

7. Porotců je nejméně sedm ve struktuře
složení, vždy jen lichý počet – na příklad
2 členové ARAS, 2 neorganizovaní sce-
náristé nebo režiséři, 1 producent, 2 vý-
znamné osobnosti kulturního a spole-
čenského života…  

8. Porotu jmenuje předseda poroty a schva-
luje ji Rada ARAS.

9. Cena je udělována v rámci vyhlašování
cen na některém českém filmovém 
festivalu, či v rámci udělování výročních
filmových cen nebo na samostatném ve-
čeru ARAS.

Miloslav Kučera

Cenu ARAS převzali autoři cyklu České století Robert Sedláček a Pavel Kosatík Cenu poroty pro publikaci Dodalovi, průkopníci českého animovaného filmu převzali ředitel NFA
Michal Bregant a Milan Šmíd, bratr autorky Evy Struskové

Cena ARAS poprvé udělena na večeru naši asociace
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Hodně se v poslední době mluví o českém
dabingu. Herci zvedli hlavu a požadují vyšší
ohodnocení své práce a lepší zacházení.
Stěžují si na zhoršující se podmínky a sni-
žující se honoráře. „Jde o to, že jsme nuceni
odvést více práce za kratší dobu. A tím sa-
mozřejmě trpí kvalita,“ říká například šéf da-
bingové sekce Herecké asociace Zdeněk
Hruška. „Dabingová práce je přitom vý-
sostně umělecká disciplína, tuhle činnost
nemůže vykonávat každý,“ dodává. Herecká
asociace si proto najala agenturu Manpo-
wer, která má hercům pomoci dosáhnout
lepších podmínek. Mezi těmi, kdo v to do-
ufají, je třeba Michal Dlouhý. „Poslední kap-
kou pro mě bylo, když jsem jednou ve stu-
diu potkal mladšího kolegu, který zřejmě
odvedl svoji práci dříve, než kolik času na
ni bylo naplánováno, a produkční mu chtěli

snížit dohodnutou odměnu. To snad nemys-
líte vážně, řekl jsem jim na to tehdy rozhoř-
čeně,“ vysvětluje, proč se k „agenturním“
hercům přidal. 
Jsou však i takoví, kteří smlouvu s agenturou
nepodepsali. Například jedna z nejpilněj-
ších českých dabérek Alice Šnirychová.
„Mám svobodnou vůli, můžu se rozhod-
nout, jak chci,“ vysvětluje. „Chápu ale, že
někteří herci nejsou zvyklí a třeba ani neumí
bojovat sami za lepší podmínky. Ti ať klidně
smlouvu podepíší, já to chápu,“ dodává ale
jedním dechem. Co ji však mrzí, jsou vztahy
mezi samotnými herci. „Výhružné ese-
mesky, které dostávají některé moje kole-
gyně – to je přece hrozné. Ukazovaly mi je
a tak můžu tvrdit, že jsem je skutečně vi-
děla. Sama pak dostávám zprávy typu: Už
máme dalšího človíčka, už je nás sto pade-

sát! No a co? Já sama ani nejsem členkou
Herecké asociace, o takové zprávy skutečně
nemám zájem,“ říká Šnirychová. 
Herci, kteří smlouvu podepsali, si mimo jiné
stěžují na přístup dabingových studií. Pou-
kazují na to, že za stejnou dobu musejí dnes
odvést daleko více práce a že studia šetří na
honorářích. Někteří přiznávají, že si sami
před časem nastavili špatné honorářové za-
cházení tím, že přijímali špatně placenou
práci. „Ono jim ale koneckonců nic jiného
nezbývalo, když tu práci chtěli, aby měli
z čeho platit složenky,“ říká Hruška. Herec
Jan Vondráček pak doplňuje svoji historku:
„Před časem jsem nadaboval jeden film pro
půjčovnu zadarmo. Producent dabingu byl
majitelem venkovské videopůjčovny a ape-
loval na moje sociální cítění. Na venkově
prý lidé nemají na půjčovné a tak ani on

Cenu Pavla Kouteckého za originální doku-
mentaristický počin získala letos režisérka
Bára Kopecká. Její snímek DK je nejen por-
trétem Bářina manžela, architekta Davida
Kopeckého, ale i osobní výpovědí o soužití
s touto osobností. Bára Kopecká začala film
natáčet po manželově smrti. Jak říká, byla to
pro ni i určitá autoterapie. Mluvili jsme s ní
bezprostředně poté, co v pražském Divadle
Archa Cenu Pavla Kouteckého převzala. 
Kolikátá cena pro film to je?
První! Tenhle film má v tomto ohledu pozo-
ruhodný osud: několikrát byl na nějakou

cenu nominován, ale zatím nikdy nevyhrál.
Takže asi velká radost!
Určitě. Těší mě, že je to Cena Pavla Koutec-
kého, kterého jsem znala jako pedagoga na
FAMU, i proto, že předsedkyní poroty byla re-
žisérka Drahomíra Vihanová, kterou jsem taky
poznala ještě jako studentka. Zatímco Pavel
na nás byl vždycky milý, byl to ohromně em-
patický člověk, Drahomíra Vihanová byla na-
opak šíleně krutá. Nejlepší pedagogové musí
být vždycky dva: hodný a krutý. Když pak člo-
věk dostane cenu jakoby od obou, je to
skvělé. Obou si nesmírně vážím.

Co vám dal Pavel Koutecký jako pedagog?
On mě učil v době, kdy jsem studovala střih.
Jak známo, ve střižně vždycky autoři trpí.
Střižna je okamžik pravdy, kdy zjistíte, že
film nejde sestříhat tak, jak jste zamýšlel.
Stává se tak, že nad pětiminutovým student-
ským filmem sedíte ve střižně celé léto,
trpíte, rvete si vlasy, slabší povahy i pláčou.
Pavel Koutecký se nám vždycky snažil po-
moct a povzbuzoval nás v tomto utrpení. Na
druhou stranu ale je tohle utrpení nutné.
Když ve střižně netrpíte, film za nic nestojí. 

top
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Hledání cesty z bludného kruhu
Filmů Petra Václava není dosud mnoho, ves-
měs však získaly uznání. Po letech se opět
vrací k romské tematice, s níž byl i meziná-
rodně úspěšný. (Stříbrný ledňáček na festi-
valu v Locarnu za film Marian). Také nový
snímek Cesta ven vzbudil hned zkraje po-
zornost; mezinárodní premiéra se konala
v Cannes, kam si jej vybrali do sekce nezá-
vislých filmů. Byť nejde o hlavní soutěž, je
to úspěch, na canneském festivalu se už
dlouho žádný český film neobjevil. Režisér
si sám napsal scénář a od začátku počítal
s tím, že v jeho příběhu budou hrát Romové.
Značně riskantní krok, který – až na pár nejis-
tých okamžiků (ne)herců – nakonec v pod-
statě vyšel. Autor to svým představitelům
možná usnadnil, neboť napsal příběh ze sy-
rové reality. Neromantizuje, nenastavuje ci-

kánskými rytmy, nekoloruje barevnými kos-
týmy, nekonejší náznaky smíření. Dikce vy-
právění, kterou od prvních metrů nasadil, to
ani neumožňuje. Hrdinka je mladá žena,
která se nesnadno probíjí životem, chce se
vymanit z bludného kruhu své komunity 
i z předsudků majoritní společnosti. Její po-
čínání však připomíná motýla uvězněného
v láhvi; vidí, jak to venku vypadá, ale marně
bije o neprostupné stěny. Partner bez práce,
obklíčení početnými, stejně beznadějně ži-
jícími příslušníky rodiny i širší pospolitosti.
Defilé romských mafiánů, lichvářů, drogo-
vých dealerů, a taky byrokratů. 
Je to hodně drsný film, nejen proto, že se
v něm používá hrubý slovník. Nikomu nic
nedaruje – Romům ani „bílým“, většinové
společnosti, úřadům. A nakonec ani divá-
kům. Neboť vyznění je neradostné: za sou-

časný stav života, chudobu a problémy vět-
šiny Romů svým způsobem můžou všichni.
Není úniku.
Je vidět, že Petr Václav dobře zná romské
prostředí. Lze mu – resp. jeho hrdinům –
věřit, jednání i dialogy dýchají autenticitou,
plynou přirozeně (autor umí se svými hrdiny
pracovat, patrně je i nechal upravit dialogy,
aby zněly co nejvěrohodněji). Sluší se vy-
slovit uznání také kameramanovi (Štěpán
Kučera), návrhářce kostýmů (Tereza Kuče-
rová) i hlavním představitelům (za všechny:
Claudie Dudová, David Ištok).
Cesta ven neodpovídá implicitně na otázku,
„kudy ven“ a „co tedy s tím?“ Ale možná
právě tím některé cesty naznačuje. 

