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Vážení členové FITES, vážení čtenáři
Synchronu,
jistě jste zaznamenali, že v rámci časopisu
dochází ke změně. Po delší době, která
vznikla odchodem předchozího šéfredak-
tora a o dvojčíslo 1–2/2015 se postaral
nouzově předseda FITES Martin Vadas
ajeho spolupracovníci, jsem přijala funkci
šéfredaktorky. A to nikoli z profesní ctižá-
dosti, ale spíše z přátelství k některým
lidem kolem FITES a do jisté míry i ze sen-

ti mentality. Po roce 1989 jsme s několika novináři, lidmi zabývajícími
se televizní tvorbou, vstoupili do obnovené organizace FITES. Zpo-
čátku to totiž vypadalo, jakkoliv se situace v oboru od 60. let hodně
proměnila, že se podaří nastartovat Filmové a televizní noviny. Záro-
veň veškeré okolní země v této době nové svobody otevíraly náruč
nám všem, kdo jsme stáli o to, získat nové poznatky azkušenosti. A in-
formovat o nich v českých médiích. Postupně ale, jak je to ostatně
v oblasti všech odborných médií, se možnost publikovat specializo-
vané články v papírové podobě stále zmenšuje. Náhradní, nicméně
podle mého perspektivní, alternativou, je publikování na internetu.
Není tedy možné, aby se člověk zabýval jen touto odborností (to mi os-
tatně připomíná situaci, kterou zevrubně popisuje v profesích scená-
risty a dramaturga Studie vývoje českého hraného kinematografického
díla, o které v tomto čísle Synchronu informujeme). Po třicet let pracuji
v oblasti médií, ať už odborných či určených pro širší veřejnost, zabý-
vám se nejrůznějšími kulturními obory. Mnozí mě poznali jako pra-
covnici PR oddělení České televize. Kromě toho jsme se v rámci PR
aEdice ČT zabývala televizní tvorbou jako publicistka, event. jako pře-
kladatelka, a podílela jsem se na vydávání interních odborných pub-
likací ČT, věnovaných novým technologiím a televizním žánrům. Vy-
zkoušela jsem si také práci v komerční TV NOVA, a publikovala
články, recenze či rozhovory věnované televizní tvorbě v různých mé-
diích. S Českou televizí dosud spolupracuji například na pořadu Di-
vadlo žije! Nicméně, v současné době se zaměřuji především na ob-
last divadla v různých podobách. Publikuji v různých odborných
časopisech, spolupracuji s Českým rozhlasem. 
Samozřejmě, jako kulturní redaktor mám poměrně dobrý přehled,
co se děje v oblasti českého i světového filmu, a dosti bohaté zku-
šenosti z publicistické praxe. Nicméně, mám přece jen jisté po-
chybnosti, zda jsem tím pravým člověkem na pravém místě. Beru si
tedy za svou čestnou povinnost pokusit se nabídnout svou představu
časopisu Synchron s tím, že by podle mého bylo lepší, kdyby tuto
funkci převzal v dohledné době někdo mladší, ambicióznější
amožná i moderněji přemýšlející. 
Prozatím vám tedy předkládám v Synchronu témata z oblasti filmu
a televize, která se mi zdají zajímavá a která mohou vzbuzovat i dis-
kusi. A díky některým přispěvatelům rozšířit spektrum článků o od-
borné příspěvky (například z oboru digitalizace).
Mimochodem, získávat přispěvatele do časopisu není snadné, pro-
tože tato činnost funguje vzhledem k finančním možnostem FITES
spíše jako hobby. Byla bych ráda, abyste i přesto o spolupráci se
Synchronem uvažovali, a informovali nás nejen o tom, jaké akce
z oblasti filmu a televize jste navštívili, ale i o tom, co si o různých
diskutovaných problémech těchto tvůrčích oblastí myslíte. 
Právě různorodost názorů může vytvářet pestrost mozaiky, nabízené
čtenářům Synchronu, inspirovat je. I díky vám budou mít možnost
dozvědět se i o věcech, které jim v množství informací servírova-
ných nám denně televizním zpravodajstvím, mohly uniknout.
Zdravím a přeji hezké dny 

Jana Soprová

šéfredaktorka Synchron
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Vážené členky, vážení členové FITESu, milí
čtenáři Synchronu, 
dovoluji si nejdříve poděkovat členům
ačlenkám spolku, kteří po naší výzvě v mi-
nulém dvojčísle Synchronu 1–2/2015 do-
spěli k rozhodnutí splnit svoji členskou po-
vinnost a uhradili členské příspěvky, bez
kterých bychom nemohli téměř nic dělat.
Potěšily mě některé reakce kolegů z filmové
branže, kterým se poslední číslo časopisu lí-
bilo, shledávají naši práci potřebnou a zají-
mavou, chtějí se na ní podílet, a tak se roz-
hodli vyplnit přihlášku do FITESu a zaplatili
i členské příspěvky. Po letech, kdy členská
základna a aktivita našich členů spíše sko-
míraly, jsou taková rozhodnutí pro celý Vý-
konný výbor důležitou zpětnou vazbou aza-
vazují nás, abychom svůj mandát řádně
dovedli do dubna příštího roku, kdy nás
čeká volební valná hromada. Bude muset
být usnášeníschopná, aby kontinuita našeho
spolku byla zajištěna. Máme mezi sebou
řadu pamětníků, kteří vzpomínají na časy,
kdy FITES byl daleko vlivnější organizací,
měl větší rozpočet, několikatisícovou člen-
skou základnu a řádově větší administrativní
i materiální zázemí než máme dnes. Mám
za to, že jde o spojené nádoby a výkonný

výbor bude takový, jak aktivní bude i člen-
ská základna FITESu. Proto vítám každý
podnět z vašich řad. Bude pro spolek velmi
důležité, zda do našich řad svou prací přilá-
káme i nové mladé členy. A nejen členy, ale
i budoucí funkcionáře a organizátory FI-
TESu. Proto vás prosím, pracujete-li někde
ve filmovém či televizním štábu nebo na
pracovišti s kolegy, kteří ještě nejsou členy
FITESu, řekněte jim o našem spolku. Po-
mozte jim, aby k důstojné reprezentaci fil-
mařské a televizní obce našli svou cestu.
Rozhlédněme se mezi členy FITESu ve svém
okolí, abychom našli vhodné kandidáty do
budoucího Výkonného výboru i Kontrolní
rady se zájmem o naši činnost. V současné
době probíhá navrhování nových kandidátů
na členy Rady Státního fondu kinematogra-
fie, a to na tři místa, která se uvolní v dubnu
příštího roku. Vítáme to jako příležitost k do-
plnění Rady o doposud chybějící základní
profese a odbornosti za situace, kdy v Radě
nebyl zastoupen ani jeden režisér, ani jeden
dokumentarista, ani jeden kameraman… Ve
Výkonném výboru nesouhlasíme s prohlá-
šením jednoho z bývalých radních, dlouho-
letého člena FITESu, který na semináři na
Ministerstvu kultury ČR v září tohoto roku

prohlásil, že „kinematografie sice potřebuje
režiséry, kameramany, střihače i dokumen-
taristy, ale v Radě Státního fondu kinemato-
grafie být nemusí“. Nesouhlasíme a máme
radost, že se nám podařilo oslovit a získat
souhlas skutečných osobností české kine-
matografie, významných profesionálů, kteří
mohou Fondu pomoci, aby Rada měla au-
toritu ve filmové obci i vůči veřejnosti, aby
její rozhodnutí byla kvalifikovaná a schopná
zlepšit výsledky české kinematografie. S na-
šimi kandidáty do Rady Státního fondu ki-
nematografie seznámíme čtenáře Synchronu
v příštím čísle. Jak již víte, dvojčíslo Syn-
chronu 1–2/2015 vzniklo jakousi improvi-
zací Výkonného výboru. Budeme rádi, nesta-
ne-li se toto pravidlem. Nové číslo časopisu
vám konečně přináší nová šéfredaktorka
azkušená novinářka Jana Soprová, které pře-
jeme mnoho štěstí. Doufáme, že práce na-
šeho spolku bude i nadále natolik zajímavá,
že budeme přinášet dostatek podnětů, témat
a článků, aby i časopis Synchron byl pro
naše členy a předplatitele zajímavým čtením
a zároveň prostorem pro výměnu názorů na
aktuální výzvy v oblasti filmu a televize.

Martin Vadas

s l ů v k o  p ř e d s e d y  F I T E S u
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Dobrý den, 
dnes mám pro Vás jen chválu. Jak víte, zajímám se o osud Pavla Wonky. Při příležitosti diskuse k jednomu nedávno vzniklému, opravdu
nešťastnému filmu, údajně o něm, jsem navštívil stránky FITESu a s potěšením mohu konstatovat, že na mě udělalo velmi dobrý dojem to,
jak je tam vše přehledné, jakož i otevřenost, s jakou je dokumentována veškerá činnost FITESu, včetně záznamu z debat ve Čtvrtletnících.
Za to Vám osobně, jakožto předsedovi, výkonnému výboru i celé organizaci srdečně děkuji a gratuluji Vám k tomu. Kdyby byla v ČR vyh-
lašována nejvíce transparentní organizace, myslím, že by FITES musel skončit někde hodně vysoko mezi nejlepšími. Tak jen tak dál! 

Pavel Zvěřina, občan České republiky a Austrálie

(pozn. dopis Pavla Zvěřiny byl zaslán na vědomí ministru kultury ČR)

Dobrý den,
dnes se mi dostalo do rukou aktuální dvojčíslo Synchronu. Musím říct, že po dlouhé době jsem se s opravdovým zájmem začetla do článků,
které publikujete. Pro mě velmi příjemná a produktivní změna. Chci poděkovat a vyjádřit podporu tomuto směru… 
Druhá záležitost - moje členské příspěvky. Jsem si vědoma toho, že mám určitou mezeru v placení. Můžete mi prosím sdělit, kolik dlužím? 
Děkuji a přeji hodně zdaru,

Zora Cejnková, film director/producer

Reakce čtenářů k Synchronu 1–2/2015
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z e  ž i v o t a  F I T E S u

V lednu 2016 se uskuteční již 29. slavnostní
předávání audiovizuálních cen TRILOBIT
BEROUN 2016, na kterém FITES spolupra-
cuje již pošestnácté s městem Beroun a také
s Českou televizí.

Poznamenejte si datum – sobota 16. ledna
2016 – kdy se uskuteční slavnostní předá vání
cen TRILOBIT BEROUN 2016 poprvé v nově
rekonstruovaném berounském kulturním cen-
tru Plzeňka, které má kapacitu 350 diváků. Při
přípravě Trilobitů s městem Beroun bychom
chtěli prohloubit i spolupráci s Českou tele-
vizí. Rádi bychom obnovili dřívější tradici, kdy
se předávání cen Trilobit účastnili nejen po-
zvaní a oceňovaní tvůrci, jejich kolegové z
profesních asociací, velkých producentských
domů, ale i ministři vlády, generální ředitelé
médií veřejné služby spolu s vyšším manage-
mentem, zástupci zastupitelských sborů i za-
stupitelé aobčané města Beroun, novináři ad.
Naším cílem je, aby se slavnostní večer stal
kulturním i společenským svátkem, důležitým
místem setkávání v dostupné vzdálenosti od
Prahy. 
Pozvání většího počtu hostů ve stávajících
podmínkách berounského kina nebylo
z prostorových důvodů možné. Díky dlou-
hodobé spolupráci s městem Beroun, která
je pro nás zajímavá i tím, že se tak filmařská
obec dostává i mimo Prahu, se FITES pravi-
delně podílí. Společně usilujeme o to, aby
oceňovaná audiovizuální díla byla předsta-

vena i veřejnosti na projekcích pro občany
za účasti tvůrců. Podporujeme tím živý dia-
log s diváky a navozujeme situaci nejen pa-
sivní konzumace „atrakcí“, ale též příleži-
tost pro „přemýšlení s filmem a televizí“.

Máme za to, že takový dialog může být pro-
spěšný pro obě strany. V tomto směru vidíme
možnosti pro prohloubení spolupráce
i sČeskou televizí, která ve svých pořadech
zaměřených na kulturu tyto aktivity FITESu
směřující k animaci kultury a udržování
hodnot v posledních letech pozoruhodně
přehlížela (viz kulturní zpravodajství i pu-
blicistika – Jasná řeč Josefa Chuchmy, Kon-
frontace Petra Fischera, Kino 2015 Jolky
Krásné ad.). Uvítáme, když se nám tento stav
v nových podmínkách podaří změnit. Bu-
deme usilovat i o to, aby se Česká televize
stala hlavním mediálním partnerem akce.
Dlouhodobý důraz FITESu na udržení hod-
not v profesi i v tvorbě a aktivní postoj vůči
divákům jsou svým způsobem mimořádné
ve srovnání s jinými cenami, které Česká te-
levize zprostředkovává svým divákům v ka-
tegorii „event“ a které působí zaměnitelně
jako „estrády z Prahy“. Česká televize v mi-
nulých letech natáčela o cenách Trilobit do-
kumentární filmy podobně jako u příležitosti
Cen Františka Filipovského v Přelouči. 
Dokument vysílaný s několikatýdenním
zpožděním byl v případě Trilobitů svým způ-
sobem „nouzovým řešením“ a podle hod no-

cení některých spolupracovníků se i přežil,
zejména proto, že stávající kinosál v Berou -
ně, kde se slavnostní akt v minulých letech
pořádal, neposkytoval dostatečný prostor ani
zázemí pro přímý přenos, který může nej-
lépe zprostředkovat aktualitu významné kul-
turní i společenské události. Dokumenty
oTrilobitech se dostávaly na obrazovku s ta-
kovým odstupem, že tyto pořady byly ve vy-
sílání České televize „válcovány“ jinými
méně tradičními cenami, které následovaly,
a pro televizní diváky se tak dokument stá-
val méně a méně atraktivním. Rádi bychom
se s Českou televizí domluvili na přímém
přenosu ze slavnostního předávání Cen Tri-
lobit a uvítáme i další medializaci i v dal-
ších zpravodajských a publicistických pořa-
dech České televize. Z našeho hlediska se
jedná o událost, která si dlouhodobě udr-
žuje vysoký kredit mezi tvůrci. Věříme, že
pro přímý přenos nalezneme v kraji vedle
města i další partnery, kteří nám pomohou i
s jeho financováním. Zatím FITES schválil
statut audiovizuálních cen TRILOBIT BE-
ROUN 2016 a jmenoval porotu cen TRILO-
BIT BEROUN 2016 v následujícím složení
(vizitky a rozhovory se členy poroty uve-
deme v příštím čísle SYNCHRON):
Mgr. Ivan Biel, režisér, místopředseda FITES
Prof. MgA. Marek Jícha, kameraman, presi-
dent AČK, profesor FAMU 
Prof. PhDr. Vladimír Just, teatrolog a publicista
Marcel Kabát, redaktor LN
MgA. Martin Kohout, režisér, laureát zvláštní
ceny poroty 2014
PhDr. Jan Svačina, novinář a publicista
MgA. Roman Vávra, režisér, člen ARAS
Porota odborníků pracuje průběžně již od
dubna 2015, aby její pozornosti neunikl
žádný podstatný audiovizuální počin v prů-
běhu celého roku. Součástí letošní akce
bude i dětská porota. 

Koncept TRILOBIT Beroun 2016 

pro ČT zpracoval Martin Vadas

29. ROČNÍK AUDIOVIZUÁLNÍCH CEN 
TRILOBIT BEROUN 2016 SE BLÍŽÍ
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Cena Františka Filipovského za nejlepší
ženský herecký výkon v dabingu
uděluje město Přelouč
ZLATA ADAMOVSKÁ
za roli Olive Kitteridgeové (Frances McDor-
mandová) 
ve filmu OLIVE KITTERIDGEOVÁ – (vyro-
bilo HBO v SDI Media ČR)

Cena Františka Filipovského 
za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu
uděluje město Přelouč
PETR LNĚNIČKA
za roli Leonarda da Vinciho (Tom Riley) 
ve filmu DA VINCIHO DÉMONI
(FTV Prima s. r. o.)

Cena Františka Filipovského 
za dabingové zpracování hodnotného 
audiovizuálního díla uděluje Český fil-
mový a televizní svaz FITES
ROZHOVORY S MÝM ZAHRADNÍKEM
překlad Gabriela Kliková, dialogy Alena Fiše-
rová, zvuk Zdeněk Hrubý, režie Elmar Kloss
(Česká televize)
Cena Františka Filipovského 
za překlad a úpravu dabovaného audio-
vizuálního díla
uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů 
za přispění Obce překladatelů
Jak jsem poznal vaši matku IX.
překlad Mikuláš Bryan, dialogy Petra Ha-
mouda
(FTV Prima s. r. o.)

Cena Františka Filipovského 
za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuál-
ního díla
uděluje Asociace pracovníků se zvukem
PETR KOČÍK
za zvuk ve filmu HAVRAN
(ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima s. r. o.)

Cena Františka Filipovského 
za dabingové zpracování televizních
nebo filmových snímků animované 
a dětské tvorby
uděluje město Přelouč
RIO 2.
překlad Anna Polanská, dialogy Petr Pospí-
chal a Eduard Krečmar, zvuk Petr Posolda,
režie Petr Pospíchal, 
hudební režie Zoltán Liška 
(Barrandov Studio)
Cena Františka Filipovského
za dabingové zpracování TV seriálu
uděluje FITES s podporou donátora
DA VINCIHO DÉMONI
překlad Olga Pavlová, dialogy Monika
Macků, dramaturgie Petr Zenkl, zvuk Jaro-
slav Kosán, režie Jiří Kodeš, Vladimír Žďán-
ský (FTV Prima s. r. o.)

Zvláštní cena poroty 
za dětský herecký výkon v dabingu do
15 let – KOUZELNÝ PRSTEN, garan-
tem je Ondřej Kepka a Prezidium He-
recké asociace
KLÁRA NOVÁKOVÁ

za roli Shanie Clemmonsové (Bebe Woodová)
ve filmu ÚPLNĚ NORMÁLNÍ 
(FTV Prima s. r. o.)

Cena Františka Filipovského
za celoživotní dabingovou tvorbu
uděluje přidružený donátor na návrh FITES
VĚRA POKOJOVÁ
Úpravkyně a dramaturgyně dabovaných
filmů

Cena Františka Filipovského 
za celoživotní herecké mistrovství v da-
bingu
uděluje Herecká asociace
JANA HLAVÁČOVÁ
PETR OLIVA

Cena diváků 
za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu
udělená na základě hlasování diváků na
www.dabingforum.cz pod záštitou INTER-
GRAM, nezávislé společnosti výkonných
umělců a výrobců zvukových a zvukově ob-
razových záznamů
REGINA ŘANDOVÁ
za dabing Angeliny Jolie v roli Zloby 
ve filmu ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ
MAGIE
(vyrobilo Studio Virtual)

Výsledky Cen Františka Filipovského za rok 2014

Zadáno pro Přelouč 2015
V sobotu 19. září proběhl XXI. ročník udí-
lení Cen Františka Filipovského v dabingu.
Členové poroty Petr Kautský (Jednota tlu-
močníků a překladatelů), Jiřina Dlasková
(Město Přelouč), MgA. Alice Šnirychová
(Město Přelouč), Karolína Průšová (FITES),
PhDr. Jiřina Hradecká (Obec překladatelů),
Alice Hurychová (Barrandov Studio), ing.