Agáta Pilátová 

(Publikováno v Týdeníku Rozhlas)  

Cena Pavla Kouteckého

Český dabing na rozcestí
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B’ella, jeden z prvních malawiských filmů, na-
točený za finanční podpory Nadace Agrofert
a Karla Janečka, bude v evropské premiéře
uveden na 49. ročníku Mezinárodního filmo-
vého festivalu Karlovy Vary. Na festivalu film
představí režisér Tawonga Taddja Nkhonjera 
a producentka Tereza Mirovičová.
Hledání osobní identity, opravdové přátel-
ství, první láska, rozporuplné vztahy v ko-
lektivu vrstevníků, respekt k tradiční kultuře,
život a smrt... Režisér a scenárista Tawonga
Taddja Nkhonjera v příběhu sedmnáctileté
středoškolačky B’elly, zpracovává témata
vlastní mládeži na celém světě. Děj se ode-
hrává ve střediskové vesnici Chazunda, 

v Africe, jež bývá zobrazována především v
souvislosti s chudobou, hladem, korupcí,
nemocemi a válečnými konflikty. O to cen-
nější je civilní pohled, který B’ellanabízí. Po-
hled na život obyčejných Afričanů s charak-
tery, sny i starostmi podobnými těm našim.  
„Film zachycuje Malawi jako zemi, jejíž kul-
tura se rychle proměňuje pod tíhou západ-
ních vlivů, zároveň ale v mnoha ohledech
lpí na dodržování tradic,“ říká režisér 
Tawonga Taddja Nkhonjera o svém prvním
celovečerním snímku.
Hraný film B’ella se stopáží 105 minut je vý-
sledkem spolupráce malawiské organizace
Dikamawoko Arts a česko-malawiské nezis-

kovky boNGO Worldwide, z jejíž iniciativy
vznikl. boNGO Worldwide v roce 2007 za-
ložila Tereza Mirovičová s cílem zvyšovat
úroveň vzdělanosti v Malawi a v České re-
publice přispívat k informované diskusi o ži-
votě lidí v rozvojových zemích. Jednou z
cest k dosažení těchto cílů je produkce a ší-
ření tematických filmů. Snímek byl s velkým
úspěchem v dubnu premiérově uveden 
v Malawi a čeká jej tour po mezinárodních
filmových festivalech.
V ČR by měl být film uveden v rámci rozvo-
jové výchovy na vybraných středních školách. 
Zisk z prodeje DVD bude přispívat na vzdě-
lávací projekty boNGO v Malawi. 

Za uplynulých deset let promítl Světozor
přes 4000 různých filmů, jejichž projekce
navštívilo milion platících diváků. O skladbě
programu řekl ředitel kina Petr Jirásek, že se
kino soustřeďuje na tři hlavní oblasti: „Jádro
tvoří aktuální artové filmy, filmové přehlídky
a festivaly, a v neposlední řadě také tzv. al-
ternativní obsahy, například přímé přenosy
z Metropolitní opery,“ vysvětluje. Technicky
bezchybnou 4K projekci, kterou by kinu
mohla závidět většina multikin, považují ve
Světozoru za standard. „Služby se snažíme
neustále dál zkvalitňovat a kino různými
způsoby vylepšovat. Přitom se opíráme 
o přízeň diváků, kterým tímto děkujeme za
loajalitu. Dlouho před založením populár-
ních crowdfundingových serverů jsme v pro-

gramu adopce sedaček vybrali na rekon-
strukci téměř milion korun, další investice
jsou možné díky návštěvnosti, která je dlou-
hodobě vysoká a v posledních letech konti-
nuálně roste. Aktuálně pracujeme na novém
návrhu kino-baru s výtvarníkem Jaromírem
99, nedávno jsme do kina umístili repaso-
vaný analogový fotoautomat, první svého
druhu v Čechách. Chystáme také větší re-
konstrukci provozního zázemí. V neposlední
řadě je potřeba říct, že máme štěstí na za-
městnance a spolupracovníky, kteří kinu
Světozor dlouhodobě poskytují maximální
nasazení a invenci.“ 
Pro diváky, kteří chtějí kinu vyjádřit svoji
podporu a zároveň se těšit z mnoha různých
výhod, připravil Světozor spolu s bratrskými

kiny Aero, Bio Oko a Scala nový program
Moje kino, který byl spuštěn u příležitosti
výročí. Program Moje kino navazuje na
úspěšnou „adopci sedaček“, diváci se
ovšem dočkají nových benefitů, které navíc
mohou čerpat ve všech třech pražských ki-
nech i brněnské Scale. Vedle rozličných slev,
10 vstupenek do kina nebo pozvánek na
premiéry, potěší již tradičně i možnost use-
dat v kině do sedačky, opatřené štítkem s
vaším jménem.  „Doufáme, že pocit souná-
ležitosti s kinem divákům ještě o kousek
zpříjemní zážitek ze sledování filmů, či na-
příklad přímého přenosu červencové roz-
lučky skupiny Monty Python,“ větří ředitel
Petr Jirásek.

red
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vlastně nemá na dabing žádné pořádné pe-
níze. No a za čtyři roky, aniž bych o tom
věděl, vysílala tenhle film s mým dabingem
televize!“
Zástupci dabingových studií mluví samoz-
řejmě jinak, než herci. Chápou, že herci
chtějí více peněz („Kdo by je nechtěl?“
uznává například majitel jednoho ze studií
Zdeněk Mahdal), ale ani studia prý nemají
z čeho brát. „Od zadavatelů, tedy televizí,
máme určitý obnos, a s tím musíme hospo-
dařit,“ vysvětluje šéf tvůrčí skupiny dabin-
gového studia Pro-Time Josef Petrásek.
„Navíc dabingové studio musí neustále ob-
měňovat techniku, která je za rok, dva za-
staralá. A to jsou miliónové částky,“ dodává. 
Studia si stěžují i na nerovné podmínky

v dabingovém podnikání. „Herecká aso-
ciace má v této oblasti podepsanou smlouvu
s Českou televizí, takže ta je mimo současné
spory. Když jsme chtěli s Hereckou asociací
podepsat podobnou smlouvu my, nemohli
jsme. Prý proto, že by šlo o kartelovou do-
hodu,“ stěžuje si Josef Petrásek. 
Trestají studia herce, kteří se dali k agentuře,
tím, že je přeobsazují? Výrobní ředitel stu-
dia Pro-Time Leoš Lanči říká, že nejde o
trest. „Někdy to ale jinak nejde. Dám pří-
klad: nedávno jsme potřebovali herce do
hlavní dabingové role. Chtěli jsme postupo-
vat podle pravidel, která nastavila agentura,
oslovili jsme onoho herce, herec oslovil
agenturu, ale jednání s agenturou trvala tak
dlouho, že jsme museli roli přeobsadit. Jinak

bychom film nenatočili. Reakce agentury
byly pomalé, v tomto případě se poprvé
ozvala po několika hodinách, podruhé do-
konce po čtyřiadvaceti hodinách. Prý ne-
měla po ruce právníka. My jsme ale nemohli
čekat,“ vysvětluje Lanči. 
Situace asi bude ještě nějaký čas zvířená,
budou jí vládnout emoce. Uvidíme, co to
udělá s českým dabingem. Doufejme, že se
nesplní černé vize o jeho konci. Snad se
emoce zklidní a všichni, kterým jde o kvalitu
a službu českému divákovi, se dohodnou.
„Zatím nezbývá nic jiného, než čekat,“ při-
znává šéf Herecké asociace Jiří Hromada.
Čekají i studia, i když první už smlouvu 
s agenturou uzavírají. Snad to čekání ne-
bude dlouhé. top

Světozor oslavil desáté narozeniny a milion diváků
Pražské kino Světozor si připomnělo desáté výročí své novodobé historie. Kino, jehož návštěvnost od devadesátých let trvale klesala,
převzal v květnu roku 2004 tým stojící za úspěšným oživením žižkovského Aera. Změna dramaturgie, rozsáhlá rekonstrukce a ros-
toucí přízeň diváků jej pomohly vrátit na výsluní. Pokud  nebereme v úvahu multikina, Světozor byl v uplynulém roce nejnavště-
vovanějším kinem v České republice. Shodou okolností navíc právě nyní, takřka přesně po deseti letech, uvítal miliontého platícího
diváka. zaměstnanců kina.

Nový malawiský film B’ella vznikl díky Čechům
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CANNES
Film Petra Václava Cesta ven byl zástupcem
české kinematografie na MFF v Cannes 
(14. – 25. 5. 2014). Setkal se tu s velmi
příznivým přijetím, úspěch měla i osobní
prezentace půvabných hlavních před-
stavitelek. Na filmovém trhu festivalu se
rovněž promítal Fair Play Andrey Sedláčkové
a zahraničním filmovým profesionálům se
představily čtyři nové české filmy: Místa,
My2, Děti a Díra.
Český producent Tomáš Hrubý byl vybrán
do programu Producers on the Move a Petr
Tichý se zúčastnil programu Producers Net-
work.
Po dlouhých 16 letech měl český celove-
černí film na MFF Cannes svého zástupce.
(Naposledy byl v roce 1998 do programu
festivalu v Cannes zařazen film Postel Os-
kara Reifa v sekci Semaine de la Critique).
Film Cesta ven scenáristy a režiséra Petra
Václava byl uveden v rámci prestižní pře-
hlídky nezávislých filmů ACID, která před-
stavuje pouhých 9 titulů, jež každým rokem
vybírá L’ACID (Asociace nezávislého filmu
a jeho distribuce) z několika stovek filmů 
z celého světa. Petr Václav, držitel Stříbrného
Leoparda z MFF v Locarno 1996 (Marian)
a režisér filmu Paralelní světy oceněného
Zlatým Ledňáčkem, se opět vrátil na domácí
filmovou scénu; po delším působení ve
Francii vytvořil film ve svém rodném jazyce,
a zároveň si 18 let po premiéře úspěšného
dramatu Marian opět vybral téma z romské
komunity. 
Dalším českým filmem v Cannes bylo Fair
Play režisérky Andrey Sedláčkové. České fil-
mové centrum připravilo pro letošní Cannes
také speciální projekci ukázek ze čtyř filmů,
které jsou momentálně ve fázi postpro-
dukce: Film Díra, režijní debut Miroslava
Krobota, snímek My2 rovněž debutující Slo-
bodanky Radun podle scénáře vytvořeného
společně s Radkou Denemarkovou, Místa
Radima Špačka a povídkový Film Děti, který
ve slovensko-české koprodukci režíroval
Jaro Vojtek.

CLUJ
Mezinárodní filmový festival Transylvánie
v rumunské Cluji (30. 5. – 8. 6. 2014) nabídl
letos zvlášť bohatou kolekci českých filmů –
výběr celkem 11 titulů. Návštěvníci mohli
zhlédnout Hořící keř Agnieszky Holland,

nositele 11 Českých lvů, Líbánky tvůrčího
týmu Jan Hřebejk-Petr Jarchovský – závěreč-
nou část volné trilogie příběhů zabývajících
se střetem minulosti a přítomnosti, dále film
Petra Nikolaeva Příběh kmotra o mafián-
ském bossovi, komedii Alice Nellis Revival
o čtyřech muzikantech, kteří se snaží o ná-
vrat na hudební scénu. Vedle hrané tvorby
se festivaloví diváci seznámili i s pěti novými
dokumenty: Otázky pana Lásky v režii Dag-
mar Smržové (vyroben pro HBO), Velká noc
Petra Hátleho, DK Báry Kopecké, slovensko-
české koprodukční filmy Sametoví teroristé
Pavla Pekarčíka, Ivana Ostrochovského a Pe-
tera Kerekese a Kauza Cervanová Roberta
Kirchhoffa. 
Českou filmovou klasiku v programu zas-
toupily tituly Marketa Lazarová Františka
Vláčila a slavná komedie Miloše Formana
Hoří, má panenko.
K doprovodným akcím festivalu patřily letos
i dvě české výstavy, které spoluorganizovalo
České centrum Bukurešť: slavná Invaze 68
Josefa Koudelky a výstava studentských fil-
mových plakátů Film Posters Is Not Dead! 

ANNECY
České filmové centrum letos poprvé zastu-
povalo českou animaci na Mezinárodním
festivalu animovaných filmů v Annecy 
(9. – 14. 6. 2014), největší evropské akci pro
animované filmy. V oficiálním programu 
a v dalších sekcích festivalu byly zastoupeny
čtyři české animované filmy, speciální pro-
gram se věnoval klasikům české animace Ji-
římu Trnkovi a Břetislavu Pojarovi. Festival
v Annecy je největší evropskou přehlídkou
animovaných filmů všech druhů: krátkome-
trážních, celovečerních, reklamních, stu-
dentských i televizních. Jeho součástí je fil-
mový trh MIFA (Marché International du
Film d’Animation), nejdůležitější odborná
akce svého druhu v Evropě, které se každo-
ročně účastní kolem 3000 akreditovaných
návštěvníků z oboru – producentů, distribu-
torů, nákupčích, TV stanic a tvůrců animo-
vaných filmů. Festivalu a trhu MIFA se zú-
častnilo kolem 25 českých profesionálů.
Stánek ČFC nazvaný Czech Animation Kit-
chen, jehož partnery jsou Asociace produ-
centů v audiovizi (APA) a Česká asociace
animovaného filmu (ASAF) a který podpo-
řilo i Ministerstvo kultury ČR, sloužil jako in-
formační základna pro zájemce o českou

animaci, o možnosti spolupráce s Českou
republikou i aktuální hotové či připravované
projekty. 
Česká animace se festivalu v Annecy pravi-
delně účastní už od jeho vzniku. Na prvním
ročníku v roce 1960 získal Grand Prix český
film (Lev a písnička Břetislava Pojara) 
a i v dalších letech bylo oceněno mnoho
známých českých tvůrců jako Jan Švankma-
jer, Jiří Trnka, Michaela Pavlátová, Aurel
Klimt a další.
V letošním oficiálním programu festivalu
byla česká animace zastoupena dvěma
filmy: Cvak! Fenomén televize Michala
Žabky - loutkový šot na téma fenoménu te-
levize byl vybrán do soutěžní sekce Com-
missioned Films (filmy vytvořené na objed-
návku) a Nový druh Kateřiny Karhánkové –
sedmiminutový animovaný film o třech dě-
tech a jedné záhadné kosti – do soutěžní
sekce Graduation Films (studentské a absol-
ventské filmy).
Na festivalu se prezentovaly také připravo-
vané snímky, na nichž se dosud pracuje:
loutkový film Myši patří do nebe (tvůrci De-
nisa Grimmová a Noro Držiak) a celove-
černí film Jana Baleje Malá z rybárny inspi-
rovaný pohádkou Malá mořská víla. 
Ve speciálním programu, který vznikl ve
spolupráci s Národním filmovým archivem,
se festival vrátil ke dvěma klasikům českého
animovaného filmu, Jiřímu Trnkovi a Břeti-
slavu Pojarovi, kteří byli i dlouholetými spo-
lupracovníky a modernizátory českého ani-
movaného filmu. Festival zařadil do svého
programu Trnkův Sen noci svatojanské
(1959), který získal mnoho domácích i za-
hraničních ocenění je právem považován za
jedno ze základních děl světové pokladnice
animovaného filmu. Břetislavu Pojarovi byl
věnován speciální program, ve kterém byly
vedle Lva a písničky uvedeny další Pojarovy
snímky: O skleničku víc (1953), Paraplíčko
(1957) a Romance (1962). 
Naše filmy se v průběhu jara představily také
na dalších festivalech a přehlídkách. Např.
kanadský festival dokumentárních filmů
HOT DOCS (24. 4. – 4. 5. 2014 v Torontu)
spojený s renomovaným trhem, vybral do
své sekce World Showcase film Roura (režie
Vitaly Manskij) a Sametové teroristy, oce-
něné na letošním Berlinale. MFF Seattle
v USA (15. 5. – 8. 6. 2014) zařadil do svého
programu Hořící keř Agnieszky Holland a
Klauny Viktora Tauše. Krakow Film Festival