Karel Jaroš (Asociace pracovníků se zvu-
kem), Michal Málek (Česká televize), Mar-
tin Odehnal (TV NOVA), Jaroslav Richtr
(FTV Prima) a Aleš Svatý (HBO) vybírali z 39
titulů přihlášených do soutěže. Slavnostního
večera se ve společenském sále Občanské
záložny kromě představitelů města, odborné
poroty a řady novinářů zúčastnily i známé

herecké osobnosti. Přípravy scénáře a režie
se ujala Martina Knapovská, programem
provázel opět Ondřej Kepka. Zkrácený zá-
znam předávání cen za dabingovou tvorbu
v roce 2014 natáčela Česká televize a pořad
byl odvysílán na ČT Art 29. října 2015 ve
22.15.

Synchron 3/2015�4
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Na podzim se do Přelouče každoročně sjíž-
dějí příznivci dabingu, aby si připomněli
zdejšího rodáka, výborného herce a jedi-
nečného dabéra Františka Filipovského.
Letos už se Ceny FF konaly po jednadvacáté.
Sláva to byla náramná, soudě alespoň podle
davů, které se shromáždily na náměstí. To
proto, že se tu u příležitosti Cen FF konalo
zábavné odpoledne s mnoha atrakcemi
nejen pro děti, ale i dvěma velkými koncerty
Ivana Hlase a Václava Neckáře. Naše dva-
cetičlenná delegace FITES ovšem mířila do
zdejší Občanské záložny, kde se připravo-
vala slavnost udělování Cen FF, na nichž se
podílíme společně s městem Přelouč a He-
reckou asociací. Ta vzhledem k trvajícím
sporům s některými studii udělila letos
pouze Ceny za celoživotní mistrovství v ob-
lasti dabingu. 
Na počátku moderátor Ondřej Kepka pou-
kázal na to, že toto oceňování (a vůbec fe-
nomén českého dabingu) nemá ve světě ob-
doby. Nepřímo tak apeloval na dabingová
studia, aby kdysi vysoko nastavenou laťku
nesrážela náhradou prvotřídních dabérů za
ty lacinější.
Ve videozdravici nejprve Pavlína Filipovská
připomněla, že je tomu právě jednadvacet
let, kdy se v krásné Občanské záložně sešla
hrstka příznivců, aby založili tradici dabin-
gových slavností Přelouč. „Nevěřila jsem, že
to vydrží. Byla to dlouhá cesta. Jednadvacet
roků, to není jen tak. A bohužel, po té cestě
jsme poztráceli pár kolegů, kamarádů, vyni-
kajících spolupracovníků. Ale naštěstí se ob-
jevují další tvůrčí osobnosti a ty mezery
v našich řadách nějak časem doplní.“ Jed-
ním z těch, kteří letos odešli, byl také Pavel
Vantuch, který začal letošní ročník Cen FF
připravovat. A stejně tak odešel i další z otců
dabingových cen Martin Skyba.
A pak už začalo udělování, v němž se obje-
vovali ocenění, jejichž jména jsou někdy
známější, v některých profesích však tak tro-
chu schována za herecké interprety. Mezi ta-
kové patřila například Věra Pokojová (1936),
úpravkyně dialogů a dramaturgyně, která
v tomto oboru pracovala nejprve pro Fil-
mové studio Barrandov-Dabing a poté pro
Československou a Českou televizi Praha.
Když prozradíme, že její první zkušenosti
voboru sahají do poloviny 60. let minulého
století, můžete si představit, kolik hodin,
dnů měsíců a roků v dabingu strávila. He-
recká asociace, vzhledem k problematickým
vztahům s některými subjekty, vystoupila na
protest z poroty Cen FF a zaštítila pouze dvě
ceny za celoživotní mistrovství. Prvním
z oceněných byl Petr Oliva, který dal český

hlas mj. Pierre Richardovi, Dennisi Hoppe-
rovi, Michaelu Cainovi, Jonu Voightovi či
Lewisi Collinsovi jako Bodiemu z legendár-
ních Profesionálů. A mnohým dalším. Oliva
zavzpomínal na své začátky v dabingu:
„Rád ho dělám, vždycky jsem ho rád dělal.
Protože pro mě to byla nesmírně zajímavá
práce. A v podstatě se dá říci, že je umění
udělat dobrý dabing. Otcem toho všeho,
ten, kdo mě to naučil, byl K. M. Walló. Byl
to fantastický pán, kterého jsem měl strašně
moc rád. A pak ještě spousta dalších reži-
sérů. Zároveň se člověk učil i od těch za-
hraničních herců, když je viděl víckrát. /…/
Dabing jsem začal dělat ještě na Akademii,
to bylo v šedesátém roce. Pamatuju si, že
nás pozvali na nějaký sovětský film. Vzadu
ve studiu seděl pan Ráž, udělali v práci
pauzu, protože nás chtěli vyzkoušet. Pan re-
žisér Žáček mi vysvětlil, co znamená křížek
a kolečko. Dostal jsem smyčku, která byla
dost těžká, protože ta postava byla chvíli
v obraze a chvíli mimo obraz. Začal jsem to
dělat, a když jsem to jel po třinácté, tak se
zezadu od pana Ráže ozvalo ‚Jéžišikriste!’
Já jsem řekl, nezlobte se, a odešel jsem. Nic-
méně později jsem dostal spoustu hezkých
dabingových rolí. Nejdůležitější pro mě byla
první role Pierra Richarda. To byl neuvěři-
telný dabing, slovní dribbling. Napřed si mě
vyzkoušeli, jestli to vůbec umluvím, a stalo
se. Dneska mám s Richardem natočeno přes
třicet filmů, stárneme spolu.
Ženskou cenu za celoživotní mistrovství, ur-
čenou pro Janu Hlaváčovou, přišla převzít
její dcera Barbora Munzarová, která zavo-
lala matce přímo z pódia, a všichni přítomní
mohli slyšet nezaměnitelný hlas herečky. To
byla odpověď různým senzacechtivým bul-
várním médiím, které spekulují o tom, že
Jana Hlaváčová je na tom zdravotně tak, že
ani nemůže mluvit.
Porota letos posuzovala výkony ve 39 titu-
lech, které měly premiéru od 1. ledna do
31. prosince 2014, a ocenění se tradičně
udělovala v několika kategoriích, k nimž
přibylo i pár nových.
Ocenění za dabingovou režii v kategorii ani-
movaný a dětský film, udělovanou městem
Přelouč, získal Petr Pospíchal za RIO 2,
který poznamenal: „Chci poděkovat Edovi
Krečmarovi a Zoltánovi Liškovi, kteří od-
vedli mamutí práci za minimální peníze, ale
s velkou radostí hercům dospělým i dětem,
zejména Klárce Novákové, která skvěle zpí-
vala.“ Ta si mimochodem odnesla Zvláštní
cenu poroty za dětský herecký výkon do 15
let – Kouzelný prsten.
Cenu za dabingové zpracování hodnotného

audiovizuálního díla, udělovaný FITES, zís-
kal snímek Rozhovory s mým zahradníkem
a jeho dabingový režisér Elmar Kloss, oce-
nění za překlad a úpravu dabovaného au-
diovizuálního díla, na návrh Jednoty tlu-
močníků a překladatelů, si odnesli Mikuláš
Bryan a Petra Hamouda, kteří připravili pře-
klad a dialogy seriálu Jak jsem poznal vaši
matku. 
Oceněn byl také nejlepší zvuk audiovizuál-
ního díla, porota rozhodla ve prospěch Petra
Kočíka a díla Havran, které vyrobila Prima
FTV ve studiu Audiotech.
Vedle cen pro herce byly letos poprvé oce-
něni tvůrci dabingu seriálu, tedy lidé, kteří
se podíleli na dabingu seriálu Da Vinciho
démoni. To, že si cenu nepřišel vyzvednout
ani jeden z dabingových režisérů, sice na
první pohled nesignalizovalo problém, nic-
méně, zdá se, že v tomto případě půjde
o„kauzu“, spojenou s částečným předabo-
váním seriálu. Redakce Synchronu oslovila
různé strany, aby k tomuto problému zaujali
stanovisko (viz další příspěvek).
Cenu diváků, kteří hlasují na serveru
http://dabingforum.cz/ o nejlepším výkonu
či díle v dabingu, si odnesla Regina Řandová
za roli Zloby ve snímku Zloba – Královna
černé magie.
Dva herci, kteří letos dosáhli na dabingový
trůn, jsou Zlata Adamovská a Petr Lněnička.
Zlata Adamovská si užila skutečně neob-
vyklé role Olive Kitteridgeové (dabovala he-
rečku Frances McDormandovou) ve stejno -
jmenné minisérii HBO. Při přejímání ceny
z jejích úst zaznělo: „Říká se, že se herečka
obsazuje podle toho, jak je podobná té za-
hraniční herečce. Ale v tomto případě to tak
nebylo, a přesto to pro mě byla úžasná
krásná role, která mě asi v žádném seriálu
nepotká. A proto si toho hodně vážím.
I proto, že je to posun v mé práci. Dabing
miluju, dělala jsme ho už v devíti letech,
a věřte, že ho budu dělat dál s chutí a po-
ctivě. A budu se snažit ho dělat dobře, i kdy-
bych žádnou cenu nedostala.“ Petr Lněnička
získal ocenění za dabing Leonarda da Vin-
ciho ze seriálu Da Vinciho démoni z pro-
dukce FTV Prima (herce Toma Rileyho)
aprozradil, že jeho soupeř ve finále Jiří Ploy-
har byl právě tím, kdo jej kdysi přivedl do
dabingového studia. Své ocenění do značné
míry relativizoval tím, když připomněl, že
řada dabérů v současné době role nenam-
louvá. „Tím to nechci nějak shazovat, ale
kdoví, jak by to bylo, kdyby ty podmínky
byly nastavené regulérně, třeba bych ani
nebyl nominovaný.“ 
I když tomu tedy příjemná nálada setkání

Reportáž z cesty do Přelouče
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nenasvědčovala, pod povrchem to stále vře.
Nelze pomíjet fakt, že pragmatické rozhodo-
vání o obsazování a neobsazování dabingo-

vých rolí ze strany některých studií a televiz-
ních stanic do značné míry poznamenává
kvalitu dabingu, na kterou jsme zvyklí. Více 

o tématu se dozvíte v příloze, diskusi v rám -
ci čtvrtletníku FITES věnované právě proble-
matice dabingu. 

Da Vinciho démoni: Stanoviska zúčastněných

Reakce režiséra Jiřího Kodeše

V letošním ročníku dabingových cen Fran-
tiška Filipovského, Český filmový a televizní
svaz FITES, z.s. s podporou donátora, jímž
je firma ITS a.s. (www.its.cz), jejímž ředite-
lem a jednatelem je ing. Lumír Srch, udělil
cenu Františka Filipovského za dabingové
zpracování TV seriálu DA VINCIHO DÉ-

MONI – překlad Olga Pavlová, dialogy Mo-
nika Macků, dramaturgie Petr Zenkl, zvuk
Jaroslav Kosán, režie Jiří Kodeš, Vladimír
Žďánský (FTV Prima, spol. s r.o.). Ani jeden
z režisérů se slavnostního předávání cen 19.
září 2015 v Přelouči nezúčastnil, a proto
byli následně dotázáni, kam jim má být fi-

nanční odměna spojená se získanou cenou
zaslána. Pan režisér Jiří Kodeš ovšem ozná-
mil, že odmítá cenu převzít.
Pro vyjasnění případu FITES oslovil zúčast-
něné aktéry kauzy a jejich vyjádření před-
kládá svým členům.

Omlouvám se za to, že Vám asi zkomplikuji
práci, ale já finanční odměnu nemohu při-
jmout a zrovna tak odmítám přijmout i udě-
lenou cenu. Pokusím se Vám to vysvětlit. Se-
riál Da Vinciho démoni jsem natočil
vdabingovém studiu S Pro Alfa, v dramatur-
gií FTV Prima schváleném obsazení. Měsíc
po odevzdání hotového díla mi bylo ozná-
meno, že kdosi z vedení Primy není spoko-
jen s nadabováním hlavní role, a abych to
přetočil s někým jiným. Já jsem přesvědčen
o tom, že práci jsme odvedli velmi kvalitní
avpodmínkách, které soukromé televize na-
bízejí, na hranici možného. Protože mi
nikdo nebyl schopen sdělit, co přesně je pří-

činou nespokojenosti s výkonem českého
herce v hlavní roli, odmítl jsem již hotové
dílo předělat. Dramaturgie Primy se roz-
hodla, že tuto „OPRAVU” nabídne někomu
jinému. Chopil se toho pan Žďánský a pře-
točil v seriálu dvě role, protože dabér, který
v jeho režii mluví hlavní postavu, v mé režii
namluvil již jednu z dalších postav. Já jsem
se odmítl pod tento dabingový kousek po-
depsat, protože prostě nejsem jeho autorem.
Uznávám, že zadavatel, tedy FTV Prima, má
právo vysílat dabing, který konvenuje úrovni
jejích diváků, už z toho důvodu, že si čes-
kou verzi pořadu platí. Proti tomu se dá
těžko něco namítat. Ale určitě nemá právo

vydávat za moji práci něco, na čem jsem se
v konečné fázi jako režisér vůbec nepodílel.
Seriál byl v TV Prima uváděn bez mého
jména a mě to tím pádem přestalo zajímat.
Dozvěděl jsem se, že jsem nominován do
Přelouče za seriál, který jsem natočil pro ČT,
a dál jsem se o nic nestaral. O té druhé no-
minaci z TV Prima mě nikdo neinformoval.
Kdybych to věděl, rozhodně bych se proti
tomu ohradil ještě před vyhlášením výsledků
poroty. Takže prosím, pošlete ty peníze panu
Žďánskému, nebo, a to by bylo smyslupl-
nější, nějaké charitativní organizaci.
S pozdravem 

Jiří Kodeš

Velmi krátce k tomuto: 
Této situace je mně upřímně líto. Na reali-
zaci jisté části dabingu tohoto seriálu jsem
přistoupil po konzultaci s Jiřím Kodešem, 

Jaroslavem Richtrem a Markétou Stegbaue-
rovou.
Pokud se Jiří (Kodeš) zříká autorství tohoto
dabingu, nemohu cenu převzít ani já, jeli-

kož jsem se na režii podílel pouze částečně.
Doufám, že tento problém nezhorší pohled
na jinak jistě dobře provedený dabing to-
hoto seriálu. V.Ž.

Cena byla udělena podle údajů v přihlášce
a tak je uveřejněna i na našich webových
stránkách
(www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_ar-
ticle=4865 ):
CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za da -
bin gové zpracování TV seriálu – udě lu je

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
s podporou donátora
DA VINCIHO DÉMONI – překlad Olga Pa-
vlová, dialogy Monika Macků, dramaturgie
Petr Zenkl, zvuk Jaroslav Kosán, režie Jiří
Kodeš, Vladimír Žďánský (FTV Prima, spol.
s r.o.)

Tuto verzi jsme v porotě též posuzovali
a jiné informace mi nebyly známy.
S přátelským pozdravem a přáním klidného
průběhu nového ročníku soutěže

Petr Kautský

bývalý předseda poroty

Reakce režiséra Vladimíra Žďánského

Reakce Petra Kautského, předsedy poroty
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Jsem velmi rád, že seriál Da Vinciho démoni
získal prestižní cenu FRANTIŠKA  FILIPOV-
SKÉHO za dabingové zpracování TV seriálu,
velmi si tohoto vážíme.
Bereme cenu za nejlepší dabing jako kolek-
tivní ocenění pro všech cca 40 lidí, kteří se
na tomto skvělém dabingu podíleli. Výroba
českého znění je týmovou prací. Všichni zú-
častnění svým profesionálním přístupem při-
spěli dle svých nejlepších možností ke
vzniku vynikajícího díla, které tak skvěle do-
kázala ocenit odborná porota Cen Františka
Filipovského v roce 2015. Okolnosti vzniku
díla, tedy i režie jsou nicméně interní zále-

žitostí výroby společnosti S Pro Alfa CZ, a. s.,
a není nutné je veřejně blíže komunikovat.
Jak uvádím, jde o kolektivní dílo, na němž se
podílelo mnoho tvůrců různých profesí a i ti
svou měrou přispěli k jeho kvalitě.
Dabéři: Lněnička Petr, Hruška Libor, Sle-
pička Milan, Schuller Svatopluk, Suchán-
ková Anna, Hajlich Oldřich, Hlavica Lukáš,
Jančík Filip, Plachý Jiří, Štěpnička Jiří, Škvor
Radek, Cigánek Ladislav, Šrom Pavel, Holán
Michal, Písařík Martin, Maryška Zdeněk,
Szymik Jan, Tůma Bohdan, Čapka Filip,
Šťast ný Jan, Čapka Jiří, Plesl, Jaroslav, Hro-
mada Jiří, Bebarová Tereza, Vlasák Petr,

Čekan Ernesto, Hruška Zdenek, Moučková
Jitka, Sochorová Klára, Malá Radka, Postle-
rová Jana, Nemčok Jakub.
Překlad dialogů: Olga Pavlová, úprava čes-
kých dialogů:  Monika Macků, dramaturgie
českých dialogů a překladu: Petr Zenkl, vý-
sledný mix českého znění: Jaroslav Kosán,
produkce: Markéta Stegbauerová, vedoucí
výroby: Jana Janoušková, vedoucí drama-
turg: Olga Potužáková,  režie českého znění:
Jiří Kodeš a Vladimír Žďánský.
S pozdravem,

Jaroslav Richtr

Vyjádření šéfproducenta FTV Prima, Jaroslava Richtra:

Z příspěvků vyplývá, že chyba, která patrně zapříčinila komplikaci v předání ceny, se stala v nominaci, kde byl uveden i režisér Jiří Kodeš,
který, jak sám uvádí, se pod dabing tohoto seriálu odmítl podepsat. Nicméně dabing seriálu byl porotou shledán jako nejlepší z no-
minovaných děl, a proto tomuto dabingovému zpracování a jeho tvůrcům cena po právu patří. Finanční odměna, které se oba režiséři
zřekli, bude použita při přípravě dalšího ročníku cen FF.

O české dabingové škole s Ondřejem Kepkou
Ondřej Kepka, který uváděl letošní Ceny Františka Filipovského, má v oblasti filmové a televizní zkušenosti ze všech stran. Od dět-
ství jako interpret – herec i dabér, později jako režisér dokumentů i dramatických pořadů. Kromě toho je členem předsednictva He-
recké asociace. Proto jsme mu položili pár otázek, týkajících se dabingu, a speciálně českého dabingu. 

Český dabing má mimořádnou úroveň, která
není pravděpodobně nikde na světě. Je to ta-
kový fenomén, který jsme vytvořili hned po
2. světové válce, a dlouho jsme ho drželi na
vysoké úrovni. Na rozdíl od okolních států,
kde takovým způsobem vůbec nepracují.
Například v Rakousku či Německu je da-
bing vyloženě spotřební řemeslo, převyprá-
vění filmu do německého jazyka. Jde tedy
o záležitost čistě informativní, nikoli umě-
leckou. A některé státy vůbec klasicky ne-
dabují, ale dělají takový komentářový da-
bing. Já sám jsem se věnoval dabingu už od
šesti let, a tak mohu posoudit, že se pod-
mínky pro dabing filmů výrazně zhoršily.
Zrychlil se čas na dabování, a ta rychlost je
bohužel prvořadá bez ohledu na kvalitu.
Pokud se chce dabér více soustředit na kva-
litu, zkoušet si věci, tak na to vlastně dnes
vůbec nemá čas a prostor. A ta pravá dabin-
gová česká škola čas a prostor potřebuje.
Pokud zadavatelé, dabingová studia, a pře -
devším diváci nebudou vyžadovat poctivou
českou kvalitu, tak nemáme šanci, aby byl
fenomén českého dabingu zachován. Stále
zůstanou vynikající dabéři, o tom nepochy-
buji, ale budou fungovat jen jako kvalitní ře-
meslníci. Půjde o to, aby se správně trefili,
byli pohotoví, uměli vytvořit základní cha-
rakteristiku role – jestli je postava ustrašená,
mužná, legrační. Ale na tu jemnou detailní
práci čas nebude. Fyzicky to totiž není
možné zvládnout. V lednu minulého roku

jsem daboval hlavní roli do filmu Špinavý
trik. Měl jsem tam průvodní komentář, ně-
kolik vrstev role. A měli jsme na to pět hodin
času. Byl jsem sám ve studiu a musím říci,
že jsem si skoro ani nemohl dojít na toaletu.
Tímto způsobem se nedá vytvořit nadstan-
dardní dabing, přinejlepším pouze stan-
dardní.

Máte v oblasti práce ve filmu a televizi zku-
šenost z různých oborů – herectví, režie
a také dabingu. Je podle vás dabing rovno-
cenným uměleckým partnerem například
herectví, nebo je jenom služebným podo-
borem?
Dabing, který by měl zachovat klasickou
českou dabingovou školu, tzn. fenomén
Annie Girardot – Věra Galatíková, Petr Oliva
– Pierre Richard, František Filipovský – Louis
de Funes, Vladimír Brabec – Marcelo Ma-
stroianni, tak ten lze brát jako samostatnou
uměleckou disciplínu. Já si myslím, že exis-

tuje dabing dvojí. První tento, tedy česká da-
bingová škola, kde český herec přidává
k tomu výkonu něco navíc při zachování
všeho, co ta role potřebuje. A potom tzv. da-
bing spotřební (mnohé filmy si ani jiný ne-
zaslouží), a tam se jedná o služebnou disci-
plínu. Podle mého bychom se měli nadále
snažit, abychom zachovali českou dabingo-
vou školu. Jsme malá země, a neměli by-
chom tedy sázet na kvantitu, ale na kvalitu. 
Vy sám jste si vyzkoušel množství dabingo-
vých rolí. Vzpomínáte, která byla ta první?
A kdo byl vaším dabingovým vzorem, resp.
učitelem v tomto oboru?
Nevzpomínám si na název, ale bylo to ještě
ve starém dabingovém studiu Dobeška. 
A režisérkou byla Blanka Nováková. Pama-
tuji si, že mi museli dát několik podstavců,
abych vůbec viděl na text a na plátno. To byl
ještě klasický filmový dabing, někdy koncem
70. let minulého století. 
Hodně mě ovlivnili především režiséři
Blanka Nováková, Zdeněk Štěpán, tehdy za-
čínající mladý režisér. A kromě toho jsem
měl štěstí, že se v té době dabingu věnovala
absolutní herecká špička. Takže jsem zažil
v podstatě počátky některých posléze slav-
ných dabérů. Setkal jsem se třeba se začí-
najícím Mirkem Moravcem, dabovali jsme
s Viktorem Preissem. A mým dabingovým
vzorem byl můj strýc Jaroslav Kepka. Byl mi
vzorem především svým poctivým přístu-
pem k jednotlivým rolím. Když měl dabovat
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šaška v Králi Learovi u paní Olgy Walló, měl
doma na audio kazetě anglický originál,
protože DVD ještě neexistovalo. Měl k tomu
překlad. Pouštěl si to několikrát a učil se,
jakým způsobem se trefovat do té role.
Souhlasíte s názorem některých zastánců
původního znění, že dabing je přepych
a stačí pouze titulky?
Nesouhlasím. Dabing vznikl v době, kdy
byla všeobecná znalost jazyků mizivá a byla
tedy nutnost předabovat filmy tak, aby si to
lidi užili. Protože upřímně řečeno, když běží
film s titulky, je velice náročné ho sledovat.
Člověk vlastně sleduje něco jiného, než by
měl a rozhodně se nemůže soustředit na de-

taily herectví. Sleduje jakýsi psaný text, který
v původním filmu nebyl plánován, takže při
četbě textu nemá čas na to, aby sledoval
kvalitu obrazu a herecké výkony. A navíc,
s titulky je ten problém, že do psaného textu
se nedá nacpat plná hodnota toho, co herec
říká. Jde tedy nutně o nějaké zjednodušení.
Samozřejmě, že by bylo ideální, kdybychom
mohli sledovat filmy v původním znění, aby
byl dojem maximální. Ale to si mohou  dovo-
lit jen někteří, a to u jazyků jako angličtina,
francouzština, možná němčina či španěl-
ština. U jazyků, které nejsou tak rozšířené, si
originál vychutná jen málokdo. Myslím, že
dabing je nutností. A tvrdím, že mnohé za-

hraniční hvězdy jsou u nás známé a popu-
lární také díky skvělému dabingu. Co by
byla popularita Harrisona Forda bez Jiřího
Štěpničky, Pierra Richarda bez Petra Olivy,
Dustina Hoffmana bez Václav Postránec-
kého a Jirky Prágra? Je velmi dobré, že měl
divák možnost se s nimi seznámit v abso-
lutně dokonalém dabingové provedení. Ko-
neckonců je ideální, když se film vysílá du-
álně, dvojjazyčně (umožňují to všechny
DVD Blue Ray). A každý tak má možnost vy-
brat si, zda chce film sledovat v původním
znění nebo si zapnout český dabing.

Ptala se jas

Synchron 3/2015

Dabing – jak jej neznáme
„Postavení dabingu na České mediální
scéně“ byl název Čtvrtletníku, jenž jsem při-
pravoval s Jiřím Kvasničkou – předsedou Da-
bingové sekce Fites, z. S., několik měsíců
před natáčením dokumentu, který jsem na-
konec pojmenoval DABING – MINULOST
A SOUČASNOST.
Několik let se hovoří o upadající úrovni da-
bingu jako takového. Přesto se každoročně
v Přelouči /rodišti Františka Filipovského/
udělují Ceny za nejlepší tvůrčí a herecké vý-
konu v dabingu. Jak to tedy je s těmi nejlep-
šími a horšími díly?
Podnětné názory na současný dabing při-
nesla právě rozprava v rámci Čtvrtletníku,
kde byli zastoupeni jak režiséři, tak i herci,
zvukaři, překladatelé a úpravci, dramatur-
gové a zástupci České televize a FTV Prima
STV i soukromých studií. 
Osobně mě zaujala tvrzení, že dabingová
úroveň je jen částečně poplatná finančnímu
ohodnocení. Dabing se dá dělat dobře
i špatně – a tady záleží na tom, kdo ho dělá
a jak k  věci přistupuje. Jde o symbiózu
všech profesí, tedy od překladu a úpravy,

přes výběr herců a jejich vedení, až po práci
zvukaře. Komerční studia mají snahu reali-
zovat vše rychle a co nejlaciněji. Tady úro-
veň dabingu klesá, protože v tomto pojetí
nikoho kvalita nezajímá, nebo přinejmen-
ším není prvořadá. S tím souvisí fakt /pro mě
ohromující/, že na sledovanosti se kvalita
dabingu neprojevuje. Padla tvrdá slova: di-
váka to nezajímá nebo tomu nerozumí, je
mu to jedno, on sleduje jen proslavené za-
hraniční hvězdy.
Právě renomovaní tvůrci potvrdili, že vše je
v lidech, kteří se dabingu věnují. Buď chtějí
dělat dabing, jak nejlépe umí a komerčnímu
tlaku odolávají, nebo je jim to jedno a jde
jim jen o peníze. 
Ti, co chtějí a dělají svou práci odpovědně,
nesmí slevit ze svých požadavků. Jde o reži-
séry, kteří si sami vybírají kvalitní herce, jde
o studia, která zadávají překlady a úpravu
osvědčeným tvůrcům, a v neposlední řadě
jde také o kvalitu zvuku. Příkladná úroveň
je pak dána právě spoluprací všech tvůrců,
které sjednocuje jméno dramaturga. Právě
slovo dramaturg v poslední době nemá ten

nejlepší zvuk. Tyto druhé „oči“, zejména pro
režiséra, mnohdy dabingu chybí.
Převážná část zúčastněných se shodla na
tom, že nadále chtějí tvořit tak, aby se da-
bingové zpracování co nejvíce přiblížilo ori-
ginálu, a nechtějí, jak sami udávají, pouze
točit bez ohledu na úroveň výsledku.
Tyto názory tvůrců byly inspirací pro můj
dokument, byly popudem k napsání scénáře
a posléze k realizace, kde jsem postupně
obešel tvůrce všech profesí (nominovaných
na Cenu F. F.) a došel k závěrům, kam sou-
časný dabing spěje a co od něho můžeme
očekávat. Jeho nutnost je nadále podmíněna
jednak historií, tak i kvalitou a vnímáním da-
bingu, který zůstává svébytnou disciplínou
a podílí se na kultuře jazyka.
Rámec filmu tvoří slavnostní večer z před-
ávání Cen Františka Filipovského v Přelouči. 
Jaroslav Černý, režisér

Pozn.: Dokument byl odvysílán na ČT Art
29. října 2015 ve 22.15 hodin, a pro zá-
jemce je k vidění na http://www.ceskatele-
vize.cz/ivysilani/
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Studie o problémech současné české kinematografie
Státní fond kinematografie zadal k vypraco-
vání týmu odborníků Studii vývoje českého
hraného kinematografického díla, kterého se
ujal výzkumný odborný tým pod vedením
Petra Szczepanika z Masarykovy univerzity,
Brno.
Složení výzkumného a autorského týmu:
Mgr. Johana Kotišová
metodoložka, mediální antropoložka
Mgr. Jakub Macek, Ph.D. 
garant metodologie, sociolog médií
MgA. Jan Motal, Ph.D. 
specialista na mediální etiku, dramaturg
Mgr. Eva Pjajčíková 
badatelka televizní seriálové tvorby, drama-
turgyně
doc. Petr Szczepanik, Ph.D. 
hlavní řešitel, teoretik a historik filmového
průmyslu
Podle slov řešitele týmu původní rozsah stu-
die měl být 100 stránek, ale nakonec
vzniklo dílo o 250 stranách, zabývající se
problematikou vývoje české kinematografie
dneška ve dvanácti tematických okruzích.
Jak zdůraznil hlavní řešitel, nejedná se oaka-
demickou studii odtrženou od reality, ale
veškeré názory, z nichž se vychází, jsou
podpořeny zkušenostmi z praxe. Konzul-
tanty byli: 
Jaromír Blažejovský, filmový kritik a historik
Petr Jarchovský, scenárista
Petr Oukropec, producent, režisér
Jaroslav Sedláček, dramaturg
Daniela Staníková, koordinátorka programu
MEDIA
Viktor Tauš, producent, režisér
Studie, která by měla sloužit jako odrazový
můstek k všeobecné diskusi o této proble-
matice, existuje v písemné formě, která je
k dispozici na webových stránkách Státního
fondu kinematografie, a je zároveň podro-
bována diskusím, jichž se účastní zájemci
z řad odborníků i laiků, tvůrci a zástupci
oborových organizací. Dvě z takových
debat se odehrály v pražském prostoru ERA,
další v rámci MFF Karlovy Vary.
Tato zpráva, která vás může inspirovat v pře-
mýšlení o problematice současné české ki-

nematografie, vychází z první prezentace
Studie, která se odehrála v pražské kavárně
ERA, a byli na ni přizváni kromě řešitelů zá-
stupci všech výše jmenovaných skupin. Do-
mnívám se, že právě v našem časopise by-
chom měli věnovat této zprávě pozornost
v několika číslech a bylo by dobré a přínos -
né, kdyby se do diskuse zapojili samotní
tvůrci a přidali svůj názor na tuto proble-
matiku i na její možná řešení. 
Samotná studie byla SFK zadána před více
než rokem a jejím cílem mělo být zmapo-
vání filmového průmyslu, především v prvo-
počátečním stadiu, tj. ve stadiu vývoje. 
Řešitelský tým ji zpracovával asi 8 měsíců,
akromě výše jmenovaného týmu odborníků
z různých sfér a jejich odborných poradců
z oblasti filmu byli osloveni i další respon-
denti (jichž nakonec bylo 62). Nejedná se
tedy o jednostranné pohledy ze strany teo-
retiků, ale studie – dosti kritická – je založe -
na právě na osobních zkušenostech z praxe.
Došlo tedy k velmi funkčnímu spojení světa
akademického a světa filmového průmyslu.
Jak poukázal Petr Szczepanik, „je to reflexe
akademická, která by měla být nikoli diktá-
tem toho, jak by měl filmový průmysl fun-
govat a vypadat, ale měla by být vykopnutím
k diskusi, která bude Fondem reflektována
a podle níž bude snad možno upravit ně-
které parametry budoucích výzev a fungo-
vání Rady Fondu.
Studie je rozdělena do dvanácti problémo-
vých okruhů, které se pokusila zmapovat,
stejně jako představy o možných východis-
cích aktérů vývoje filmového díla ve třech
profesních skupinách (z hlediska produ-
centů, scenáristů, režisérů a dramaturgů).

Základní problémové okruhy, podrobené
analýze ve Studii, jsou:

1 Iniciace projektu a skladba týmu pracu-
jícího na vývoji

2 Definice a náplň vývoje
3 Proces, strategie a financování vývoje
4 Business model produkční společnosti
5 Dramaturgie a dramaturgové
6 Mezinárodní koprodukce

7 Veřejná podpora: Státní fond kinemato-
grafie a evropské podpůrné programy
(MEDIA, Eurimages)

8 Televize: koprodukce aco-development
(ČT, slovenské, HBO)

9 Standardní nebo best practice
10 Scenáristé a prekarizace tvůrčí práce

vprocesu vývoje
11 Pozice v poli filmové produkce
12 Historie pole: nostalgie po státně říze-

ném systému tvorby a vize modernizace

Studie se tedy soustředila na tvůrčí trojúhel-
ník režisér – scenárista – producent, a kri-
tické názory jsou odvozeny z rozhovorů
s aktéry. Nejsou to tedy pohledy z vnějšku,
ani návody, jak by se co mělo dělat, ale
snaha popsat praxi vývoje a naznačit možná
východiska tak, jak je vidí výše jmenované
profese. Tedy klíčoví aktéři, kterým se sou-
hrnně říká kreativní trojúhelník. Cílem bylo
konfrontovat mozaiku parciálních pohledů
těchto tří profesních skupin v souvislosti
s rozdělením filmů do čtyř typů: 

Graf znázorňuje (směrem nahoru):
blízkost mainstreamu (jádru profesní komu-
nity, mainstreamovému publiku a domi-
nantním společenským hodnotám)
míru standardizace a profesionalizace vývoje
jako specifické fáze produkčního procesu
průměrnou velikost rozpočtů
směrem dolů: míru outsiderství 
směrem dolů: míru profesní a ideologické
nonkonformity  (K – pravicové, A – levicové)

Proč a jak byla studie realizována
Řešitelé se pokusili zmapovat reálnou praxi
ve fázi literárního vývoje scénáře, ale i ve
fázi nebo v procesu producentského vývoje
projektu, a zároveň dopady na ekonomic-
kou a kulturní hodnotu kinematografického
díla. Vycházeli z předpokladu, že právě fáze
přípravy je kritickým momentem, který
velmi silně ovlivňuje konkurenceschopnost
českého filmu v zahraničí, jeho kvalitu

aúspěchy, ať už umělecké, tak komerční na
domácím a evropském trhu. A zároveň se
pokusili zjistit, v čem jsou možná zlepšení
anastínit, jak by si tvůrci představovali stan-
dardy, které by měly být v praxi aplikovány,
východiska těchto problémů. Nejedná se
tedy jen o popis toho, jak se to dělá, ale
i toho, jak si samotní aktéři představují
možná zlepšení. Metodologicky vycházel

tým z období pěti let a padesáti filmů, které
byly v tom období vytvořeny a uvedeny
(bylo tedy zkoumáno 10 filmů ročně). Výběr
filmů byl sestaven tak, aby co nejreprezen-
tativněji pokrývaly různé výše rozpočtů,
různé úspěchy v kinech. Přitom bylo vychá-
zeno z dostupných dat Unie filmových di-
stributorů a na základě tohoto vzorku byl
vygenerován seznam možných respon-
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dentů, kdy ke spolupráci svolilo 62 respon-
dentů (kteří zastupovali kreativní trojúhel-
ník), s nimiž bylo provedeno celkem 67 roz-
hovorů. Informace získané z rozhovorů byly
doplněny o dostupná kvalitativní data z ar-
chivů, databáze SFK a zúčastnilo se i něko-
lik doplňkových aktérů z televize, Fondu,
ale například i právník či zástupce distribu-
tora.

Základní otázky
Řešitelé se nejprve pokusili zmapovat struk-
turu (např. kdo s kým píše scénáře a pro
koho), jaké typy základních projektů se vy-
víjejí a jak se liší typ projektů a praxe vývoje
na konkrétních příkladech. Důraz byl kla-
den také na kvantitativní parametry vývoje
(jak dlouho, za kolik, kolik úspěšně realizo-
vaných projektů z celkově původně vyvíje-
ných) a samozřejmě i na kvalitativní para-
metry vývoje (jak to probíhá, jak vypadá
spolupráce mezi jednotlivými aktéry, jak
funguje dramaturgie, jaké jsou postoje a ho-
rizonty jednotlivých aktérů, jaká je role klí-
čových institucí). Dvanáct klíčových prob-
lémů (viz výše) nebylo dáno předem. Ale
byly vytipovány na základě prvního kola
sběru informací, na jehož základě se upřesní
hypotézy a rozšíří spektrum otázek, aby
pokud možno co nejpřesněji odpovídalo
tomu, jak o problematice aktéři uvažují, kde
vidí nejdůležitější a nejpalčivější problémy. 