ČESKÉ FILMY NA SVĚTOVÝCH FESTIVALECH
Několik mezinárodních filmových festivalů na jaře a počátkem léta vybralo do svého programu české filmy. Do oficiálního programu
MFF v Cannes byl po letech zařazen český film – snímek Petra Václava Cesta ven. Filmový festival v Cluji věnoval české kinemato-
grafii dokonce speciální sekci; do Annecy byla doručena „vizitka“ právě vznikajícího animovaného filmu Jana Baleje Malá z rybárny.
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(25. 5. – 1. 6. 2014), který představuje pub-
liku kolem 250 filmů z celého světa, vybral
do své sekce Panorama of The Polish česko-
polský koprodukční dokument Návrat Agni-
eszky H. v režii Krystyny Krauze. Film sle-
dujeme Agnieszku Holland při práci na
seriálu Hořící keř, vrací se do dob jejího
bouřlivého mládí s atmosférou, která
panovala během jejího studia na FAMU. 

V programu festivalu je i film Všechny moje
děti Ladislava Kaboše, dokumentární portrét
charismatického faráře Mariana Kuffy, který
se už sedmadvacet let stará o bezdomovce,
narkomany a další lidi na okraji společnosti
a snaží se je připravit na návrat do běžného
života. 
ANIMAFEST Zagreb (3. – 8. 6. 2014) vybral
do svého programu krátký animovaný film

Pandy Matúše Vizára, který získal ocenění
na MFF Cannes 2013 v sekci studentských
filmů. 30. FESTROIA (6. – 15. 6. 2014, Setú-
bal, Portugalsko) který představil český film
Milana Cieslara Colette, Sametové teroristy
a v sekci filmových debutů slovensko-čes-
kou koprodukci Zázrak v režii Juraje Lehot-
ského. red (s využitím materiálů 

Českého filmového centra)

Víkendové dny se osvědčily; náměstí před
multikinem se v sobotu i v neděli během
nejrůznějších programů skoro pokaždé spo-
lehlivě naplnilo, proudily sem celé rodiny,
do zámku si taky děti našly cestu. Naproti
tomu některé kreativně vymyšlené a dobře
míněné doprovodné programy – zejména
besedy, přednášky a workshopy v Kongreso-
vém centru – by zasloužily větší pozornost 
a více zájemců. Zejména když si uvědo-
míme, že ve Zlíně je Baťova univerzita s fa-
kultami multimediálních komunikací a hu-
manitních studií, jejichž studenti by přece
snad mohli projevit zájem např. o besedu
s režisérem Václavem Marhoulem, filmovým
výtvarníkem Janem Vlčkem, či profesionály
v oboru PR. 
Ale hlavní je, že – pokud jsme to stihli sle-
dovat -, na filmových projekcích diváci roz-
hodně nechyběli. A ve Zlíně přece jde
především o filmy.
Dramaturgii lze pochválit. Soutěžní katego-
rie byly obsazeny velmi slušně; i když nám
přišlo – jako v posledních letech často – líto,
že domácí zastoupení vyznělo opět dost

chudě. Dobré české filmy pro děti a mladé
lidi se prostě u nás moc netočí, producenti
a investoři do toho nejdou… O to větší ra-
dost nám i divákům způsobil debut Jiřího
Mádla Pojedeme k moři. Však si také odnesl
dvě ceny.  
Programová skladba zlínského festivalu
v nesoutěžních sekcích se od dětských filmů
– tedy od svého názvu i původního poslání
– posouvá do větší šíře, nabídka je zkrátka
už delší dobu bohatší, než se vejde do šu-
plíku „dětský film“. Proti tomu lze těžko
něco namítat, naopak můžeme širší záběr
jen uvítat. Tím spíš, že pořadatelé se snaží,
aby i snímky uváděné v nesoutěžních pro-
gramových blocích (Panoráma, Novinky
české filmové a televizní tvorby, Dokumenty
Young Stars, Dny polské kinematografie ad.)
se pokud možno tematicky týkaly mladé ge-
nerace. Dobrým příkladem může být např.
sekce „Mladé hvězdy“, která představuje ta-
lentované dětské i velmi mladé herce, kteří
vesměs své filmy na festivalu sami uvádějí.
Byly tu k vidění tituly s tématy čerpajícími
ze současného života dětí i s historickými

přesahy (např. velmi působivý polsko-ně-
mecký snímek Běž, chlapče, běž, který už
letos v létě uvidíme i v české distribuci).
Kvalitním dramaturgickým počinem byla
letos „vizitka“ polské kinematografie. (Kaž-
doročně obdobně představují ve Zlíně ně-
kterou zahraniční kinematografii, příští rok
přijde na řadu německá.) Byly tu k vidění
klasické i novější filmy pro děti a mládež –
nechyběl Bolek a Lolek, Pouští a pralesem
aj.), novinky polské kinematografie i díla
klasiků (Wajda, Munk, Kieślowski). 
Statistické údaje o letošním Zlín Film Festi-
valu dosvědčují, že za necelý týden tu bylo
na co jít do kina, i že zájem o filmové dění
zde věru neslábne: Festival letos 2014 uvedl
celkem 365 hraných, animovaných i kom-
binovaných snímků z 55 zemí světa, z toho
10 světových a 51 mezinárodních premiér. 
Na filmové projekce přišlo 42 000 diváků,
na doprovodné programy 65 000; celková
návštěvnost tedy dosáhla 107 000! (Zlín má
necelých 80 tisíc obyvatel.) 
Docela úspěch, že? 

Agáta Pilátová

ZLÍN FILM FESTIVAL 2014
Bylo i nebylo to letos jako jindy. Jistoty stabilních programových dominant, organizační připravenost, stovky filmů a bohaté dopro-
vodné akce – to všechno fungovalo jako v předchozích letech na dobré úrovni. Ale také přibylo pár novinek. Například termín festi-
valu nastavený tak, aby obsáhl víkend: 30. květen – 5. červen. Prostory zlínského zámku, které se uvolnily po přesídlení kulturních
institucí byly (aspoň v letošním ročníku) k dispozici pro dětské akce. Přibylo možností pro setkání veřejnosti s festivalovými hosty
(„červený koberec“, setkání s herci a dalšími osobnostmi na dvorku za Kongresovým centrem).

Kameraman a člen Kontrolní  komise FITESu František Němec 
a moderátor Jan Čenský

Filmový architekt Jan Vlček uváděl svoji výstavu na Univerzitě 
Tomáše Bati

Maskování v rámci Dne s Českým rozhlasem

Programová ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová jako
zámecká paní na malenovickém zámku

Prezentace animovaného filmu Malá z rybárny na zlínském náměstí
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Více než dvě stovky pozoruhodných celove-
černích i krátkých filmů z celého světa v šesti
sálech a dvou letních kinech, desítky koncer-
tů, výstav, divadelních představení, multižán-
rových produkcí či přednášek a nepočítaně
gratulantů. V jejich  čele režisér a oscarový
scenárista Michel Gondry, jedna z nejorigi-
nálnějších osobností současné kinematogra-
fie, následovaný další francouzskou režisér-

skou legendou Bertrandem Tavernierem…
Letní filmová škola Uherské Hradiště slaví 
40 let existence opravdu na úrovni! Aktuálně
největší nesoutěžní filmový festival v České
republice se letos koná od 25. července do 
2. srpna. Každý den (večer i noc) nabídne
událostmi nabitý filmový program (tradičně
rozdělený do šesti základních sekcí: Fokus, In-
ventura, Spektrum, Visegrádský horizont,