Co nás pálí?
Jako tři nejpalčivější problémy se ukázaly
tyto: Jakým způsobem business model pro-
dukční společnosti limituje a ovlivňuje praxi
ve vývoji, krize dramaturgie a pozice sce-
náristy, resp. prekarizace dvou uvedených
profesí. 
Stejně tak základní struktura typologie filmu
na českém trhu nebyla dána předem, ale vy-
plynula z rozhovorů, analýzy doplňkových
dát. Vyšel z grafu v podobě podkovy (viz
výše), který se inspiruje politologií a ukázalo
se, že to, co se na první pohled jevilo být
nejlépe vyjádřitelné na lineární přímce, se
v realitě jeví tak, že se konce k sobě začínají
blížit – nikoli v tom smyslu, že by okrajově
komerční a okrajově artový film byly stejné
svou kulturní hodnotou, svými uměleckými
kvalitami, ale producentskými přístupy ve
fázi vývoje. Z výzkumu vyplynulo (zjedno-
dušené) dělení na čtyři kategorie filmů:
mainstreamový komerční, mainstreamově
artový, okrajově komerční a okrajově artový.
V těchto kategoriích byla definována krité-
ria pro typické představitele v českém sys-
tému: v kategorii artového filmu se jedná
o filmy, které mají často vyšší rozpočty než
ty komerční, často to jsou mezinárodní ko-
produkce a vývoj je realizován způsobem,

který se blíží ze všech čtyř typů nejvíce ev-
ropské praxi, je relativně nejlépe financo-
vaný, do práce se zapojují dramaturgové. 
Mainstreamový komerční film je většinou
snímkem, který cestuje spíše omezeně, má-
lokdy se jedná o koprodukci, role drama-
turga je nižší, čas výroby kratší, veřejná pod-
pora menší, a rozpočty tudíž o něco nižší.
Okrajový artový film cílí ve většině případů
na úzce vymezené publikum a počítá ve
svých produkčních modelech s nižší ná-
vštěvností, někdy v řádu jednotek tisíců,
není tedy založen na příjmech z kin, a tak
vývoj je limitovaný finančně, časově, role
dramaturga je omezenější než v mainstrea-
movém artovém filmu. Okrajový komerční
film zahrnuje dva typy filmů – jeden z nich
je realizován poloamatérskými metodami,
druhý patří ke kasovním trhákům v českých
kinech, společný mají téměř nulový vývoj.
Scénář se dává rovnou do výroby, vývojové
etapa je omezena na minium. Je to servis
tvůrci a je tam výrazně větší role obchod-
ních partnerů, kteří do konceptu zasahují.

Postupy zkoumání
Celá studie je tedy rozvržena do čtyř typů
projektů, do čtyř typů profesí a 12 problé-
mových okruhů. Tak je tvořena celková
struktura studie, na začátku ve třech bodech:
klíčová tendence, variace klíčové tendence
a určité výjimky. Ve Studii jsou také obsa-
ženy vybrané ilustrační citáty, které nena-
hrazují argumentaci zpracovatelů, ale ilu-
strují způsob myšlení v dané profesi.

V čem business model produkční společ-
nosti limituje?
Je důležité ujasnit si, v čem business model
produkčních společností ovlivňuje praxi vý-
voje a v čem ji limituje. V případě artových
filmů, a ve větší míře okrajových artových,
ale i do značné míry i mainstreamových
filmů, je business model postavený na vý-
robě. To znamená, že producentská nebo
koprodukční firma žije z toho, že má vysoké
tržby z kin nebo z jiných distribučních ka-
nálů. Jakým způsobem to ovlivňuje praxi vý-
voje? Jestliže business model nutí k tomu,
aby byl film dán do výroby pokud možno co
nejdříve, existuje samozřejmě tlak na časové
omezení vývoje. Zároveň jestliže je business
model založen na příjmech z výroby sa-
motné, tak je problém s tím, co je naopak
běžné na větších trzích, a sice že se vybírá
nejúspěšnější a nejnadějnější projekt z vět-
šího spektra vyvíjených projektů. Je tu jed-
nak tlak na zkrácení, ale i tlak na vyrábění
každého projektu, do kterého se investovalo
více než desítky tisíc korun.  Podíváme-li se
na poměr vyvíjených a vyráběných projektů
na větších trzích, jako je britský, americký

nebo francouzský, tak vyplyne, že jen malý
podíl vyvíjených projektů jde skutečně do
výroby. V českém prostředí je pravidlem, že
do výroby jde skoro všechno, co se dostane
přes prvotní fázi vývoje. Takže tu nemůže
fungovat efekt vývoje kvality vytěžené
z kvantity. A je otázkou, zda existuje ve stá-
vající situaci nějaké východisko. Samoz-
řejmě, je tu velká role SFK a veřejné pod-
pory z dalších zdrojů (existují i specifické
grantové programy, které mohou do určité
míry kompenzovat kontinuitu, jednorázo-
vost tohoto typu vývoje). U nezávislých pro-
ducentů komerčních projektů je to samoz-
řejmě jiné, ti nejsou závislí na výrobě, jsou
závislí na tom, aby film dobře prodali svým
obchodním partnerům, ať už soukromým te-
levizím, nebo distributorům. Překvapivým
zjištěním bylo, že zadavatelé product pla-
cementu mají často v některých typech pro-
jektů překvapivě vysoký podíl v rozpočtu.
Podle předpokladů se počítalo nejvíce s
20%, ale někdy podíl překročí až 50%. To
samozřejmě limituje vývoj. Vztah k ob-
chodnímu partnerovi je založený na tom, že
se mu musí dokázat, že je námět atraktivní
natolik, že mu to tzv. stojí za to investovat
do filmu. Z toho se pak odvíjejí další stadia.
Aby mohl producent investovat do scená-
risty, tak scénář – paradoxně – musí být do
značné míry hotový, je třeba mít pohromadě
obsazení a osloveného režiséra. Tak posléze
vzniká velice silný tlak na urychlení pro-
cesu. První fáze vývoje se dělá v podstatě
bez financování práce scenáristy (!), a poté
jsou smlouvou nastaveny termíny tak, že
všechno musí jít velice rychle do výroby. Je
to tedy jiný typ business modelu, který limi-
tuje praxi vývoje. Snižuje selekci, zkracuje
čas a omezuje finance. 

Krize dramaturgie
Výrazným problémem je krize dramaturgie,
na tom se shodli všichni respondenti. Dra-
maturgie není dostatečně kvalitní, je podfi-
nancovaná, nemá prestiž. Navíc obsahuje
přístup k profesi dramaturga některé „skryté“
paradoxy. Například ten, že přetrvává před-
stava dramaturga – v podstatě barrandov-
ského, který do určité míry plní roli kreativ-
ního producenta. Na rozdíl od jiných zemí
však nejsou u nás standardizovány role
script editora a head of development. Pro
vysvětlení: script editor je člověk, který je
najímán na konkrétní analýzu scénáře,
udělá analýzu co nejpreciznější a zase
opouští tým. Naopak head of developement
je člověk, který z pověření producenta do-
hlíží nikoli na jeden, ale na více projektů
v produkční firmě od začátku do konce.
Dělba práce mezi těmito dvěma typy pro-
fesí, které se obsahově blíží našemu slovu
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dramaturg, nemá u nás standardizovanou po-
dobu a vlastně ani není jasno, jaký je mezi
nimi rozdíl. Výraz dramaturg, kromě Ně-
mecka a Česka, není ve většině zemí vůbec
ve slovníku, a obecně se neví, co vlastně tato
profese obnáší. To se samo zřejmě při přípravě
studie projevilo i v reakcích zpovídaných. Na
jedné straně producenti a režiséři tvrdí, že jim
dramaturgie chybí, že by chtěli kvalitní dra-
maturgii, ale na druhé straně nejsou připra-
veni do dramaturgů dostatečně investovat ani
jim naslouchat, dát jim relevantní hlas ve
svém týmu. Nejsou zkrátka připraveni na to,
že dramaturg bude nedílnou součástí týmu
vývoje. Mnohdy ho nahrazuje jiný typ dra-
maturgie. Obecně komerční producent raději
vyslechne připomínky distributora, art produ-
centi zase raději poslouchají kolegy režiséry,
producenta nebo i jiný hlas, který mají ve
svém okolí a kterému důvěřují. Paradoxní je i
to, že v případě, že dramaturga mají, stěžují si
na to, že připomínky dramaturga jsou příliš
detailní, promítají se do nich jeho vlastní au-
torské představy, nebo naopak mluví o tom,
že česká dramaturgie je pocitová, „dojmolo-
gická“ či intuitivní. Jen velmi zřídka se stává,
že by si producent najal zahraničního drama-
turga, angažoval špičkového zahraničního
script editora, který na zakázku udělá analýzu
scénáře. Toto se stalo jen v jednom případě
zkoumaných filmů apodle tvůrců to mělo vý-
razně pozitivní efekt.

Tajemné slovo prekarizace
V poslední době se objevuje v obecně uží-
vané terminologii pojem „PREKARIZACE“,
které pochází ze sociologie. Podle interne-
tového zdroje jde „o nahrazování plnohod-
notného pracovního poměru atypickým 
jednorázovým nákupem služby, různými

částečnými úvazky a dohodami o provedení
práce. Ve stručnosti odpovídá prekarizace
práce radikálnímu systémovému zhoršení
životních a pracovních podmínek zamě-
stnanců a lidí práce. Takovýto člověk nemá
řádnou smlouvu ani právní ochranu a ne-
ustále nad ním visí Damoklův meč vyha-
zovu bez udání důvodu. V šachu ho drží ob-
ligátní věta o tom, že na jeho místo stojí ve
frontě na pracáku desítky jiných. O nějakých
finančních kompenzacích či odstupném si
při výpovědi může nechat jen zdát. Mezi
charakteristiky prekarizace je navíc možné
zařadit i zhoršující se standardy bezpečnosti
práce, omezování systému sociální ochrany,
obtížně dostupnou zdravotní péči a v nepo-
slední řadě i zhoršení pozice dětí takto ‚za-
městnaných osob’ ve školství.“ Toto je v ob-
lasti práce ve filmu ještě daleko horší.
V podstatě jde o to, že určitý scenárista nebo
dramaturg není dostatečně placen (a jak uvi-
díme, v prvním stadiu vývoje vůbec ne), ale
znamená to také, že nemá jistotu v práci,
a tedy vyjasněný vztah k tomu, co dělá.
Takže je cekem běžná situace, kdy musí
dělat na pěti projektech zároveň, aby se uži-
vil. Je to situace, kdy jeho práce není ohod-
nocena tak, aby se mohl uživit jen tím, co
umí a chce dělat nejlépe.
S tímto podhodnocováním profese samoz-
řejmě souvisí i východiska, tedy vědomí pro-
ducentů, týkající se (ne)užitečnosti drama-
turga. Zatímco zástupci artových filmů mají
za to, že zdejší dramaturgové se řídí pocito-
vostí, tzv. „dojmologií“, komerční produ-
centi na funkci dramaturga ve svém týmu 
rezignovali úplně. Mají za to, že jim drama-
turgové nemůžou být v ničem užiteční, ra-
ději poslouchají rady distributora, soukromé
televize nebo kolegy z branže. 

Bída scenáristické profese
Problematická situace českého filmu se od-
víjí od toho, že u nás existuje jen velmi málo
profesionálních scenáristů, kteří by se mohli
specializovat pouze na scenáristiku a nebyli
zároveň režiséři. Je tu zároveň velký tlak na
to, aby dělali více projektů najednou. Z hle-
diska finančního zároveň tato práce nepos-
kytuje dostatečné finanční zajištění, aby se
mohli soustředit dostatečně dlouho na jeden
konkrétní projekt. Prekarizace scenáristů 
generuje jednak nejistotu finanční, ale také
nejistotu, pokud jde o pravidelnost práce
aztrátu kontroly nad vlastní autorskou prací.
Z výpovědí vyplývá, že producent má ten-
denci platit až tehdy, když je scénář hotový,
nebo dokonce až tehdy, když na něj dostane
grant. To má za důsledek, že scenárista prak-
ticky nese riziko za producenta. V podstatě
přebírá podnikatelské riziko v tom, že in-
vestuje svůj čas a úsilí do něčeho, co po-
měrně dlouhou dobu, v několika fázích není
vůbec hodnoceno. Tento podivný vztah
k práci scenáristy se objevuje i v případě
smluv. V případové studii v rámci daného
textu byl s pomocí právníka analyzován
vztah scenáristy a producenta, kde se uká-
zala jednak nerovnost, ale i pravděpodobná
neinformovanost, co by bylo možno pomocí
úpravy smluvních vztahů zlepšit na pozici
scenáristy nebo tvůrce. Tato neinformova-
nost se týká nejen vztahu scenárista a pro-
ducent, ale i vztahu producent – televize.
Zde vidí řešitelé velký deficit role asociací,
které by mohly pomoci i kolektivním vyjed-
náváním dosáhnout jistých zlepšení, tak jak
je běžná praxe v Evropě. To se odvíjí od
faktu, že mezi tvůrci funguje nedůvěra jed-
nat skrze organizaci, která je zastupuje,
o svých vlastních zájmech. 

Zadáno pro nové české filmy
V Čechách vzniká každoročně množství filmů. Málo, nebo moc? Převažují dobré, nebo špatné? Závažné, nebo spíše jen zábavné? Od
každého kousek. Samozřejmě, že nedokážu odhadnout, který z těchto filmů si vyslouží nominaci na Českého lva nebo dostane šanci
reprezentovat Česko v boji o Oscary. Výběr tří filmů, které bych ráda představila, je tedy čistě podle mého osobního vkusu. Někdo jiný
by možná vybral jiné. Přijměte ale tento můj výběr. Vybírala jsem tak, aby každý z nich byl jiný, zastupoval jiný žánr a řekněme, má
i jinou cílovou skupinu. Filmy Petra Zelenky vždy přinášejí do české kinematografie nějaký nový prvek a domnívám se, že i v hodno-
cení kritiků bude figurovat v této sezóně mezi favority. Sběrný dokument Heleny Třeštíkové Mallory má už první potvrzené uznání
za sebou – získal Cenu za nejlepší dokument na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. A do třetice, je tu ukázka ko-
produkčního filmu Marguerite, který pro nás může být zajímavý tím, že mj. ukazuje, jak zajímavé reálie nabízí Praha zahraničním
partnerům. I tento film už má na kontě mezinárodní ocenění – na letošním 72. mezinárodním filmovém festivalu vBenátkách cenu
P. Nazareno Taddei Award. Film byl rovněž vybrán do hlavní soutěžní sekce festivalu a nominován na Zlatého lva.

Představujete po sedmi letech svůj nový
film. Jaký je to pocit? 
Pocit veskrze sváteční. Premiéru by samoz-
řejmě šlo o nějaký čas urychlit, dotočili jsme
loni v srpnu. Ale nechali jsme si delší čas na

dokončovací práce, i proto, že jsem mezi
tím měl další pracovní závazky. Díky velko-
rysosti distributora, který byl ochoten po-
čkat, je tedy premiéra až teď.

Souviselo to s možností, že bude mít film
premiéru v zahraničí?
S něčím takovým jsme vůbec nekalkulovali.
Já sám jsem byl už po distribučních jedná-
ních hodně skeptický. Ukázalo se, že o tuhle

Petr Zelenka: Chtěl jsem, aby divák byl svědkem zrodu nějakého mýtu
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látku není zájem. Nepočítali jsme tedy ani
s tím, že by o uvedení filmu měly zájem
velké festivaly. Svět dnes vypadá tak, že
možnost uvést film na velkém festivalu ur-
čujete už tím, jakého máte koproducenta.
Avzhledem k tomu, že u tohoto filmu není
zahraniční vstup, bylo jasné, že nám nikdo
nebude vycházet vstříc. 

Nicméně, nakonec se podařila světová pre-
miéra na londýnském filmovém festivalu.
Vzhledem k papouškovi a montypythonov-
skému humoru je to dost dobrá volba. 
Doufám, že ano. Zval jsem na premiéru Ter-
ryho Jonese z Monty Pythonů, kterého tro-
chu znám. Myslím, že by se bavil. On ale
v té době má závazky na festivalu ve Špa-
nělsku, takže se bohužel nemůže zúčastnit. 

Pro mě jsou vaše filmy takové pastičky. Jako
když člověk vstupuje do neznámého po-
koje, a než se rozkouká, neví pořádně, kde
se ocitnul. Protože je tam spousta různých
mystifikací. I sama upoutávka je vlastně
mystifikační. Je to tak schválně?
Já se snažím divákovi vždycky důvěřovat.
A tenhle film je důkazem toho, že diváka ne-
podceňuju, věřím mu. I když si uvědomuju,
že na druhou stranu toho na něj dost naklá-
dám. V ideálním případě by to mělo fungo-
vat jako pomrkávání na poučeného diváka,
který snad rád přistoupí na tuhle formu hry.
V našem filmu se toho odehraje hodně, ale
pravidla vyprávění zůstávají zachována.
Zkrátka, není tam žádný zásadní podraz, jen
trochu měníme úhel pohledu. Nejprve uká-
žeme výsledek, a po půlhodině se podíváme
do zákulisí.

Základní téma jsem si sama pro sebe pojme-
novala „všechno je jinak“. To je motiv, který
se prolíná všemi vašimi filmy. Pohráváte si
s mýty, historickými fakty, detaily, které jsou
dávány do neobvyklých souvislostí. Musím
říct, že mě tento film přiměl ktomu, abych si
hned půjčila knihu Mnichovský komplex, ke
kterému odkazuje. Abyla jsem překvapena.
Je to naprosto jiný pohled, než nám byl léta
servírován v hodinách dějepisu. Jak jste se vy
k té knížce dostal?
Když jsem začal pracovat na scénáři, vyhle-

dal jsem historika Petra Kouru, abych mohl
konzultovat historická fakta. A Petr mě ve-
lice rychle přivedl k Janu Tesařovi a tvrdil,
že on je pro to téma zásadní. A měl pravdu.
Následně jsem panu Tesařovi úplně propadl. 

Vypadá to ovšem jako dnes populární mys-
tifikační teorie…
Když jsem měl diskusi se studenty na FAMU,
mysleli si, že celá situace kolem Mnichova
je mystifikace. Nevěřili, že ta fakta jsou prav-
divá. Nicméně je to tak, že Jan Tesař vychází
pouze z doložených faktů a domýšlí je z ve-
lice pevného morálního pohledu. Neuhýbá
v interpretaci z morálního hlediska. Je jedi-
nečný v tom, že odmítá zamlčovat nepo-
hodlná fakta jen proto, abychom jako národ
vypadali lépe. V tom je nesmiřitelný. Neváhá
kritizovat i Patočku, když píše o tom, že
Beneš byl slaboch. Protože zjevně šlo o ne-
objektivní a neinformované prohlášení to-
hoto filozofa. A taky nebezpečné, protože
může nevědomky ovlivnit další generace
lidí, kteří jej budou dále citovat. 

To je problém dneška. Udělat z nepravdy či
polopravdy pravdu je dnes mnohem snazší
prostřednictvím kopírování nepřesných in-
ternetových zdrojů. 
Ano, a vytrácení souvislostí. Tak vzniká
mýtus. A já jsem chtěl, aby v tomto filmu byl
divák svědkem zrodu nějakého jiného mýtu.
Přímo před očima diváka vzniká mýtus o na-
táčení, které bylo skvělé, a kdyby nezemřel
důležitý herec, vše by dopadlo báječně. Na
konci filmu to tvrdí televizní moderátorka.
Nikdo už se neptá, jak to doopravdy bylo.
Amýtus může žít.

Téma dvojí zrady Francouzů, i když v obo-
jím případě jsou v tom nevinně, bylo ve scé-
náři od začátku?
Ano, tento úmysl byl ve scénáři od začátku,
ale celková koncepce byla jiná. Původně
jsem to totiž koncipoval jako DVD, kde měl
být dokumentární archivní základ, hraný
film, film o filmu a obrovské množství bo-
nusů, kde se k věci měli vyjadřovat různí
lidé. Původní scénář byl skutečně mnohem
pestřejší, ale asi úplně šílený. Těch nápadů
bylo příliš. 

Pro scenáristu a režiséra je asi nejtěžší umět
se zbavovat nápadů…
Zbavovat se nápadů je těžké, ale nejtěžší je
pochopit, že to, co člověk považoval za
nápad, žádný nápad není. Na to upozorňo-
val Čestmír Kopecký při produkční práci.
Lidi prezentujou jako nápad něco, co je
běžná praxe. Ale to není možné. Trvejme na
tom, že nápad musí být něco, co se vymyká
běžným zvyklostem.

Formální stránka filmu je výrazně inspiro-
vána Truffautovou Americkou nocí. Pozorný
divák si všimne nápovědy ve formě starého
plakátu k tomuto filmu. Tenhle motiv byl ve
scénáři také od počátku?
Když jsem si uvědomil, že budu dělat film o
filmařích, tak jsem samozřejmě zkouknul
všechny dostupné filmy na toto téma.
A tenhle i po letech všechny převyšoval las-
kavostí i tím, co všechno se do něj vešlo.
Jsou tam scény, které by tam vlastně být ne-
musely, ale právě to dělá Truffauta velkým
filmařem, Ukazuje, jak lidé žijí během fil-
mového natáčení, jejich život s filmem. Ti
lidi se berou, rozvádějí, rodí děti, umírají jim
rodiče a přitom se pořád točí. A to je geni-
ální. Přiznám se, že mám Americkou noc
hluboko zažitou a fascinuje mě už dlouho.
Je to jeden z filmů, který opakovaně studuju.
Je strukturálně strašně zajímavý, netradiční,
nemá klasickou hollywoodskou skladbu, zá-
pletka přichází strašně pozdě, ale stejně to
funguje. A je tam spousta krásných detailů,
které člověk objevuje postupně.
Podobně se o to snažíme i v našem filmu,
i když samozřejmě Americkou noc nekopí-
ruje. Strukturálně má náš film spíše hudební
formu, je to vlastně taková filmová symfo-
nie. Určitá témata jsou předznamenána
v krátkém filmu a pak se vracejí a rozvíjejí
v druhé části. 

Pokud jde o obsazení, dělal jste poměrně
rozsáhlé konkursy, a když se nepodařilo na
konkrétní roli najít člověka, přepsal jste
postavu na tělo někomu, kdo se vám líbil.
O tom jsem se dočetla. Ale zajímalo by mě,
zda Martin Myšička byl první volba pro
hlavní roli.
Ne, nejprve jsem už kdysi dávno o této roli
mluvil s Michalem Dlouhým, protože jsem
chtěl, aby hrdina ve vypjatých chvílích
vždycky zčervenal. Pak jsem dlouho počítal
s Jiřím Vyorálkem. To bylo ještě v době, kdy
hrál v brněnské Redutě a v Praze nebyl
známý. Ale v době, kdy jsme měli natáčet,
dostal nabídku na hlavní roli v seriálu. Takže
jsem najednou nevěděl, koho obsadit. Měl
jsem z divadla zkušenosti s Martinem My-
šičkou a věděl jsem, že nikdy nic nezkazí.
Tak jsem mu roli nabídl – a dobře jsem udě-
lal. Bylo to štěstí posledního okamžiku. Na
další postavy jsme dělali velké konkurzy,
protože podle mých představ to měli být
neznámí lidi, kteří budou mít kvality naturš-
čiků, ale zároveň budou schopni uhrát idelší
scény, kde budou vyprávět nejen o sobě, ale
i ohistorických a politických osudech. Bylo
neuvěřitelné štěstí, že jsme narazili na tro-
jici Mirek Škultéty, Tomáš Bambušek a Jirka
Rendl. Škultéty a Rendl dělají pomocné asis-
tenty u filmu, Bambušek pomáhá bratrovi,
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divadelnímu režisérovi, většinou jako scé-
nograf. Jsou to tedy tvůrčí lidi, mají zkuše-
nost z toho prostředí, ale neživí se jako
herci. Podobně jsem do jedné z rolí obsadil
třeba producenta Kryštofa Muchu, který už
si párkrát zahrál, ale tady má zatím asi nej-
větší roli. A sedí mu, protože přesně ví, co
hraje. Zabrat nám dala také role tlumočnice,
kterou hraje Jana Plodková. Původně jsem
měl představu, že to bude skutečná tlumoč-
nice, tedy neznámá tvář, která ale zároveň
bude dobrá herečka. Nikoho, kdo by vyho-
voval této představě, jsme ale nenašli.

A kde jste objevil francouzské herce? 
Roli neznámé francouzské hvězdy, tedy
francouzského paštikáře, si zahrál Stanislas
Pierret, který u nás byl kolem roku 2000 ře-
ditelem francouzského institutu. Doporučil
mi ho grafik Aleš Najbrt. Zavolal jsem mu,
on získal svolení od francouzského minis-
terstva zahraničí, vzal si volno a o prázdni-
nách, zatímco se stěhoval z Bukurešti do

Varšavy, si u nás zahrál. Kuriózní je, že
podle mého Stanislas, i když umí perfektně
česky, vlastně příliš netušil, o čem scénář je.
Pořád se mě ptal, koho hraje v té druhé
půlce. Ale i když nechápal, zahrál to per-
fektně. Druhý zahraniční herec, Marcial Di
Fonzo Bo, který učí papouška mluvit, je pů-
vodem Argentinec, který dvacet let žije
ahraje a především režíruje divadlo ve Fran-
cii. Marcial velice přesně chápal, jakým
způsobem chci pracovat, jak se bude im-
provizovat v dialogu, jaká pravdivost je pro
film podstatná. Je to velice zkušený tvůrce.
Pracovalo se s ním nádherně, i proto, že
není čistokrevný Francouz. Úvaha o anga-
žování zahraničních herců byla umělecko-
finanční. Věděli jsme, že nemáme peníze na
velká francouzská jména a ani nemáme
možnost, jak je oslovit.

Pasáž o tom, jak to chodí s koprodukcemi,
je dosti drsná. Nebojíte se, že si tím zavřete
dveře pro příští možnou podporu svých
mezinárodních filmů?
Ono to tak bývalo dříve, ale dnes už to není
možné, protože se dělají audity a všechno
se účtuje. Ale dřív se opravdu dělaly fiktivní
koprodukce. Mně se tahle situace hodila
jako paralela zrady Francouzů, kdy se uká-
že, že věci jsou postaveny na dohodách, které
fakticky neexistují. A tím, že se lidé dozvědí
jen část informace, získají nějaký mylný
pocit. V tomto případě, že nás Francouzi
opakovaně zradili. Další paralelu jsem našel

u neuskutečněného projektu Miloše For-
mana Mnichovský přízrak, který chtěl dělat
s Václavem Havlem. Věřili, že jim film zafi-
nancuje francouzská společnost Pathé. Scé-
nář byl o tom, že vnučka českého diplo-
mata, který byl sice v době osudných
jednání v Mnichově, ale neúčastnil se jich,
přijede v 60. letech za Daladierem na sta-
tek a chce, aby napsal dopis dědovi a za
zradu se mu omluvil. Celý ten příběh vy-
cházel z mylných premis a pro mě je ne-
chtěným pokračováním mnichovského
mýtu. Slavný režisér, který o pravdivých
okolnostech mnichovských událostí evi-
dentně mnoho neví, pokračuje nevědomky
v budování mýtu a čeká, že velká francouz-
ská produkční a distribuční firma mu dá pe-
níze na film, který nás vlastně utvrdí v tom,
že nám Francouzi něco dluží. Tedy pěkný
paradox. A o takových věcech vlastně je
Ztraceni v Mnichově.

Ztraceni v Mnichově – recenze

Filmy Petra Zelenky vždycky balancují na
hraně reality, spekulace a mystifikace. Nebo
možná spíše udivují tím, že dávají známé
věci do zcela jiných souvislostí, než očeká-
váme. Nutí tak diváka namáhat mozkové zá-
vity a vlastní představivost, ale vyplatí se to.
Odměnou je neobvyklý zážitek, v němž se
propojuje mnohdy velmi vážné téma s hu-
morným nadhledem a někdy hodně kontro-
verzním pohledem na svět.
Ani upoutávka, hovořící o komedii s papouš -
kem, ani samotný název Ztraceni vMni chově

nenabízí jednoznačný klíč k tomu, co di-
váka čeká. Je to spíše celý svazek klíčů, kte-
rými musíme postupně odmykat jednotlivé
dveře příběhu či příběhů, ale taky své pa-
měti. Strukturálně lze film rozdělit na tři
části. Ta počáteční připomene mnohé noto-
ricky známé dokumentární záběry z doby
podepsání Mnichovské dohody, ukáže její
protagonisty a poté následky. Tak, jak to
známe z dějepisu. Druhá půlhodinová část
nás uvede do současnosti. K výročí Mni-
chova je do Prahy přivezen vzácný papou-

šek, který patřil Édouardovi Daladierovi,
francouzskému politikovi, který zastupoval
Francii při podepsání Mnichovské dohody.
Novinář, klasický český loser, je vyslán, aby
s francouzským hostem udělal interview.
Když tento zjistí, že má dělat rozhovor s pa-
pouškem, samozřejmě se naštve, z náhlého
popudu ptáka ukradne. Shody okolností se
množí, a tak se vbrzku provalí, že původní
papoušek je nějaký divný, zjevně opakuje
to, co si Daladier myslel o Češích a jak fan-
dil Hitlerovi. Prostě skandál. Věc se dostane
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Jak vlastně došlo k natáčení dokumentu
oMallory?
Začalo to tím, že jsem se v roce 2002 zapojila
do cyklu filmů o drogách a moje téma bylo
Ženy a drogy. Odborní poradci si přáli, aby v
tom filmu byla i žena, která přestala fetovat,
když se jí narodilo dítě. A dali mi tip na Mal-
lory, která měla tenkrát chráněné bydlení v Sa-
nanimu. Tak jsem tam jednoho dne vešla a
řekla jsem: Ahoj! Pak jsme natočili materiál do
toho filmu. Mallory mě hned od prvního mo-
mentu zaujala svou bezprostředností a schop-
ností jasně formulovat. Rozhodla jsem se, že
bych ji zkusila sledovat dál a ona souhlasila.
Nejdřív to bylo trošku v malém, pak jsme

měly krátkou pauzu – nebyly finance. Když se
pak do filmu zapojila producentská společ-
nost Negativ, díky níž jsme mohly v natáčení
pokračovat, nabralo to obrátky a výsledkem
je tento film.

Vy jste člověk, který vždy věřil, že se situace
vašich hrdinů – Marcely, Reného nebo
Katky – zlepší. Většinou jste ale sledovala je-
jich pád na dno. V případě Mallory se ale
zdá, že váš film má šťastný konec…
O happy endu se dá mluvit v případě fabu-
lovaných příběhů. Já vím, že život je nevyz-
pytatelný. A nikdy nemůžeme říci, že něco
definitivně dobře dopadlo. Mallory je ale
žena bojovnice a dá se věřit, že přestože se
ne vždy vše podaří, bude stále bojovat o to,
aby se tak stalo. Toho si na ní cením – schop-
nosti bojovat.

Přesto jste s Mallory prožila řadu dramatic-
kých událostí. Byly i takové, kdy jste si ří-
kala, že se situace s Mallory nikdy nezlepší?
Například, když žila na ulici? A jak vnímáte
chování úřadů k Mallory, které se nepoda-
řilo přimět jí pomoci?

Období, kdy Mallory žila v autě na ulici,
bylo dost dramatické. Vídaly jsme se po-
měrně často, protože situace se dost měnila
a chtěli jsme zachytit bod zlomu. Nevěřila
jsem, že jednání s úřady je tak frustrující
a že bude trvat tak dlouho, než Mallory
bude zase bydlet. Docela příznačné je, že
si musela nakonec pomoci sama. Sama si
našla byt i práci.

Mallory zároveň prošla několika organiza-
cemi. Jak velkou úlohu podle vás hrají or-
ganizace typu Sananim v pomoci lidem,
kteří se ocitnou v nouzi?
Sociální práce v terénu vůbec není snadná
a ne každý se pro ni hodí. Věřím organiza-
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i do televize a veškeré dění utvrzuje v tom,
že zrada Francouzů byla ještě daleko horší,
než jsme si mysleli. Nakonec vše jaksi do-
padne do ztracena – novinář se s Francouzi
dohodne, že nepohodlný papoušek prostě
zmizí a vydává se s ním do světa. Tenhle film
je vlastně taková malá hříčka, u které si nej-
sme jisti, co tím autor vlastně myslel. Druhá
část snímku, tedy jakýsi film o filmu, ale po-
stupně celé pozadí natáčení odhaluje na-
prosto šokujícím způsobem. S někdy laska-
vou, jindy dost ostrou nadsázkou Zelenka
odkrývá vrstvu po vrstvě nejen okolnosti na-
táčení filmu, ale také nejrůznější praktiky,
využívané ještě v dobách nedávných. Po -
uka zuje na to, jaké nečekané svízele čekají
tvůrce při realizaci filmů. Takže na jedné
straně je to tedy nabídka pohledu do záku-
lisí natáčení, glosující zcela běžné tvůrčí
procesy, na druhé straně poukázání na nut-
nost soužití velkého štábu lidí, kteří se natá-
čení účastní. Zelenka velmi pečlivě zvažo-
val obsazení, takže vedle spolehlivých herců
naladěných na tento zelenkovský způsob
humoru se ve filmu objevuje množství těch,
jejichž obličeje z filmového plátna či tele-
vizní obrazovky neznáme. Mnohdy jsou to
lidé tzv. od fochu, kteří ovšem nutně musí
mít nějaké charisma, aby byli ve filmu za-
pamatovatelní. Či jsou to herci, kteří jsou
známi spíše z divadelního, mnohdy alterna-
tivního prostředí. Mezi tyto postavy patří na-
příklad trojice Tomáš Bambušek, Vladimír

Škultéty a Jiří Rendl, ale také producent
Kryštof Mucha, Pak jsou tu postavy, které
patrně vznikly „z libosti“, jako rekvizitář hle-
dající po celý film správnou konzistenci pta-
čího trusu, jehož vzorky bez rozpaků kydá
na saka a trika protagonistů v interpretaci
básníka a hudebníka Jaroslava Pižla. Cha-
rakteristické je, že jak protagonisté Martin
Myšička a Marek Taclík, ale i většina vedlej-
ších postav dokážou hrát nenápadně, tedy
minimalisticky, bez ochotnického přehrá-
vání. Obdivuhodně do hereckého týmu za-
padli i dva francouzsky mluvící herci, učitel
papouška, argentinský herec Marcial Di
Fonzo Bo, a Stanislas Pierret, v civilu diplo-
mat, zde autentický francouzský paštikář
zdomácnělý v Praze a představitel neznámé
francouzské hvězdy. Množství detailů, které
vytvářejí zázemí přípravy filmu, baví v ně-
kolika vrstvách. Domnívám se, že mnohým
legráckám se může zasmát i nepoučený
divák. A v dalším plánu se objevuje spousta
narážek a odkazů buď na fakta a okolnosti,
s nimiž se filmaři obecně setkávají, či na
zcela konkrétní problémy a libůstky osob-
ností, které se ve filmu třeba jen mihnou.
Třetí rovina, která přináší největší překva-
pení, je to, jak člověku postupně dochází
ono vytváření mýtu přímo před našima
očima. Nic není tak, jak se na první pohled
zdá, a vždycky záleží na okolnostech a na
intepretaci faktů. Falešná koprodukce s Fran-
couzi, kterou si vymyslel pouze český pro-

ducent, se ozřejmí jen v úzkém kruhu tvůr-
čího týmu a na veřejnost se nikdy nedostane.
Posloupnost některých dějů je v interpretaci
přehozena, a tak dává najednou zcela jiný
smysl (to, že skvělý film nemohl být dotočen
kvůli úmrtí francouzského herce, a nikoliv
skutečný fakt, že film zkolaboval a nešťastný
vystresovaný herec v důsledku toho nešťastně
havaroval) se stává pravdou, na závěr hlása-
nou v televizi. Poslední, nejvyšší stupeň pyra-
midy, kterou Zelenka ve filmu staví, je para-
lela mezi touto zradou Francouzů (kteří nedali
peníze na koprodukci, o níž vlastně nevěděli)
a jejich zradou v Mnichově. V zásadní scéně
filmu se totiž členové štábu dobírají toho, že
veškerá fakta kolem Mnichovské dohody alias
Mnichovské zrady jsou zkreslena a že se tak
interpretace této nešťastné události mohla stát
pro Čechy pro příští léta jistou výmluvou, ale
že Benešovo rozhodnutí vlastně zachránilo
naši zemi před válečnými masakry. Mnoho-
vrstevnatost filmu je chvílemi až závratná a
fakta (která skutečně nejsou mystifikací – viz
kniha Jana Tesaře Mnichovský komplex) je
třeba nějakou dobu vstřebávat. Ale právě
v tom je nejsilnější deviza filmu. Je zábavný,
záhadný, ale také drsný a v mnohém poučný.
V každém případě podává velmi zajímavou
zprávu o tom, jak vznikají mýty a jak je
snadné a pohodlné jim uvěřit. A navíc, hodně
vypovídá i o Češích a jejich přístupu k životu
i umění.

Jana Soprová

Helena Třeštíková: Mallory je ale žena bojovnice
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cím typu Sananim. Tam jsem potkala lidi,
kteří svou práci berou jako poslání. To je
ohromně oživující pocit, setkat se s lidmi,
kteří jsou zaujatí, aktivní a nepočítají moc
co za to. A zrovna těm bych platila opravdu
hodně, protože bez nich by se nám žilo
o dost hůř.