AČFK uvádí, Zvláštní uvedení) a stejně ne-
odolatelné doprovodné akce. Popřát Filmovce
přijede i britský režisér Peter Greenaway.
VÝBĚR Z PROGRAMU 
Fokus: Španělsko
Španělský program bude věnován národ-
nímu žánru espa olada, který spoluvytvářel
obraz Španělska spojený s řadou stereotypů
(flamenco, býčí zápasy a další lidové zvyk-

f e s t i v a l y
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Úvodní představení I Origins je mezinárodní
premiérou filmu oceněného v Sundance;
uvedou jej osobně představitel hlavní
role Michael Pitt, režisér Mike Cahill a he-
rečka Astrid Bergs-Frisbey. Film I Origins –
příběh mladého vědce zaměřujícího se na
zkoumání lidského oka – vzbudil pozornost
na letošním festivalu Sundance, odkud si od-
vezl cenu Alfreda P. Sloana. Ta se uděluje fil-
mům, jejichž tématem je věda a technolo-
gie. Pro režiséra Mika Cahilla to bylo již
druhé ocenění na tomtéž festivalu (před tře-
mi lety si stejnou cenu odvezl za film Ano-
ther Earth) a potvrdil tak pověst velmi nadě-

jného tvůrce, jemuž je předvídána zajímavá
autorská budoucnost. Před-stavitel hlavní
role molekulárního biologa Iana Graye
Michael Pitt se na karlovarský festival vrací
po devíti letech. V roce 2005 zde uvedl film
Guse Van Santa Poslední dny. Pitt se během
této doby vypracoval ze slibného mladého
herce na etablovanou hvězdu amerického

filmu. Astrid Bergs-Frisbey se narodila v Bar-
celoně katalánskému otci a francouzsko-ame-
rické matce. Hereckou kariéru nastartovala
především účinkováním ve francouzských
televizních filmech, pro hollywoodskou pro-
dukci ji objevil producent Jerry Bruckhei-
mer, který jí nabídl roli mořské panny Syreny
v pokračování velkofilmu Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna. Herečka se věnuje také
modelingu.
Na zakončení MFF Karlovy Vary bude uve-
dena argentinsko-španělská černá kome-
die Divoké historky z produkce Pedra a Agus-
tína Almodóvarových. Film natočil
argentinský režisér Damián Szifrón, který již
řadu let sbírá ocenění na mezinárodních fes-
tivalech a s nímž našli bratři Almodóvarové
společnou řeč ve stylu humoru a bizarním
pohledu na situace, lidské osudy a vztahy. Di-
voké historky jsou mozaikou šesti samostat-
ných příběhů, které spojuje téma pomsty. 
Ve spolupráci s distribuční společností Ae-
rofilms a Českou televizí připravuje MFF

Karlovy Vary originální projekt, jehož cílem
je otevřít slavnostní zakončení festivalu ještě
většímu počtu diváků. Závěrečný ceremo-
niál a uvedení filmu bude možné zhlédnout
12. července 2014 ve vybraných kinech 
v přímém přenosu z Velkého sálu hotelu
Thermal. Vůbec poprvé v historii tak budou
moci diváci v kinech celé ČR být účastníky
festivalového programu souběžně s jeho
hosty. red

KARLOVARSKÝ FESTIVAL 2014: 
V ÚVODU A ZÁVĚRU ÚSPĚŠNÉ SNÍMKY ZE SUNDANCE 
A CANNES, FITESPARTY O DIGITALIZACI 
Na 49. Mezinárodním fílmovém festivalu v Karlových Varech (4. – 12. července 2014) budou za Českou republiku soutěžit filmy 
Miroslava Krobota Díra a Andrey Sedláčkové Fair Play. Pro úvodní představení vybrali pořadatelé americký snímek I Originis; 
v rámci slavnostního zakončení bude uvedena argentinsko-španělská černá komedie Divoké historky (Wild Tales) z produkce Pedra
a Agustína Almodóvarových. V rámci festivalu se uskuteční také naše FITESPARTY, na níž se bude hovořit mj. o tématu digitali-
zace filmů (bližší informace o FITESPARTY viz v pozvánce). 

Z filmu I Origins

Z filmu Fair Play

Z filmu Díra

Letní filmová škola Uherské Hradiště oslaví 40. narozeniny,
přijede i Michel Gondry
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Hlavní cenu festivalu Zlatý prim za nejlepší
televizní komedii získal nový film Jiřího Stra-
cha Osmy. Představitelé dvou hlavních rolí
v tomto úsměvném příběhu z doby norma-
lizace Zuzana Stivínová a Ivan Trojan si od-
vážejí ocenění za nejlepší mužský a ženský
herecký výkon. 
Osmy natočil režisér Jiří Strach v brněnském
studiu České televize podle scénáře Marka
Epsteina. Příběh úředníka, který v opilosti
podepíše Chartu 77 a odstartuje tak den
plný pohrom, označuje za černou komedii,
u které se divák baví a zároveň je i dojatý.
„Ale to už je takovým specifikem scénářů
Marka Epsteina, že ze zdánlivé lehkosti si-
tuací a vtipnosti dialogu najednou zamrazí
hloubkou a tíhou tématu, který nutí přemýš-

let,“ říká Jiří Strach a dodává: „Jeho texty
umějí zamířit do terče tragikomedie velmi
přesně. Nepotřebuje velkofilmovou exhi-
bici, stačí mu pár komorních tahů štětcem,
aby vystihl tu pravou podstatu.“
„Je skvělé sledovat, jak se opakovaně po-
tvrzuje, že Česká televize dokáže točit tele-
vizní filmy, které diváky opravdu baví a kva-
litou si v ničem nezadají s tím, na co lidé
chodí do kina,“ zamýšlí se nad festivalovými
úspěchy kreativní producent ČT David Zie-
gelbauer, v jehož tvůrčí producentské sku-
pině Osmy vznikly. „Věřím, že tento příběh
opravdového zbabělce, který proti své vůli
zbabělcem být přestane, bude diváky bavit a
současně každému z nás trochu sáhne do
svědomí.“

Úspěšný byl v Novém Městě nad Metují
také koprodukční snímek ČT  Revival Alice
Nelis. Stal se nejlepší filmovou komedii 
a odváží si ceny za nejlepší scénář a režii.
Cenu za nejlepší scénář tradičně uděluje
FITES. Má podobu krásného hrnku s poklič-
kou. 
U debutu Ondřeje Sokola Krásno porotu 
zaujala kamera a krátkometrážní film Karla
Janáka Velká obrázková loupež dokonce 
porazil oblíbené a úspěšné TV komedie.
Cena Herecké asociace  pro televizní objev
roku patří Sabině Rojkové za roli Klárky ve
dvojdílném filmu Jiřího Svobody Poslední
cyklista. 

Hana Orošová, ČT Brno
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losti, anebo také furiantství, pověry či pro-
slulý iberský machismus). Jde o kulturu
velmi různorodou, která má často i uvnitř
sebe sama odlišné jazykové, kulturní a his-
torické kořeny, takže ji nelze redukovat na
několik stereotypních folklórních obrázků.

Právě výběr ostatních programových pod-
sekcí pak směřuje k tomu, aby ukázal tuto
rozmanitost španělské produkce a zpochyb-
nil naše vlastní velmi často zkreslené před-
stavy, které si o Španělsku vytváříme. 
Na tématech současné produkce, na horo-

rech nebo v díle Luise G. Berlangy, který
patří mezi mezinárodně nejproslulejší špa-
nělské tvůrce, budou moci diváci sledovat,
jak Španělé reflektují svou národní přísluš-
nost a co si pod tímto slovním spojením
představují.

Češi v zahraničí: 
Alexander Hackenschmied
Jméno Alexandera Hackenschmieda je u nás
širší veřejnosti prakticky neznámé, přestože
svou tvorbou ovlivnil kinematografii v Če-
chách a po svém odchodu do exilu i ve Spo-
jených státech. Jednoho ze zakladatelů
české filmové avantgardy představí LFŠ
nejen průřezovou retrospektivou jeho sním-
ků, ale bude mu věnována i rozsáhlá výstava
a publikace Alexander Hackenschmied:
(Bez)účelná procházka, kterou obnovíme
edici Iniciály.

Visegrádská sci-fi
Reálně socialistická i moderní sci-fi vise-
grádského prostoru – to je řada skvělých au-
torů (Stanislav Lem, Janusz Zajdel, Karel
Čapek, Josef Nesvadba...), řada skvělých fil-
mařů (Karel Zeman, Andrzej Wajda, Bence
Fliegauf, Juliusz Machulski...) a umělecký
žánr, který socialismu sice nebyl vlastní, ale
který režim překvapivě toleroval a který 
v mnoha ohledech snese světové srovnání.