Kdo ještě podle vás může lidem, kteří se na-
příklad ocitnou v nouzi, pomoci? Je to ro-
dina nebo škola?
Rodina pomůže, pokud je funkční. Mallory
odešla z domova poměrně brzy. Vždycky
byla nonkonformní a protestující člověk
a tam je referenční skupinou spíš parta, ve
které se takový člověk pohybuje. A pak
můžou pomoci lidé, kteří vstoupí do života
náhodně. V případě Mallory jí přinesl osud,
jak sama říká, do cesty herce Jiřího Bar-
tošku. Ten ji potkal v době, kdy jako těhotná
narkomanka žebrala na Karlově mostě. Bar-
toška se u ní zastavil, vyslechl si její příběh,
dal jí dva tisíce (nejvíce, co jí kdy kdo za
dobu jejího žebrání dal) a dlouze si s ní po-
vídal. To bylo nejdůležitější! Přesvědčoval ji,
že musí po narození dítěte přestat fetovat.
Mallory ten rozhovor považuje za blesk,
který ji osvítil a přiměl k definitivnímu roz-

hodnutí skončit po patnácti letech s dro-
gami. Mallory mi o tomto, pro ni zásadním
příběhu vyprávěla a já váhala, zda to do
filmu zařadit. Ale Jiří Bartoška jí pak pomohl
ještě jednou. A mně bylo jasné, že je to
„osudový muž“ Malloryina života a že ve
filmu nesmí chybět. Téma upřímné, nená-
padné a nespekulativní pomoci považuji za
ohromně důležité.

V souvislosti s filmem Mallory plánujete de-
batu o sociálním bydlení, s Asistencí při Jed-
ličkově ústavu pak výzvu k novým dobro-
volníkům na pomoc handicapovaným
lidem, debatu chcete otevřít i s odborníky
ze Sananimu. Je podle vás i v tomto síla do-
kumentů – otevřít debatu nebo dokonce
„vychovávat“?
Byla bych moc ráda, kdyby film pomohl
v debatě o nedostatku sociálního bydlení,
o dobrovolnictví i protidrogové prevenci.
Mám radost, když moje filmy otevírají de-
batu. U filmu Katka jsem zaznamenala už
spousty pozitivních reakcí zejména od žáků,
kterým je film promítán ve školách v rámci
protidrogové osvěty. „Vychovávat“ bych si
netroufla.

Časosběrné dokumenty točíte léta. Zají-
malo by mě, jak to probíhá? Nemůžete
přece být u všeho, už jen proto, že máte
roztočeno vždy několik sběrných doku-
mentů. Ozývala se vám Mallory například
sama, kdy máte s kamerou přijet?
Časosběrné filmy dělám už dlouho, roz-
hodla jsem se pro ně dobrovolně a pořád mě
to hrozně baví. Se svými protagonisty jsem
v kontaktu, občas volám já jim, občas oni

mně. Spousty zajímavých situací samoz-
řejmě prošvihnu, ale občas se něco podaří
zachytit. To je radost.
Mallory se někdy ozývala sama, a když se ne-
dovolala, nechávala zprávy na záznamníku.
Ty jsme pak ve filmu několikrát použi-li.

Co řekla Mallory, když film viděla poprvé? 
Mallory si po filmu musela dát panáka. Když
se vzpamatovala ze zhlédnutí třinácti let
svého života, měla několik připomínek a žá-
dostí o úpravu. Ty jsme akceptovali a ještě
i dotočili kus doplňující výpovědi.
Míra toho, co natočit a co pak zveřejnit, jak
daleko jít, je jedním z nejtvrdších doku-
mentaristických oříšků, který pořád řeším.
Není na to návod, vždy jde o konkrétní si-
tuaci a konkrétního člověka a všechny sou-
vislosti. A taky dokumentaristovo svědomí…

Mallory – recenze
Režisérka Helena Třeštíková patří k lidem,
kteří zaslouží velké uznání už jen za trpěli-
vost a obětavost, s jakou natáčí své sběrné
dokumenty (sběrný dokument o Mallory
vznikal 13 let!). Udržet v hlavě mnohdy
velmi drsné příběhy svých sledovaných
hrdinů, dokázat zůstat dokumentaristkou
i ve vypjatých situacích, to je opravdu
umění. Odměnou jí může být to, že jí sku-
tečné životy hrdinů přihrávají originální zá-
pletky, které by žádný scenárista nevymyslel. 
V případě Mallory tu je i něco navíc, jakási
jiskra naděje. Svérázná Mallory je svým způ-
sobem akční hrdinka, a navíc umí mnohdy
vtipně a přesně glosovat svou situaci. Za
všechny je tu například charakteristika
adůvod její závislosti, ale zároveň i důvod,
proč přestala: „Heroin už mi dal všecko, co
mohl; syn mi to dává sice po troškách, ale

každý den.“  V životě této ženy se dějí sku-
tečně neuvěřitelné věci, dokonce i „deus ex
machina“ v podobě Jiřího Bartošky, který fa-
tálně (kladně) zasáhne do jejího osudu, a to
dokonce dvakrát. Tomu se ani nechce věřit,
že to byla náhoda a že se herec o tom, že
mladá žena je hrdinkou dokumentu s dob-
rým koncem a on tím kouzelným proutkem,
který k tomu přispěl, dozvěděl až při promí-
tání snímku v Karlových Varech. Navzdory
tomu, že Třeštíková bezpochyby nemůže být
u všeho, co se v životě jejích hrdinů ode-
hrává, daří se jí vytvořit strukturovaný pří-
běh, který má své gagy, vrcholy i působivý
závěr. I když bezpochyby své hrdince na její
značně hrbolaté cestě životem fandí, dokáže
zůstat v pozadí a pouze zaznamenávat okol-
nosti, které proměňují život Mallory. Ať už
jde o její vztahy s muži, které ukazují opa-

kovaný špatný vztahový model. Tím, možná
nevědomky, nabízí divákům pohled na to,
jak si mnohé věci lidé zaviňují tím, že nejsou
schopni určitý model svého chování změnit.
Na druhé straně názorně ukazuje, že právě
Mallory je schopná změnit mnohé. I když
proti ní stojí téměř kafkovský úřednický apa-
rát. Samozřejmě, že i u takového doku-
mentu zůstávají otázky, které mají zůstat ne-
vysvětleny. Ať už jde o vztah s matkou nebo
s bývalým manželem, jejich chování, které
sledujeme ve filmu, patrně vyplývá ze si-
tuací, které neznáme. Tím si film ponechává
jistá tajemství, která lákají k zamyšlení. Do-
mnívám se, že navzdory českým reáliím je
tento příběh schopen vypovídat kdekoli ve
světě.

Jana Soprová
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Jste nejen režisérem, ale zároveň scenáris-
tou filmu Marguerite. Zavzpomínejte, kde
a jak jste přišel na námět? 
Asi před deseti lety jsem v rádiu slyšel ne-
skutečný hlas operní pěvkyně, která zpívala

Mozartovu Královnu noci, ale naprosto fa-
lešně. Bylo to velmi legrační a zároveň pů-
sobivé… V nahrávce to praskalo, byla stará
a tajemná, jako by byla z jiného světa.

Kdo byla ta pěvkyně?
Zjistil jsem, že se jmenovala Florence Fos-
ter Jenkins a žila ve Spojených státech ve
40. letech minulého století. Byla bohatá, mi-

lovala hudbu a operu. A hlavně
si vůbec neuvědomovala, jak
strašně falešný má hlas. Pravi-
del ně zpívala v kruhu obvyklých
hostí. Ze společenského pokry-
tectví, kvůli finančním zájmům
nebo z prostého slabošství jí
nikdo z jejího okolí nikdy ne-
řekl, že zpívá naprosto falešně…
Už jen ta situace samotná byla
velmi zábavná. A zároveň v tom
bylo něco krutého, takže jsem
měl chuť celou záležitost pro-
zkoumat.

Takže jste pátral?
V New Yorku jsem našel hodně
novinových výstřižků připomí-
najících její neskutečnou „ka-
riéru“, její výstřednost. Dokonce
se psalo o velkém koncertu ke
konci jejího života, kde zpívala
v prestižním sále Carnegie Hall.
Našel jsem také nahrávku, na
které se stejně legrační neohra-
baností zpívá klasické árie. Na
této desce byla fotografie, na níž
má pěvkyně andělská křídla a na
hlavě královskou čelenku. A us-
mívá se nevinně a důvěřivě do
objektivu. Ten výraz mi dlouho
nedal spát… A tak jsem tu desku
poslouchal celé roky stále do-
kola a myslel při tom na ten
zvláštní úsměv. A nechával jsem
svou představivost, aby se zmoc-
nila výsledků mého pátrání. Na-
psal jsem první verzi scénáře,
pak jsem odjel natáčet jiné
filmy. Ale tu fotku jsem měl stále
u sebe a ten tajemný hlas vhla -
vě. Cítil jsem, že ten nakřáplý
hlas mi má něco sdělit, nějaké
tajemství.
Nicméně, pojmenoval jste hrdin-
ku jinak a její příběh jste umístil
do jiné doby a jiné země. Není
to tedy biografický film…
Ne, je to volné ztvárnění příběhu
osobnosti, která skutečně existo-
vala. Podobně jsem pracoval na
filmu Na počátku. Začínal jsem
detailním průzkumem, opatřil
jsem si spoustu dokumentace,
pak napsal románový příběh,
který jsem rozebíral se svou „spo-
lupachatelkou“ Marcií Romano,
abychom našli stěžejní linie pří-
běhu. Při takové práci je důležité

č e s k ý  f i l m
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Xavier Giannoli: Všichni k životu potřebujeme iluze
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Dějinami světa procházejí nejrůznější osob-
nosti, které zaujmou svými výjimečnými
schopnostmi. Ale jsou i takové, které zauj-
mou svou neschopností, ale zároveň neoby-
čejnou energií a houževnatostí. Jednou z tako-
vých osobností, která se vynořila zhloubky
dávných dní v posledních letech, je zpě-
vačka s nejfalešnějším hlasem, americká ro-
dačka Florence Foster Jenkins (1868–1944).
Její osud zpracoval před časem dramatik
Peter Quilter ve své hře Glorious! (2005),
unás hrané pod názvem Je úchvatná! A nyní
se tato „královna kraválu“ dostává i na fil-
mové plátno. A to hned dvakrát. Slavnější se
patrně stane verze Stephena Freara s Meryl
Streepovou v hlavní roli (Florence, 2015).
Ale jejím předskokanem, který právě vstu-
puje do našich kin, je koprodukční fran-
couzsko-česko-belgický snímek Marguerite.
Scénář zasadil příběh bohaté a muzikálně
nenadané, leč nadšené amatérské operní
pěvkyně do Francie 20. let minulého století.
A postavil Margueretino naivní nadšení abe-
zelstnost proti pokrytecké společnosti. Ta se
bohaté hraběnce pokoutně vysmívá, ale do
očí jí nikdo neřekne pravdu o tom, jak se
věci mají. Naopak, pochlebují jí a pone-
chávají v její iluzi. Mnohdy je toto chování
čistě pragmatické, mnozí její upřímnosti
anaivity nestydatě využívají. Scenárista a re-
žisér Xavier Gianolli přidal postavě nové
psychologické vrstvy tím, že její pěveckou
úchylku prezentuje jako jistou (duševní?)

nemoc, a zároveň jako podvědomý Mar-
gueretin únik ze samoty. Marguerite se nám
jeví jako bezbranné nadšené dítě, které ne-
tuší, co se kolem něj děje. Protože je bohatá
(a to má se svým předobrazem Jenkinsovou
společné), říká bezelstně: „Peníze nejsou
důležité, jen je musíte mít.“ Dopřává si tedy
vše, co jí majetek umožňuje, ale dokáže být
velmi štědrá a citlivá i vůči druhým. Sou-
časně je ovšem rozmarná a narcistní, do ne-
konečna se nechává fotografovat v divadel-
ních kostýmech a vytváří iluzi toho, že
skutečně byla slavnou operní zpěvačkou.
Herečka Catherine Frotová svou hrdinku
Marguerite Dumontovou obdařila přiroze-
ností a jistou sympatičností, která balancuje
na hraně lítosti vůči této dětinské, osamělé
ženě. Vzbuzuje v nás podobné pocity jako
Don Quijote, napůl směšný a nesnesitelný,
napůl politováníhodný. Obtížné vybalanco-
vání ambivalentnosti postavy, která jako by
si přímo říkala o to, aby ji lidé kolem zneu-
žívali (ať už jde o jejího manžela, mladé bo-
hémské flákače či nejrůznější příživníky),
zvládla herečka se ctí. Dokáže být směšná
až k pláči, i nesnesitelná svým pěveckým
projevem. Tragika jejího nenadání se ovšem
v podstatě zdárně vyhýbá sentimentalitě.
Z dalších postav zaujme především černoš-
ský sluha, který oddaně slouží jejím zájmům
a vrtochům, v interpretaci Denise Mpungy.
Zajímavá je i postava někdejší operní
hvězdy, dožívající v předměstském divadel-

ním sálku, která se nedobrovolně ujímá
Margueretiny pěvecké výchovy. Ztvárňuje
ho s pochopením pro nadsázku a pro detail
francouzský komediální herec Michel Fau
Atos. Film nám umožňuje toulat se reáliemi
velkého kostýmního příběhu, který se ode-
hrává nejen ve vznešeném zámeckém pro-
středí a Margueretiných kýči zavalených bu-
doárech, ale také v brlozích avantgardy (ať
už jde o nahlédnutí do útočiště kuřáků opia,
tak i do sklepního divadelního sálku). Právě
situace, kdy se naivní hraběnka dostane
mezi mladé bohémské recesisty, kteří ji
zneužijí k provokační performanci (Mar-
guerite zpívá kultovní Marseillaisu a záro-
veň se stává artefaktem, na který promítají
dokumentární záběry ze světové války), patří
k nejzajímavějším scénám filmu.
To, co ovšem může být z hlediska Čechů
jedním z momentů filmu, je využití českých
reálií, ať už se jedná o interiér Divadla Na
Vinohradech (který je i součástí plakátu
k filmu), tak i dalších interiérů a exteriérů
nejen Prahy, ale i dalších míst v Čechách.
Domnívám se, že právě tento film, jakkoli
můžeme polemizovat o jeho skutečné umě-
lecké hodnotě, je pro Českou republiku
velmi dobrou reprezentací. Ukazuje totiž,
jak pozoruhodné autentické kulisy může
Česko nabídnout a má tedy šanci v budouc-
nosti přitáhnout mnohé potenciální zájemce
o natáčení u nás.

Jana Soprová

Marguerite: Hvězda, nebo outsider? – recenze

mít osobní náhled, nabídnout pohled na lid-
skou pravdivost v původním osudu … a
potom cítit svobodu, aby z toho mohl vznik-
nout film. Jsem přesvědčený, že fikci potřebu-
jeme k tomu, abychom pochopili apocítili
skutečnou sílu světa i bytostí. Kromě toho část
postavy se hledá mezi pravdou a lží, životem

herce a tím, co hraje, objevováním sebe sa-
mých. Během natáčení jsem se dozvěděl, že
je v plánu hollywoodská biografie této zvláštní
osobnosti. Takový postup by ale pro mě nebyl.

Čím se vás Marguerite osobně dotýká?
Mám rád postavy, které jsou něčím posedlé,

protože tím strhnou celý film a dodají mu
napětí, rytmus, směr. Marguerite prožívá
vášeň ve všech významech tohoto slova:
skrze hudbu zažívá štěstí i utrpení. Zpívá
božsky falešně, je však cítit, že vyjadřuje zu-
řivou potřebu žít. Marguerite je stejná jako
my, všichni k životu potřebujeme iluze.
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Při jakémkoli sporu o zacházení s umělec-
kým dílem je třeba nejdříve osvětlit základní
pojmy a významy věcí, o nichž se hovoří.
Vývoj nabízí nejrůznější nové možnosti za-
chovávání a šíření uměleckých děl. Nevy-
hýbá se ani filmovému umění.
Je pochopitelné, že společnost bude přede-
vším zachovávat ta filmová díla, která do-
sáhla mety filmového umění.
I filmové umělecké dílo, stejně jako umění
vůbec, patří k těm výsostným výsledkům lid-
ského talentu, které nepodléhají času, jsou
na něm nezávislé a jako takové jsou, ve své
působnosti, stále živé. 
Hodnota uměleckého díla je dána jeho pů-
sobností, jeho dopadem do oblasti emocio-
nálně estetické.
Zdrojem veškerého umění je individuální ta-
lent tvůrce. Talent, mající mimořádnou
schopnost jedinečně reflektovat skutečnost
a tuto reflexi sdělit svým dílem tak, že se
může stát i zážitkem druhých.
Hodnocení uměleckého díla je vždy subjek-
tivní, záleží na dosažené míře kulturnosti,
odbornosti, na existujících relevantních hod-
noceních, získaných oceněních domácích i
mezinárodních a v neposlední řadě i na tom,
do jaké míry bylo dílo svou kvalitou schopné
zasáhnout diváky a mohlo tak mít vliv na
prohloubení jejich vnímavosti, kvalitativní
zhodnocování v oblasti humanitních postojů
a jejich celkovou kultivaci.
Z výše uvedeného vyplývá – jako podstatně
důležité pro další úvahy a pro správné zá-
věry v problému reprodukce uměleckých
děl, především to, že k tomu, aby dílo bylo
uznáno za umění, je třeba, aby ve své pů-
sobnosti bylo nadčasové a aby byl v prvé
řadě vždy respektován talent tvůrce – tvůrců,
jako základní východisko výsledku díla.
Soustředíme-li se na filmové umělecké dílo,
je třeba, máme-li postupovat správně a spra-
vedlivě, vycházet z uznané skutečnosti, že
autorem filmu je režisér. Fakt, který vyplývá
z toho, že po celou dobu realizace filmo-

vého díla určuje a zásadně ovlivňuje všech -
ny složky filmu svou jedinečnou vizí a je tak
také respektován. Specifikou filmového
umě ní, tím, co ho odlišuje od ostatních
uměleckých forem a současně jej charakte-
rizuje, je „montáž pohyblivých obrázků”. Je
to tedy obraz, který je hlavním specifickým
prostředkem filmového sdělení a tak se,
zcela legitimně, kameraman filmu, stává
jeho druhým, nezastupitelným autorem.
Vývoj technologií, umožňujících stále kvalit -
nější možnosti, přináší mnoho výhod. Vyvo -
lává však také některé otázky. A to se nemů -
že vyhnout ani dalším možným postupům
ve filmovém umění.
Kvalita a výdobytky digitalizace filmů ne-
přináší jen záruky delšího zachovávání fil-
mových děl v čase, ale i nové možnosti při
jejich přepisu. Umožňuje určité technické
stránky filmu, které v minulosti nebylo
možné dotáhnout do zamýšlené kvality,
upravit. 
V této souvislosti se objevila určitá polemika,
zda takové „vylepšení” díla je korektní a zda
se tak, nežádoucím způsobem, nemění jeho
autenticita. Názor, že by se díla měla zacho-
vávat v jejich původní technické autenticitě,
je jistě srozumitelný a polemicky možný, rád
bych však upozornil na to, že může mít také
své paradoxy a že je tedy na místě se nad
tímto tématem hlouběji zamyslet. 
Je třeba si uvědomit, že dobová technická
kvalita byla součástí veškeré dobové kon-
vence vnímání. Byla – i přes některé nedos-
tatky – hodnocena zvykově a nejrůznější ne-
dokonalosti filmu nepůsobily tedy rušivě. 
Dnes však můžeme předváděním takové do-
bově technické nekvality poškodit účinnost
filmového výsledku. To proto, že dnešní
doba technickou nekvalitu minulosti již ne-
přehlédne a její nežádoucí vjem bude tedy
pro dílo poškozující. Je tedy na místě peč-
livě a odpovědné zvážit striktnost dodržení
technické původnosti a umět rozlišit, kdy
tím původní dílo poškozuji a kdy ne. 
Je třeba také mít na mysli, že zachovávání
uměleckého díla, které je svou podstatou
vpůsobnosti nadčasové, potřebuje jiná hle-
diska než historická relikvie, která se za-
chovává jako doličný předmět, jako doku-
ment historie.
Správnou odpověď na tuto otázku můžeme
nalézt, teprve když zodpovíme, co bylo
smyslem vytvoření filmového díla a co je
smyslem jeho zachovávání. To, zda je pro
nás filmové dílo významné jako demon-
strace filmové techniky určité časové epo-

chy, či zda jeho hodnota pro nás i společ-
nost tkví v trvalé působnosti uměleckého au-
torova sdělení a máme tak povinnost ji uči-
nit i nadále součástí kulturního života.
Myslím, že odpověď je jasná.
Proto se jednoznačně domnívám, že pokud
jsou autoři filmu, v prvé řadě režisér a po
něm, jako autor obrazu – kameraman, k di-
spozici, je na místě využít jejich povolanosti
k technickým opravám, které nová, lepší
technologie nabízí. Pokud se někde objevují
technické nedostatky způsobené vyšší kvali-
tou současné zobrazovací techniky, nedos-
tatky do té doby nerušivé, nebo se ukáže sní-
žená kvalita ostrosti či došlo časem ke
zcizení barevnosti a lze nyní tyto a i jiné
technické nedokonalosti doby zlepšit, není
to zásahem a měněním původního auto-
rského záměru, ani vylepšováním díla, ale
pouze úpravou, která se přizpůsobuje sou-
časným požadavkům. 
Jedná se o zachovávání původního záměru.
Je to služba původní autentičnosti a působ-
nosti díla. Myslím, že je srozumitelné, že se
musí umělecké dílo zachovávat pro jeho vý-
znam, a to nikoli historický, ale pro jeho
schopnost trvale živé působnosti a přínos-
nosti. Použití nových technických pro-
středků není tedy vylepšováním filmu, ale
pouze udržováním souladu filmové techniky
s původní působností filmu.
V této souvislosti je samozřejmě na místě po-
tvrdit, že i takovéto upravující zásahy do tech-
nické kvality filmu jsou přípustné jen za vě-
domí či účasti autora, nebo v jeho intencích. 
Je zde také třeba osvětlit, že tento postup
a uznání kompetentnosti autorů filmu je
nutno respektovat principiálně a především
tam, kde se nezachoval jednoznačně autory
stvrzený výchozí materiál, určený k jeho
dalšímu šíření. Pokud autoři potvrdili urči-
tou kopii filmu po ukončení jeho realizace
jako konečnou a byl podle ní upraven ne-
gativ, je to i potvrzením jejich umělecké au-
torizace a dosažení původního záměru.
Existence takového, tvůrci autorizovaného
výchozího materiálu zaručuje, že se při ja-
kékoli další práci související s šířením díla
vždy bude jednat o identický výsledek.
Předpokládá to samozřejmě, že tento vý-
chozí, autorizovaný materiál nebude při ja-
kémkoli dalším přepisu vystaven žádným
možnostem autorského zcizení.
Závěrem k této problematice je třeba po-
znamenat, že takováto rozporuplná pole-
mika o způsobu postupů při digitalizaci fil-
mových materiálů nemůže nikdy nastat

Zadáno pro digitalizaci
Petr Weigl: Pár úvah o šíření uměleckých děl
Úvaha o některých základních, nepominutelných hlediscích při šíření děl uměleckého filmu.
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Metoda DRA (digitálně restaurovaného auto-
rizátu), která je připravena k certifikaci, jako
průběžný výstup programu aplikovaného vý-
zkumu národní kulturní identity (NAKI) Mi-
nisterstva kultury ČR, jehož řešitelem je Aka-
demie múzických umění v Praze, byla 1. října
2015 představena v Kině Lucerna u příležitosti
české premiéry prvního digitálně restaurova-
ného (s využitím metody DRA) českého filmu
Kamenný most režiséra Tomáše Vorla. Při
tomto procesu byla metoda DRA aplikována
a ověřena. Prezentace DRA i projekce filmu
ve velkém sále Lucerny se vedle oscarového
režiséra Jiřího Menzela a odborné veřejnosti
zúčastnily i spolupracovnice Národního fil-
mového archivu (NFA), které se na začátku to-
hoto roku podílely na veřejností i odborníky
silně kritizované, nekvalitní a předražené di-
gitalizaci filmu Jiřího Trnky Staré pověsti české.
Anna Kopecká, programová ředitelka 7. roč-
níku v Ostravě právě probíhajícího Meziná-
rodního filmového festivalu KAMERA OKO,
představila v Kině Lucerna – v předstihu
před slavnostním večerem, který se konal
téhož dne večer v Ostravě – výsledky kame-
ramanského festivalu.
Metodu DRA v Lucerně názorně představili
prof. MgA. Marek Jícha, hlavní řešitel pro-
gramu NAKI, prof. MgA. Jaromír Šofr a Doc.
MgA. Antonín Weiser, který je na titulcích
restaurovaného filmu Kamenný most reži-
séra Tomáše Vorla uveden jako odpovědný
restaurátor. Vůbec poprvé v České republice
je na digitální kopii uvedena i celá expertní
skupina, která se na staronové digitální tváři

filmu podílela. V zahraničí taková praxe
bývá pravidlem. Velmi impresivní byly pro-
mítané ukázky, ukotvení terminologie a srov-
nání jednotlivých materiálů, se kterými pra-
cuje metoda DRA.
Řešitelé výzkumného programu NAKI, 
probíhajícího na Filmové a televizní fakultě
Akademie múzických umění v Praze a na
ČVUT, oznámili, že od 1. října 2015 za -
hajuje poloprovoz laboratoř Centra pora-
denství a analytických služeb CPA, kterou
AMU jako odborné pracoviště vybudovala
v rámci Kabinetu obrazové techniky (KOT),
který se podílí na řešení projektu NAKI
č. DF13P01OVV006. Laboratoř CPA bude
na nezávislé akademické půdě sloužit jako
kalibrované a certifikované pracoviště, které
umožní porovnávat kvalitu filmových digi-
talizátů a rovněž provádět vzorkování a ana-
lýzy dochovaných filmových archiválií. Pra-
coviště disponuje unikátním zařízením,
zejména vodou chlazeným filmovým pro-
jektorem KINOTON, který umožňuje bez-
pečně promítat i nitrátní archiválie, negativy
a pozitivní kopie ve formátech 16mm i
35mm, azároveň je vybavena 4K digitálním
kalibrovaným projektorem BARCO a in-
spekčním stolem FVT1600, jediným v České
republi ce. Je zde k dispozici přesný spektro-

fotometr, který může například pomoci s kon-
trolou ostatních měřičů a kalibračních zaří-
zení pro nastavování kvality obrazu digitálních
kin. Výzkum zde probíhá na zařízeních, která
dokonale umožňují výzkum kvality a míry po-
škození filmových archiválií. Jsou speciálně

upravená do jedinečného funkčního celku,
který u nás nemá obdoby. V laboratoři CPA
jsou rovněž umístěny historické kopírky OX-
BERRY a DEBRIE MATIPO 35mm Step Printer,
které umožňují uskutečňovat původní kopíro-
vací postupy, které bylo možno donedávna
provádět pouze v již zrušených Filmových la-
boratořích na Barrandově.

Projekt NAKI vznikl v roce 2013 ve spolu-
prá ci s Národním filmovým archivem vPra -
ze ještě za minulého vedení archivu. Jeho
současný – dokonce generální – ředitel byl
tehdy předkladatelem projektu jako děkan
FAMU. Cílem projektu je vypracovat meto-
diky digitalizace národního filmového fondu
a vybudovat v Praze nezávislé odborné kon-
trolní a poradenské pracoviště. Pětiletý pro-
jekt NAKI s rozpočtem 52 miliónů korun je
příspěvkem Ministerstva kultury České re-
publiky k řešení aktuálních problémů v ob-
lasti digitalizace audiovizuálních děl. 
Viz www.research-dra.com
Celé pracoviště je obsluhováno kvalifikova-
nými řešiteli výzkumného týmu projektu
NAKI. Jde o specialisty oborů kamera, zvu-
ková tvorba, produkce, filmová historie, tri-
ková filmová a digitální supervize, trikový
a kopírovací expertní servis a právní pora-
den ství. V týmu pracují zkušení digitální 
restau rátoři, kteří se mohou pochlubit spo-
 luprací na několika náročných filmových di-
gitalizacích s vynikajícími výsledky. 
Metoda DRA – digitálně restaurovaného au-
torizátu, postupně vznikala při digitalizování

Prezentace průběžných výsledků metody DRA
a česká premiéra digitálně restaurovaného českého filmu 
Tomáše Vorla Kamenný most

mezi tvůrcem a distributorem, protože oba
sledují, a budou i v budoucnu vždy shodně
sledovat, co nejvyšší účinnost díla. 
Oba mají tento stejný zájem, proto se u nich
tento problém odlišného chápání nemůže
vyskytnout a také se nevyskytuje. Takový
problém může vytvořit jen mezičlánek,
který nemá s tvůrčí oblastí filmu nic společ-
ného a nemá nic společného ani s tou ob-

lastí, která potřebuje, aby film byl ve své
účinnosti stále živý. Může se vyskytnout jen
tam, kde se jedná o nedostatečnou odbor-
nost a to je jakákoli mezi tvůrce a distribu-
tora vstupující oblast, která významu filmu,
jeho poslání i důvodům jeho zachovávání,
nerozumí.
Pokud mezi autora a exploatátora někdo
vstupuje, aniž je schopen respektovat názor

jednoho či druhého, je to chyba a nedosta-
tečná analytická fundovanost těch, kteří to
umožňují.
Kompetentní účastník jakéhokoli procesu
s uměleckým dílem je pouze ten, kdo pra-
cuje ve prospěch účinnosti díla, ve prospěch
jeho uměleckého dopadu, tedy ve prospěch
maximálního fungování díla pro společnost.

Petr Weigl
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filmů Marketa Lazarová, Hoří, má panenko,
Všichni dobří rodáci a Ostře sledované
vlaky, a nyní byl poprvé restaurován český
film Kamenný most režiséra Tomáše Vorla. 
Podle sdělení prof. MgA. Marka Jíchy, vedou-
cího řešitelského týmu projektu NAKI, restau-
rování proběhlo v rozlišení 4K v produkci Vo-
relfilm, který využil pro digitalizaci metodu
DRA a restaurátorské a poradenské služby
vrámci zkušebního provozu laboratoře CPA.
Náklady na digitální restaurování tak činily

cca 600 000 korun. Na závěr prezentace DRA
byl promítnut první český touto metodou di-
gitalizovaný film Kamenný most ve velkém
sále Kina Lucerna, kde diváci na kvalitní pro-
jekci mohli posoudit inutnou míru tzv. čištění
v procesu digitálního restaurování. O té pro-
mluvil kameraman filmu Marek Jícha, který
akcentoval věrnost vzhledu digitálně promí-
taného filmu, nutnost přiblížení se zážitku
účastníků premiérové projekce filmového
pásu v kině s klasickými filmovými projektory. 

Synchron 3/2015

Rezoluce OOA-S z 26. 5. 2015 k digitalizaci starších českých filmů
Valné shromáždění OOA-S, jakožto nejvyšší
spolkový orgán Ochranné organizace auto-
rské – Sdružení autorů děl výtvarného
umění, architektury a obrazové složky au-
diovizuálních děl, z. s., přijalo na svém řád-
ném zasedání dne 26. 5. 2015 rezoluci:

Činní tvůrci a nositelé autorských práv
sdružení v OOA-S vyjadřují jednoznačnou
podporu svým kolegům – autorům výtvarné
složky audiovizuálních děl v jejich úsilí
o kvalitní digitalizaci národního filmového
dědictví podle jasné metodiky, za účasti od-

borníků a postupem lege artis. Zejména
velmi důrazně vyzývají, aby byla respekto-
vána morální práva autorů a chráněna inte-
grita jejich děl před nekvalitními zásahy
apostupy.

Na řádném zasedání Valného shromáždění
OOA-S dne 26. 5. 2015 důrazně zazněly va-
rovné hlasy nejen z řad audiovizuálních
tvůrců, ale překvapivě i většího množství
klasických výtvarníků a restaurátorů, vyja-
dřující se na podkladě osobních zkušeností
k problematice digitalizace kulturního dě-
dictví a speciálně zejména k digitalizaci
starších českých filmů organizované státními
institucemi:
Naši kolegové a námi zastupovaní autoři
činní v oblasti audiovize (to jsou zejména
kameramani, filmoví architekti, kostýmní vý-
tvarníci, střihači, autoři animované tvorby,
filmoví výtvarníci a další filmoví tvůrci
oboru výtvarného) již několik měsíců řeší
akutní problémy při probíhající digitalizaci
záznamů jejich děl. Mimořádně závažným
způsobem jsou porušována jejich osob-
nostní (morální) autorská práva, neboť opa-
kovaně ve větším množství případů je pro-
váděna nekvalitní digitalizace filmů, bez
vědomí a bez účasti autorů. Nyní jsou tato
díla na veřejnosti prezentována pod jejich
jmény, avšak v pozměněné podobě.
Celá situace nastala v souvislosti s digitali-
zací a s potřebou restaurování vybraných
starších českých filmů (v zájmu jejich za-
chování jakožto kulturního dědictví), kdy
a) na jednu stranu Národní filmový archiv
(držitel historických originálních nosičů star-
ších filmových děl) z veřejných prostředků
provádí (resp. objednává u externích firem,
vzešlých z pochyby vzbuzujících výběro-
vých řízení) dle našeho názoru bezkon-
cepční digitalizaci v nedostatečné kvalitě
(bez respektování jednotných odborných

kritérií, bez účasti původních tvůrců nebo
alespoň erudovaných zástupců odborné
sféry, bez správně nastavených barevných
obrazových korekcí, s újmou na umělecké
kvalitě díla, v některých případech dokonce
s podstatnou újmou obsahovou pozměňu-
jící srozumitelnost a význam filmu, což vše
lze kvalifikovat jako neschválené zásahy do
integrity, pozměňování díla a poškozování
dobrého jména autorů),
b) na druhou stranu, když se autorům pod-
aří obstarat grantové, nadační či vlastní pro-
středky na provedení kvalitní digitalizace,
k obecnému prospěchu, odmítají jim pří-
slušné instituce poskytnout součinnost
a vydat podkladové archivní materiály
(zejm. negativy ke skenování) a takovéto
kvalitní digitalizaci za účasti autorů či jimi
pověřených odborníků se brání.
Tato věc ignorování a obcházení morálních
autorských práv k výtvorům, do nichž vklá-
dáme všechen svůj um a jejichž uchování
v původní nezkreslené podobě je záležitostí
naší profesní cti  se nás, aktivních tvůrců
oboru výtvarného a architektonického, do-
týká! Dnes je dehonestována práce někte-
rých našich kolegů v nejbližším okolí a zítra
mohou být neodbornými zásahy podobně
dotčena díla nás všech.
Zcela jednoznačně chceme vyjádřit, že
každý autor by se cítil dotčen, kdyby viděl,
jak někdo neodborně poškozuje jeho umě-
leckou tvorbu. A proto rozumíme tomu, že
se naši kolegové brání. Zcela jednoznačně
také chápeme oprávněný požadavek, že by
měla existovat certifikovaná objektivní pra-
vidla (tj. metodiky, odborné postupy lege

artis, jak správně digitalizovat a v jaké kva-
litě má být podáván výstup), jimiž se mají
řídit především státní instituce (Státní fond
kinematografie, Národní filmový archiv), ale
i soukromé osoby zúčastněné na digitali-
zaci. Ostatně je s podivem, že právě zodpo-
vědné státní instituce neiniciovaly a nedo-
končily nejprve takováto objektivní korektní
kritéria/metodiky a raději rovnou i bez nich
zadávají veřejné zakázky! Oceňujeme, že
alespoň na akademické půdě vzniká s pod-
porou Ministerstva kultury ČR neutrální me-
todika v projektu NAKI (v týmu řešitelů
FAMU a ČVUT pod vedením prof. MgA.
Marka Jíchy, prezidenta AČK) a tento projekt
má naši důvěru.
Jestliže tedy (v našem spolku sdružení a za-
stupovaní) audiovizuální tvůrci nyní věnují
velké úsilí principiálnímu boji o prosazení
kvalitní metodiky digitalizace a restaurování
starších českých filmů, (vědomi si závažnosti
dopadů na všechny nositele autorských
práv) vyjadřujeme této jejich snaze veškeré
sympatie. Svoji solidaritu navenek vyjadřu-
jeme následující rezolucí:
Činní tvůrci a nositelé autorských práv
sdružení v OOA-S vyjadřují jednoznačnou
podporu svým kolegům – autorům výtvarné
složky audiovizuálních děl v jejich úsilí
o kvalitní digitalizaci národního filmového
dědictví podle jasné metodiky, za účasti od-
borníků a postupem lege artis. Zejména
velmi důrazně vyzývají, aby byla respekto-
vána morální práva autorů a chráněna inte-
grita jejich děl před nekvalitními zásahy
apostupy.
V Praze dne 26. 5. 2015

Doprovodné prohlášení k Rezoluci OOA-S z 26. 5. 2015
k digitalizaci starších českých filmů
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Akademie múzických umění v Praze, která
slaví 70 let od svého vzniku, ocenila filmové
dílo dokumentaristy a dlouholetého peda-
goga Filmové a televizní fakulty Karla Va-
chka. Na večeru 30. září v Městské kni-
hovně mu udělila Zlatou medaili AMU.
Večer, který byl zároveň oslavou Vachko-
vých 75. narozenin, obohatilo promítání
jeho unikátních filmových materiálů. „Zlatá
medaile AMU je nejvyšší ocenění, které rek-
tor školy uděluje významným českým ime -
zinárodním odborníkům a umělcům, kteří
na Akademii múzických umění v Praze pů-
sobili jako pedagogové. Za FAMU jsou je-
jími držiteli i režiséři Jan Švankmajer, Věra

Chytilová, Ivan Passer a kameraman Ilja Bo-
janovský,“ uvedla mluvčí FAMU Lenka Eidl-
pesová. V rámci večera byly uvedeny Vach -
kovy méně známé filmy z 60. let: zakázaný
Armádní filmový magazín a školní snímek
Malíř Kamil Lhoták, který vznikl v roce
1959. Následovalo čtení ze scénáře připra-
vovaného Vachkova filmu Komunismus.
A na závěr večera byla promítnuta ukázka
z teprve nedávno objeveného Vachkova ma-
teriálu, zachycujícího okupaci Českoslo-
venska v srpnu 1968. Tyto záběry byly téměř
50 let považovány za ztracené, veřejně byly
představeny poprvé. V rámci večera proběhl
také slavnostní křest knihy – dialogu Gene-

race Jihlava, ve které se polistopadová fil-
mařská generace potkává s filmovými publi-
cisty současnosti. 
Podle proděkana FAMU Martina Řezníčka Va-
chkovo dílo právem budí kontroverze. „Jak ale
jinak by měl dokumentární film působit,
pokud jde až ke kořenům podstaty, okteré vy-
povídá? Považuji přínos Karla Vachka pro naši
kinematografii za zcela zásadní. A stejně tak
i jeho přínos pro FAMU, kde právě díky jemu
vznikl originální svobodný tvůrčí prostor, ve
kterém se mohou svobodně rozvíjet nové ta-
lenty české dokumentaristiky,“ komentoval to
Řezníček, který Vachka na Zlatou medaili
AMU nominoval.