Talent: Zuzana Piussi
Zuzana Piussi, absolventka bratislavské
VŠMU, si vybírá témata pro společnost vy-
loženě citlivá a někdy až bolavá a nebojí se

do nich jít se vší vervou a nekompromis-
ností. Věnuje se nejen problémům slovenské
justice (Nemoc třetí moci), slovenských ná-
rodovců (Křehká identita) a slovenských
voleb (Od Fica do Fica), ale i postavení gayů
ve společnosti (Andělé pláčí) či stavu slo-
venské kultury (Bezbožná krajina).

Novinky Visegrádu
Výběr toho nejlepšího, co se urodilo v kine-
matografii české, slovenské, maďarské a pol-
ské. Na tři desítky snímků, jimž vévodí před-
premiéry čtyř nových dílů cyklu České
století Roberta Sedláčka nebo režijní debut
Miroslava Krobota Díra u Hanušovic.

Visegrádský horizont

Novoměstský hrnec smíchu ocenil Osmy 
a další filmy České televize
Šestatřicátý ročník festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu  2014, který se uskutečnil 
od 8. do 14. června v Novém Městě nad Metují, ovládly filmy České televize. Ta kromě ceny za nejlepší studentské dílo posbírala
všechna ocenění. Jednu z cen uděluje i Český filmový a televizní svaz FITES. 
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Snímky z filmů Revival, Osmy a Krásno, které uspěly na festivalu Novoměstský hrnec smíchu
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Muzikál: Premiéra muzikálu Obchod na
korze na Novej scéne v Bratislave sa konala
28. marca 2014. Hlavnú úlohu židovskej
vdovy Rozálie Lautmanovej, ktorú stvárnila
vo filme poľská herečka Ida Kamiňska, na
Novej scéne hrala Božidara Turzonovová; al-
ternuje ju Zuzana Kronerová, dcéra Jozefa
Kronera, ktorý vo filme Jána Kadára a Elmara
Klosa stvárňuje postavu arizátora Tóna Brtku
(hrá ho Csongor Kassai, alternuje Ondrej
Kovaľ). Ako dieťa bola Zuzana s otcom na

nakrúcaní filmu v Sabinove. Film je situo-
vaný do roku 1942. Ide o európsku premiéru
amerického muzikálu (námet – novela Ladi-
slav Grosman a film Obchod na korze, li-
breto a texty piesni – Bernard Spiro, hudba
David Nagy). Režisérom muzikálu na NS je
Peter Oravec.
Výstava: Kultúrne centrum na korze v Sabi-
nove ponúka na prvom poschodí výstavu
o nakrúcaní oscarového filmu Obchod na
korze (1965) režisérov Jána Kadára a Elmara

Klosa s Jozefom Kronerom v hlavnej úlohe
Tóna Brtku. Vystavený je rukopis scenára
filmu, fotografie z nakrúcania, rôzne rekvi-
zity, kópia sošky Oscara z roku 1966. Ná-
vštevníkom sa premietajú aj ukážky z filmu.
Študentský film: Odchod na korze (r. Peter
Zákuťanský) je názov študentského filmu
VŠMU v Bratislave. Exteriéry filmu Obchod
na korze (1965) boli nakrútené v Sabinove,
kde sa narodil aj mladý režisér filmu.
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Do súťaže bolo tentoraz prihlásených 37 fil-
mov výrobených v rokoch 2012 – 2013, no-
minovaných na ocenenie bolo 21 filmov.
Ceny boli vyhlásené 26. 4. 2014 v historic-
kej budove SND na Hviezdoslavovom ná-
mestí. 
Udeľovanie ocenení moderovali Petra Pol-
nišová a Boris Farkaš. Absolútnou víťazkou
sa stala Mira Fornay, ktorá získala tri Slnká
v sieti – za scenár, réžiu a najlepší film. Štyri
herecké ceny získal film režiséra Mátyása
Priklera Ďakujem, dobre. Nominácie (v zá-
tvorke počet nominácií): Môj pes Killer (6),
Kandidát (5), Colette, Ďakujem, dobre, Klau-
ni, Zázrak (po 4), Až do mesta Aš, Kauza
Cervanová (po 3), Líbánky, Nový život,

V tieni (po 2), eŠtebák, Hodina dejepisu,
Modrý tiger, Súď ma a skúšaj, Výstava, Tanec
tigra, Mesiac, Sneh, Pandy, Momo (po 1)
Cenu za najlepší film udelil režisérke filmu
MK SR Marek Maďarič. Súčasťou programu
bola aj spomienka zosnulých slovenských
a českých audiovizuálnych tvorcov a hercov.
Najlepší hraný film: Môj pes Killer (Mira Fornay)
Najlepší dokumentárny film: Kauza Cerva-
nová (Robert Kirchhoff)
Najlepší animovaný film: Sneh (Ivana Še-
bestová)
Najlepší krátky hraný film:Výstava (Peter Be-
gányi a Andrej Kolenčík)
Najlepšia filmová réžia: Mira Fornay (Môj
pes Killer)

Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej
úlohe: Attila Mokos (Ďakujem, dobre)
Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej
úlohe: Zuzana Mauréry (Ďakujem, dobre)
Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej
úlohe: Miroslav Krobot (Ďakujem, dobre)
Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej
úlohe: Jana Oľhová (Ďakujem, dobre)
Najlepší filmový scenár: Mira Fornay (Môj
pes Killer)
Najlepší kameramanský výkon: Tomáš Jurí-
ček (Kandidát)
Ceny Slnko v sieti za Výnimočný prínos slo-
venskej kinematografii si prevzali Dušan
Hanák a Dušan Dušek.

CENY SLNKO V SIETI 2014
Slnko v sieti 2014 organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) v spolupráci s Audiovizuálnym fondom, Slovenským
filmovým ústavom, organizáciou LITA a Slovenskou asociáciou producentovv audiovízii. Ocenenia udelili piaty raz od roku 2004,
pričom za prihlásené filmy hlasovali členovia SFTA v 17 kategóriách. Ceny sú udeľované ako bienále každé dva roky od roku 2006
za tvorbu roku 2004-2005. Prvé Slnko v sieti získal Juraj Herz v roku 2004.

TRIKRÁT OBCHOD NA KORZE

Základná umelecká škola Jána Albrechta
v Bratislave usporiadala 2. ročník súťaže Slo-
venský detský Oscar. Vyhlásenie výsledkov
sa konalo 
v budove SND 14. 4. 2014. Súťaže sa zú-

častnilo 102 detí v dvoch vekových kategó-
riách: 10-14 a 15-17 rokov. Súťažilo sa v 11
kategóriách: spravodajský príspevok, publi-
cistika, kamera, strih, réžia, hraný a animo-
vaný film, chlapčenský a dievčenský výkon

pred kamerou, hudobný videoklip. Bolo
udelených 21 cien , aj Špeciálna cena Mi-
nistra školstva SR a za esej Cena Film Eu-
rope. (Zoznam ocenených je zverejnený na
web stránke ZUŠ Jána Albrechta.)

Animovaný dokument mladej režisérky Vla-
dislavy Plančíkovej rozpráva príbeh mno-
hých rodín, ktoré poznačili presuny maďar-
ského a československého obyvateľstva po
2. svetovej vojne. Osobné výpovede pamät-
níkov striedajú úvahy mladej generácie a
všetko podčiarkuje hudba Jany Kirschner,

ktorá ju filmu poskytla bez nároku na hono-
rár. „Ja som mala zimomriavky, slzy v
očiach,“ hovorí hudobníčka o filme, na kto-
rom oceňuje najmä jeho autentickosť. „Je to
niečo, čo vás chytí za srdce a čo je reálne.
Niečo, čo tu naozaj existuje a neustále je di-
skutované. Mňa sa ten príbeh veľmi dotkol.“

Podľa tvorcov je dôležité, aby sa film dostal
k divákom, o ktorých rozpráva a ktorým je
určený – pamätníkom presídľovania a ich
potomkom. Značná časť z nich však nepatrí
medzi aktívnych návštevníkov kina, preto sa
rozhodli experimentovať a film priniesť aj na
miesta, ktoré na projekciu nie sú vybavené.

SLOVENSKÉ DETSKÉ OSCARY

ZÍSKA FILM FELVIDÉK – HORNÁ ZEM PODPORU?
Nový slovenský film Felvidék – Horná zem má našliapnuté získať unikátne prvenstvo – ako prvý slovenský filmový projekt sa pokúša
vo verejnej zbierke podporiť nie svoj vznik, ale svoju distribúciu. 
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„Prídeme s filmom, plátnom aj projektorom
tam, kde ľudia preukážu záujem,“ hovorí
Peter Gašparík, zástupca distribučnej spo-
ločnosti Filmtopia, ktorá spolu s produkčnou
spoločnosťou Mandala Pictures projekt pri-
pravila. Prvým krokom je však vyzbieranie
minimálnej sumy, za ktorú môžu projekt
Mobilného kina vypraviť do sveta, teda 2500

. „Množstvo mailov a komentárov nám do-
kázalo, že sme vymysleli zmysluplnú vec 
a divákov film zaujíma. V zbierke na portáli
Indiegogo sme vyzbierali už vyše 1500. 
O tie ale prídeme, ak nevyzbierame celú
sumu, za ktorú je možné projekt naštarto-
vať.“ Projekt je možno nájsť na portáli In-
diegogo.com pod názvom „Mobilne kino –

Vandor mozi“. Jednou z odmien za príspe-
vok je aj vlastné premietanie na mieste urče-
nom prispevateľmi. Medzi odmenami však
sú aj DVD s filmom, zberateľské predmety,
ktoré sa v ňom objavili či obraz výtvarníčky
Rity Koszorús. 

šv (Informácie Klubu filmových novinárov 

S SN 5/2014)

Vsuvka redakce
Připomeňme, že dokument Vladislavy Plančíkové byl spolu s šesti dalšími snímky nominován na Cenu Pavla Kouteckého za originální
dokumentaristický počin. Cenu nezískal, ale i tak jde o úspěch mladé slovenské autorky. Cenu Pavla Kouteckého si nakonec odnesla
režisérka Bára Kopecká za film DK. Jde o portrét jejího manžela – architekta Davida Kopeckého. Autorka na něm začala pracovat poté,
co Kopecký zemřel. Krátký rozhovor s paní režisérkou přinášíme na jiném místě tohoto čísla Synchronu.
Cena Pavla Kouteckého je pojmenována po tragicky zesnulém dokumentaristovi Pavlu Kouteckém a organizují ji Nadace Film a socio-
logie, Divadlo Archa a festival Jeden svět.

CO NOVÉHO NA BRITSKÉ TELEVIZNÍ SCÉNĚ?
BBC je v Británii stále v centru celospolečenské pozornosti, sledují ji politici, mediální pracovníci i konzumenti, z jejichž poplatků
korporace žije. BBC je obrovská organizace, jež disponuje více než třemi miliardami liber ročně (v korunách se to musí násobit tři-
ceti). Je také vůbec největším zaměstnavatelem v britských médiích. Dnes je BBC, založená v roce 1922, poslední z velkých britských
korporací, které byly v Británii vytvořeny v dvacátých a třicátých letech minulého století. 

Zatímco vodárny, plynárny a spousta jiných
obdobně řízených firem byly za vlády Mar-
garety Thatcherové a později i labouristy
zprivatizovány, zůstavá BBC společně s ce-
lostátní bezplatnou zdravotní službou (Nati-
onla Health Service) veřejnou institucí. Ale
vyznavači liberalismu si na obě brousí zuby.
Samozřejmě, že důvody, jež uvádějí, jsou
prezentovány jako čistě ekonomické; před-
kládají jako zaručený fakt, že privatizace za-
ručí kvalitnější a levnější služby a výběr pro
spotřebitele a v našem případě – pro diváka.
Vyznavači trhu ignorují skutečnosti, vyplý-
vající ze zkušeností posledních dvou deseti-
letí, kdy privatizace v Británii málokdy při-
nesla spotřebitelům zlepšení či lepší výběr.  
Soudě podle rúzných návrhů, jež se objevují
na veřejné scéně, by privatizace BBC probí-
hala postupně. Zprvu by se část televizních
poplatků rozdělila mezi soukromé televizní
a jiné mediální společnosti, teprve později by
se z BBC stala organizace, na jejíž kanály by
si diváci platili předplatné. Dnes je televizní
poplatek povinný pro všechny vlastníky tele-
vizních přijímačů; činí téměř 150 liber ročně.
V příštím roce se bude obnovovat Charta
BBC, jež je vždy udělována na desetileté ob-
dobí. A vtéto chvíli je role předsedy trustu
BBC – do určité míry obdoby předsedy Rady
České televize – velmi důležitá. 
Současný předseda lord Patten, jenž z funk-
ce odchází, je konzervativním politikem sta-
rého ražení, jenž stále považuje a brání
dnešní BBC jako důležitou národní kulturní
instituci. Ale na Pattenův vrub se nyní připi-

sují mnohé chyby, jichž se organizace v po-
sledních letech dopustila. Přitom za nejdraž-
ší faux pas je považován pokus digitalizovat
veškerý archiv BBC – v podstatě všechny
rozhlasové a televizní pořady a záznamy
pořízené v průběhu celé existence BBC.
Každý pracovník BBC měl mít možnost na
svém komputeru přehrát a přepsat jakýkoli
materiál. Velmi odvážný plán, ale ukázalo
se, že je nerealizovatelný. Několik let pra-
covali na projektu vysoce honorovaní kom-
puteroví konzultanti, ale Digital Media In-
iciative – jak se akce jmenovala – skončila
fiaskem. Stálo to 100 milionů liber. 
Výběr nového předsedy BBC Rady provází
řada veřejných diskusí. V tisku se spekuluje
o mnoha kandidátech. Ministerský předseda
David Cameron nedávno dokonce prohlá-
sil, že by do funkce měla nastoupit žena. Ale
nejčastěji se nyní objevuje jméno Lorda Se-
bastiana Coea. Dnes aktivní konzervativní
šampión ve Sněmovně lordů, bývalý kon-
zervativní poslanec, v mládí známý atlet, 
vyznamenaný běžec a také muž, který stál
za úspěšnou londýnskou olympiádou. Avšak
britský nedělník Observer z letošního 
1. června se v této souvislosti otázal: „ Co ví
Coe o televizi a o regulaci medií? Bezpo-
chyby by to byl velmi krotký předseda pro
Camerona v příštím roce, kdy se budou
konat všeobecné volby,“ konstatoval list.
Britská vláda již zveřejnila inzerát týkající se
výběru nového předsedy. Podle publikova-
ného textu inzerátu mají kandidáti podat 
své žádosti do 20. června, pohovory s vy-

branými uchazečů začnou 28. července. 
BBC samozřejmě nelení a brání svou pozici.
Např. Tim Davie, šéf BBC Worldwide – 
organizace, jež prodává BBC pořady do ce-
lého světa – se nedávno rozepsal v londýn-
ském večerníku Evening Standard o export-
ních úspěších korporace. 
Pomineme-li americké distributory, říká
Davie, BBC je největší distributor televizních
pořadů na světě. Kanály BBC vysílají pořady
BBC ve 110 zemích. V Turecku nedávno za-
čalo vysílání na dvou BBC kanálech a navíc
Turecko, jako mnohé jiné země, zakoupilo
spoustu programů BBC, od Mušketýrů po
Neviditelná království (Hiden Kingdoms),
včetně formátů jako je Nejslabší článek (The
Weakest Link) a mnohé jiné. A tak jak v růz-
ných zemích, hlavně ve státech třetího světa,
se dnes končí s analogovým vysíláním, BBC
jim dodává digitální a High Definition po-
řady ve velkém. Zaměřuje se na prodej tele-
vizních pořadů nejen do anglicky hovořících
zemí jako je USA a Austrálie, ale i jinam.
Kupř. televizní export do Číny vzrostl v mi-
nulém roce o 90 procent. A podle průzkumu
provedeného Britským filmovým ústavem
(British Film Institute) největší příležitostí pro
BBC a britskou kulturní produkci je dnes
vývoz do Turecka, Egypta, Malajsie a vý-
chodní Evropy.
Výnos z exportu se samozřejmě do BBC
vrací. Během let 2012 – 2013 činil 156 mi-
lionů liber (opět násobte 30), což je 8 %
sumy, jež BBC na výrobu pořadů každo-
ročně vydává. 
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BBC se však změnila, tvrdí jeden z nej-
úspěšnějších britských televizních autorů 
Armando Iannucci, jehož – jak sám hrdě
prohlašuje – BBC odchovala. K jeho nej-
známějším pořadům patří příběhy Alana Par-
tridge, imaginárního bezcharakterního re-
portéra z místního rozhlasu, který se ze
všeho dostane, protože svaluje vinnu na
druhé. Světoznámou se stala také jeho poli-

tická satira – seriál o praktikách britského ka-
binetu za vlády Tonyho Blaira Být u toho (In
the thick of it). Ale je otázka, zda by se tyto
úspěšné seriály BBC mohly natočit dnes,
říká Iannucci. Před deseti, patnácti lety BBC
říkala: „Natoč to, my ti důvěřujeme.“ Ale
dnes je organizace, alespoň podle Iannuc-
ciho, příliš opatrná. Sám nyní pracuje na se-
riálech pro  americkou HBO o amerických

politicích ve Washingtonu, DC. Sám však
nicméně v nedávném interview řekl: „Půjdu
za BBC bojovat na barikády, korporace mně
vždy podpořila. Jenže bohužel, když je na-
řčena ze zločinu, má tendenci se hned se
vzdát a jít se udat na nejbližší policejní sta-
nici.“ 

Anděla Špindlerová, Londýn

Britská archivní asociace FOCAL udělila Vladimiru Opělovi 
Vyznamenání za celoživotní dílo (Life Time Achievement)

Na snímku ze slavnosti v Londýně Vladimír
Opěla a zcela vlevo režisér Martin Ol’ha,
který obdržel cenu za umělecké využití ar-
chivního materiálu v dokumentárním filmu
Nový život rodinného alba. Organizace

FOCAL (Federace komerčních audiovizuál-
ních archivů) byla založena v Londýně v
roce 1985 a každoročně uděluje ceny za vy-
užití archivních materialů v televizní, fil-
mové a dnes již také v internetové tvorbě.

Filmaři z Prahy byli oceněni poprvé. Na
snímku dále pracovnice Národního filmo-
vého archivu Blažena Urgošíková a zcela
vpravo„náš člověk v Londýně” Anděla
Špindlerová.
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„Za paní režisérkou Plívovou-Šimkovou
jsem jel před natáčením našeho filmu. Pů-
vodně jsem z ní chtěl tahat rozumy, jak
pracovat s dětským hercem, ale nakonec
jsme si spolu hlavně vyprávěli. Vlastně mi
žádný metodický návod nedala, ale přesto
mě inspirovala. Třeba mi řekla jednu velmi
důležitou myšlenku: Univerzální rady nej-
sou, řeknu vám leda to, že když děláte
s dětmi, musíte ještě víc respektovat osob-
nost herce, než normálně. Doporučila mi,
ať dětem naslouchám, ať je dobře poznám,

abych si vždycky dobře uvědomil, s kým
pracuju.“
Věra Šimková-Plívová pochází z Podkrkonoší,
narodila se v Lomnici nad Popelkou 
v květnu 1934. Pochází z rodiny, jejíž členové
měli vždy k umění blízko, maminka hrála
ochotnické divadlo, sestra se stala malířkou.
Po maturitě na jičínském gymnáziu odešla do
Prahy na FAMU, kde u Bořivoje Zemana stu-
dovala režii (1952–57). Již během studií inkli-
novala k tvorbě o dětech a pro děti – možná i
trochu pod vlivem svého pedagoga, tvůrce fil-
mových pohádek, mj. legendární Pyšné pri-
ncezny či Byl jednou jeden král. V jejích stu-
dijních snímcích se objevovaly děti i dětská

témata. I když, pravda, její příběhy vycházely
z reálného života.
Po absolutoriu nastoupila jako asistentka
režie na Barrandov, spolupracovala např. na
filmech Touha nebo Král Šumavy. Asistence
u dětské detektivky Případ Lupínek rozhodla
o tom, že se bude věnovat tvorbě pro děti a
mládež. Debutovala v roce 1963 středome-
trážním snímkem zachycujícím prostředí ta-
nečních Chlapci, zadejte se. O rok později
měla úspěch s Káťou a krokodýlem (podle
dětské knížky ruských autorů N. V. Gerně-

tové a G. B. Jagdfelda a scénáře Oty Hof-
mana). Snímek zvítězil na mezinárodním
festivalu dětských filmů v Gijónu. Byl to
první z dlouhé řady (nejen) festivalových
úspěchů Věry Plívové–Šimkové. 
Následovaly další vynikající filmy: Tony,
tobě přeskočilo o vztahu starého muže k osi-
řelému dítěti, kouzelní Lišáci, Myšáci a Ši-
beničák o klukovské partě, O Sněhurce –
příběh vesnických dětí z Podkrkonoší, které
se rozhodly zahrát známou pohádku. Nato-
čila dětský muzikál Přijela k nám pouť, ti-
tuly Páni kluci podle motivů knihy Marka
Twaina Dobrodružství Toma Sawyera, Jak se
točí Rozmarýny, Krakonoš a lyžníci. Všech-

ny tyto i další snímky přijímalo dětské pu-
blikum i festivalové poroty s nadšením. 
Tvorba Věry Plívové-Šimkové spolu s díly
několika tvůrci ze zlínského Kudlova (Josef
Pinkava) patřily ve své době v tvorbě pro
děti k nejzdařilejším, jsou však živé a půso-
bivé dodnes. Vypráví o věcech a jevech,
které děti zajímají: přátelství, touha po dob-
rodružství, chlapecké soupeření, rodinné
vztahy, problémy i „problémy“ dětí s dospě-
lými. Její filmy vycházejí z dětského světa 
a vnímání a odehrávají se téměř vždy ve 

vesnickém prostředí, navíc v rodném kraji
režisérky. Pro své filmy objevila řadu talen-
tovaných mladých lidí, příštích známých he-
reckých tváří. 
Vytvořila sedmnáct hraných snímků větši-
nou podle vlastních námětů a scénářů. Jsou
vesměs určeny pro věkovou skupinu devíti
a čtrnáctiletých dětí. Ve vsi nedaleko Semil,
kde žije, se věnovala i režii ochotnického di-
vadla, vydala několik knih (mj. i literární
zpracování svých filmových příběhů).  
Všechno nejlepší k osmdesátinám, paní re-
žisérko! A za všechny děti i dospělé, které
těšíte svými snímky, díky! 

Agáta Pilátová
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PANÍ REŽISÉRKA VÍ, JAK SE TOČÍ DOBRÉ FILMY PRO DĚTI
Jak se točí Rozmarýny – to je jeden z úspěšných filmových titulů Věry Plívové-Šimkové. Paní režisérka to věděla nejen o Rozmarý-
nách, ale o filmech pro děti vůbec. Proto mě při nedávném setkání s Jiřím Mádlem mladý herec a režisér velice potěšil, když vyprá-
věl, že se před natáčením svého úspěšného debutu Pojedeme k moři vypravil za paní režisérkou – jak říká – „pro rozumy“. O ní 
i jejích filmech mluvil s úctou a uznáním. Není ostatně sám, kdo vyrůstal na jejích vynikajících snímcích pro děti, vzpomíná na ně
několik generací diváků. A s tichým smutkem na ně myslíme všichni, komu je líto, že takových filmů u nás nyní vzniká málo... 

Věra Plívová-Šimková
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ČINNOST A AKTIVITY FITESu PODPORUJÍ:

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

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

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

Schváleno na Valné hromadě FITESu dne 12. 4. 2012

CENÍK INZERCE V SYNCHRONU
CENA

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

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

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

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

opakování inzerce 3x – sleva 12 %,

opakování inzerce vícekrát – dle dohody

Individuálně řešíme i možnosti barteru, 

maximálně do výše 1/2 ceny inzerce.

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

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

1. strana - zápatí

F i t e s o v é  i n f o r m a c e
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