AMU ocenila Zlatou medailí dokumentaristu Karla Vachka

Festival balkánských filmů a jídla v Albánii  
Ve dnech 14.–19. září 2015 se v Pogradci na Ohridském jezeře v Albánii uskutečnil už pátý ročník festivalu Balkan Film and Food
Festival, který propojuje filmové umění s gastronomií a krásnou okolní přírodou. Jako členka poroty se ho zúčastnila členka FITESu
Jana Tomsová. Ve svém příspěvku zachytila dojmy z festivalu.

Vzácné místo, kam organizátoři festival
umístili, Ohridské jezero, je staré 5 milionů
let a řadí se k nejstarším jezerům na zemi. Je
dlouhé 30 kilometrů a široké 15 km, hlu-
boké 285 metrů. Na protější straně jezera
z Pogradce vidíme Makedonii.
Filmy z dvanácti balkánských zemí, jichž
bylo celkem sto, hodnotily dvě poroty. Jedna
z nich rakousko-česko-srbská, jejímiž členy
byli rakouská dokumentaristka Eva Haus-
berger a filmař Aleksander Manič, česko-
srbského původu. Druhou porotu sestavili
organizátoři zcela evropsky, mezi členy byli
Francouz Camille Jouhair, Ital Simone Sal-
vemini, Španěl Marco Lledó Escartín a já
jako zástupce Česka.
V soutěži byly zastoupeny filmy hrané, do-
kumentární „dospělé“ i studentské, které se
hodnotily zvlášť. Evropská porota hodnotila
filmy animované, studentské, a krátké.
Na otevřeném prostranství před kinem,
v krásném prostředí s jezerem a horami, se
každý večer odehrávala party pod širým
nebem. Přes den bylo na tomto místě možné
vidět malé tržiště s dovednými pletařkami,
které přímo na místě předváděly své umění,
stejně jako malíři s pastely. Určitě stálo za

to ochutnat místní speciality, úžasné mar-
melády a sýry. A večer se tu odehrávala party
s dobrým pivem, vínem, rakií a laskomi-
nami, která mnohdy trvala až do rána.
Vraťme se ale k samotné soutěži. Filmy se
promítaly v  kinosále pro 250 diváků, a pro-
tože je tento festival podporován okresem
Pogradec, který se snaží podpořit kulturní
prostředí města, všechny projekce byly ote-
vřeny veřejnosti zdarma. Úroveň filmů byla
různá. V každém případě ve všech filmo-
vých příbězích najde nebalkánský divák
mnohé podněty k zamyšlení. Vypovídají
o myšlení, starostech, strastech i radostech
Balkánců, vycházejí z nedávné historie i ze
současnosti, a mnohdy v těchto filmech naj-
dete informace, které se z novin či z televize
nedozvíte. V každém příběhu lze naleznout
střípek, který vypovídá o balkánském uva-
žování, mentalitě i kultuře. Podotýkám, že
podgradští diváci byli báječné publikum,
které živě reagovalo jak na vážné, tak i ve-
selé příběhy. 
Mezi oceněnými filmy byl albánský snímek
„A political care“ (Politická péče), který při-
blížil stále existující slum tiranské cikánské
komunity. A to navzdory tomu, že Tirana je
podle svědectví krásnější a upravenější než
před čtyřmi lety, kdy jsem ji navštívila na-
posledy. Film zahrnuje i kritiku albánské
vlády, která deklaruje péči sociálně slabé,
takže by takový slum vůbec neměl existo-
vat, ale přece existuje… Řecký film „Paolo’s
Dream“ (Paolův sen) vypráví příběh profe-
sora, který demonstrativně žije na střeše po-
lorozpadlého domu v Athénách a tráví čas
tím, že píše a zahazuje dopisy své dceři.
Chorvatský krátký film The Granddaughter

(Vnučka) je hluboce lidský, milý a zároveň
humorný. Přítel vnučky se baví vtipnou kon-
verzací mezi dědečkem a vnučkou o dě-
dečkově manželství… Velmi emotivní byl
film z Kosova „Horse“ (Kůň). Pojednává ose-
dmnáctiletém chlapci, který při místním kar-
nevalu nectí tradici, a tak jej staří mužové
zavřou a ponižují v podzemní místnosti tím,
že mu přikážou, aby naskakoval na koně,
nakresleného na zdi. Oceněným hraným fil-
mem byl albánský snímek „Bota“, což v pře-
kladu znamená „Svět“. Tento film již získal

cenu v roce 2014 na MFF v Karlových Va-
rech. Odehrává se v nehostinné krajině,
která byla za Hodžova režimu vyhnanstvím,
ale kde doposud žijí lidé, mezi nimi i mladí,
kteří se neměli po politické změně kam vrá-
tit. Film je pozoruhodný hereckými výkony,
scénářem i režií a také hlubokou výpovědí
o současné Albánii.
Jak z názvu festivalu vyplývá, některé filmy
se zaměřovaly na gastronomii. Dozvěděli
jsme se tak o projektu „Slow food“, který
vznikl v Itálii a podporuje slavnostmi a jíd-
lem lokální potraviny. Po svém, ve zcela bio
kvalitě, o čemž natočily film Bulharky. Tento
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Dne 27. října 2015 byl na Mezinárodním fil-
movém festivalu Manaki Brothers v Bitole
v Makedonii oceněn český kameraman Ja-
romír Šofr prestižní Cenou za celoživotní
dílo Zlatá kamera, tedy oceněním ‘Golden
Camera 300 for Lifetime Achievement’.
Cenu převzal z rukou prezidenta evropské
federace kameramanských asociací IMAGO
pana Nigela Walterse. 
Festival Manaki Brothers je nejstarším fil-
movým festivalem zabývajícím se kamera-
manskou tvorbou. Bratři Manakiové byli
průkopníky kinematografie v Makedonii
v jejích úplných začátcích a lze je přirovnat
k našemu Janu Kříženeckému, který vlastnil
první kameru zakoupenou od bratří Lumiérů
z Paříže. 
Společně s festivaly CameraImage v Polsku
a Kamera OKO v České republice tak Ma-
naki Brothers Festival tvoří trojici uznáva-
ných festivalů, kde mohou kameramani a re-
žiséři porovnávat výsledky své tvůrčí práce
s ohledem na tvorbu vizuální části filmo-
vého díla. Tuto prestižní cenu obdržel na
Manaki Brothers do té doby jediný český ka-
meraman Miroslav Ondříček v roce 2001.
Jaromír Šofr je tedy druhým českým kame-
ramanem, který se těší z tohoto velkého pro-
fesního uznání.
Součástí návštěvy filmového festivalu byl

také workshop o české kameramanské
škole, doplněný prezentací výsledků vý-
zkumného projektu NAKI, vedeného na
Akademii múzických uměni v Praze prof.
Markem Jíchou. Jícha spolu se Šofrem za
účasti a moderování prezidenta IMAGO
pana Nigela Walterse prezentovali v Bitole
Metodu DRA – digitálně restaurovaného au-
torizátu. Metoda vedoucí ke kvalitní digita-
lizaci filmů kontrolované autory filmového
obrazu, zvuku a režie odstraňuje etický
problém vzniku nových nevyžádaných verzí
filmů, vytvořených neodborníky bez vědomí
autorů, které poškozují dobré jméno filmů
aporušují tak autorský zákon. V rámci festi-
valu byl rovněž promítnut ve světové pre-
miéře digitálně zrestaurovaný film Kamenný
most režiséra Tomáše Vorla. Restaurování to-
hoto filmu probíhalo v produkci Vorelfilmu
za podpory Nadace české bijáky s využitím
poznatků a výsledků vzorkování výzkum-
ného programu NAKI. Došlo tak k ověření
Metody DRA, která je předmětem výzkumu
na AMU a která je právě dokončena a při-
pravena k certifikačnímu řízení. AMU právě
otevírá poloprovoz specializovaného digi-
tálního pracoviště pro poradenství a analýzy
starých filmových archiválií: Laboratoř CPA
– Centrum poradenství a analytických slu-

žeb při Kabinetu obrazové techniky katedry
kamery FAMU. Kameramani tak plní úkol,
který jim zadalo Ministerstvo kultury České
republiky, které tento výzkumný projekt fi-
nancuje částkou 52 miliónů korun.
Jaromír Šofr k této problematice říká: „Dílo
je dílo, avšak zde projevený zájem o naši
metodiku restaurování, která je schopna dílo
navzdory času zachovat v obrazově nezmě-
něné podobě, mi byl nadstavbou dosaže-
ného uznání.“ A Marek Jícha dodává: „Je
pro mne velkou ctí, být tak blízko u velikého
úspěchu české kinematografie a osobního
ocenění mého přítele a profesního kolegy.
Jaromír Šofr je jednou z největších osobností
českého filmu. Teprve v zahraničí si to člo-
věk naplno uvědomí. Úcta a ocenění pří-
nosu českých kameramanů pro světovou ki-
nematografii je tu přítomno všude kolem
nás, což je velmi zavazující a přináší to
pocit nesmírné odpovědnosti.
Nigel Walters k prezentované metodě digi-
talizace dodal, že „IMAGO s nadějí oče-
kává, že Češi přinesou DRA prezentaci na
další jednání naší organizace do Jeruza-
léma. To jsme si ujednali v Řecku na jednání
v Delfách, kde Valná hromada IMAGO dala
Čechům úkol pracovat na DRA doma a při-
nést výsledky k posouzení.

f i l m  a  t e l e v i z e

italský projekt je v Bulharsku populární
a tvůrkyně se divily, že my „za Alpami“ jsme
o něm ještě neslyšeli.
Středomořskou kuchyni asi všichni známe
a těší se široké oblibě. Albánská kuchyně
avíno jsou excelentní. A organizátoři festi-
valu pracují s tím, že film a jídlo – tedy po-
trava duševní i skutečná – patří k sobě. 
Jak lze předpokládat, žádný z filmů se ne-
objevil a patrně ani neobjeví v české distri-
buci. Takové „malé“ filmy nezakoupí ani te-

levize, patrně i proto, že se o jejich existenci
ani nedozví. To je ale realita současnosti,
k malým národním kinematografiím je au-
diovizuální trh nemilosrdný. 
Kromě toho, že jsme v rámci festivalu měli
možnost vidět současnou produkci této části
Evropy, bylo zajímavé diskutovat o ocenění
filmů z Balkánu s mimobalkánskými kolegy
z Itálie, Francie a Španělska, protože každý
z nás si nese vlastní vnímání příběhů a je-
jich zpracování. Evropské národy jsou velmi

různorodé a tak můžeme na takovýchto ak-
cích „trénovat“ vzájemný respekt a pocho-
pení. A ukazuje se, že na takových setkáních
na malinkém prostoru se třeba jednou do-
pracujeme k lepšímu porozumění i v Bru-
selu. Vedení města, okresu i místní organi-
zátoři slíbili, že v jejich městě bude festival
i v roce 2016. A tak, pokud budete plánovat
cestování po zemi orlů, Albánii, zaneste
tento festival do svých itinerářů.

Jana Tomsová

Zlatá kamera pro Jaromíra Šofra
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Creative Forum v Berlíně je každoroční udá-
lostí, která mapuje programové novinky ev-
ropských veřejnoprávních stanic. Účastní se
ho pravidelně i Česká televize. A je pro nás
příjemné zjištění, že pořad České televize
Dovolená v protektorátu získal druhé místo
na této prestižní přehlídce evropských ve-
řejnoprávních stanic. 
Odborná porota vybírala z dvaadvaceti nej-
úspěšnějších televizních projektů. Mezi no-
minovanými se pak objevil i další projekt
České televize, Zlatá mládež. „Česká tele-
vize se v poslední době stále více otevírá
moderním žánrům i méně konvenčním ná-
mětům. Rozšiřuje tak dosavadní portfolium
svých formátů a postupně zaplňuje bílá
místa na poli televizní kreativity, která tu
vznikla. Ocenění, které jsme nyní získali, je
indicií, že i instituce s výrazně nižším  roč-
ním rozpočtem, kterou Česká televize 
v porov nání s mnoha dalšími evropskými te-

levizemi je, může hrát v mezinárodním kon-
textu roli inovátora,“ říká k tomu generální
ředitel České televize Petr Dvořák a dodává:
„Česká televize se pokoušela se svými po-
řady zařadit na Creative Forum už mnoho-
krát v minulosti, až nyní se nám ale podařilo
mezi vybranou dvaadvacítku probojovat,
a to hned se dvěma projekty. To samo o sobě
je obrovský úspěch. Druhé místo pro Dovo-
lenou v protektorátu je pak i dokonalou sa-
tisfakcí za to, že jsme za pořadem od po-
čátku stáli navzdory mnohé kritice.
Na přípravě osmidílné docu-reality, ve které
vybraná vícegenerační rodina přežívala dva
měsíce na samotě v kontextu odkazujícím
na období protektorátu, spolupracovala řada
odborníků. Jak říká autorka projektu a reži-
sérka Zora Cejnková, byla tato příprava
značně náročná: „Dva roky příprav, dva mě-
síce natáčení a úplně nové horizonty fil-
mařské práce. Měli jsme pocit, že otevíráme

dveře do doposud méně probádané oblasti,
a celý ten svět, který jsme stvořili, nás do-
slova pohltil.“ Její projekt zaujal nezávislou
porotu na Creative Forum zejména svým
vzdělávacím potenciálem.
Ředitel vývoje a programových formátů ČT
Jan Maxa dodává podrobnosti: „Na letošním
Creative Foru bylo prezentováno 22 formátů
z Evropy a Asie. Soutěž byla velmi pestrá,
takže šanci na vítězství měly jen ty nejvýra-
znější. První cenu si odnesl neuvěřitelně zá-
bavný švýcarský pořad, v němž odsouzený
padělatel obrazů portrétuje umělecké kritiky
a další osobnosti ve stylu různých starých mi-
strů a otevřeně přitom hovoří o tajích svého
řemesla. O druhou cenu se podělily formáty
norské a české veřejnoprávní televize, When
the Orchestra Came to Town aDovolená
vprotektorátu. Každý z nich zaujal jasným
tématem a originálním, emočně bohatým
apřitom edukativním zpracováním.“ 

České televizní pořady bodovaly na Creative Forum v Berlíně

Hned dva filmy z produkce České televize
získaly prestižní ocenění na mezinárodním
festivalu Seoul International Drama Awards.

Simona Stašová si z Jižní Koreje odvezla
hlavní cenu za nejlepší ženský herecký
výkon v televizním dramatu Sebemilenec
aJaroslav Brabec cenu za nejlepší režii sním -
ku Americké dopisy o hudebním skladateli
Antonínu Dvořákovi.
Herečka Simona Stašová zaujala porotce ju-
bilejního desátého ročníku festivalu Seoul
International Drama Awards svým výkonem
v psychodramatu Sebemilenec, které nato-
čil Filip Renč podle námětu spisovatelky Si-
mony Monyové.
„Moje radost je obrovská,“ řekla Simona Sta-
šová bezprostředně po příjezdu domů. „Do-
padlo to skvěle, dokonce jsme byli nomino-

váni i na nejlepší film, takže si vlastně ve-
zeme za Sebemilence ceny rovnou dvě!”
V Asii kromě snímku Sebemilenec ovšem
uspěl i další film z dílny ČT. Na slavnostním
ceremoniálu v Soulu bylo uděleno nejvyšší
ocenění v kategorii režie Jaroslavu Brabcovi
za film Americké dopisy. Televizní film, který
měl premiéru v České televizi letos 4. ledna,
vychází z nedoložené korespondence skla-
datele Antonína Dvořáka a „jeho múzy“,
hraběnky Josefíny Kounicové.
Seoul International Drama Awards je festi-
val, který se koná od roku 2006 a sdružuje
všechny odborníky z oblasti výroby televiz-
ních dramat.

Severomoravská metropole ve dnech 25.
září – 1. října hostila sedmý ročník Meziná-
rodního filmového festivalu Ostrava Kamera
Oko. Návštěvníkům se letos poprvé otevřelo
nové festivalové centrum s dvěma sály kina
Cineport v areálu Dolu Hlubina. Zahájení
festivalu s projekcí snímku Tři vzpomínky se
odehrálo v Sálu Kupelwieser ve Světě tech-
niky v Dolních Vítkovicích. Promítalo se ale
také v ostravských kinech Minikino, Art
aLuna, ve Frýdku-Místku v kině Vlast avHa-
vířově v kině Centrum. Na festivalu bylo
uvedeno na šedesát hraných, dokumentár-
ních a krátkých filmů. V hlavní soutěžní
sekci Oficiální výběr se v české premiéře
představily celovečerní filmy Láska z Khon
Kaen (Thajsko, r. Apichatpong Weerasetha-
kul, k. Diego García), Rodinný film (Česká

republika, r. Olmo Omerzu, k. Lukáš Mi-
lota), Srpnový vítr (Brazílie, r. a k. Gabriel
Mascaro), Tři vzpomínky (Francie, r. Arnaud
Desplechin, k. Irina Lubtchansky), Zamyš-
lení (Izrael, Francie, r. Elad Keidan, k. Yaron
Scharf) a Zimní píseň (Francie, Gruzie, r.
Otar Iosseliani, k. Julie Grünebaum). Tři z tě-
chto filmů (Láska z Khon Kaen, Rodinný film
a Tři vzpomínky) budou v následujících mě-
sících uvedeny do běžné české kinodistri-
buce. 
V mezinárodní porotě zasedl vítěz loňského
ročníku, španělský kameraman Jimmy Gim-
ferrer, norský kameraman Philip Ogaard
apředstavitel rumunské nové vlny, kamera-
man Tudor Mircea. Porotu Krátkometrážní
soutěže tvořili kameramani Jiří Maxa, Tomáš
Sysel a David Cysař.

Mezinárodní porota udělila Cenu Ostrava
Kamera Oko kameramance Irině Lubtchan-
sky za to, že ve filmu Tři vzpomínky (Trois
souvenirs de ma jeunesse, r. Arnaud De-
splechin) dokázala „stvořit obraz  citlivý,
troufalý i vášnivý”. Cenu za nejlepší kameru
získal Marek Dvořák za film Posedlost (r.
Tomáš Klein, Tomáš Merta). Porota Krátko-
metrážní soutěže ocenila „odvážné využití
nestandardních kamerových výrazových
prostředků, jako jsou neostrost, světelné
kompozice a ruční kamera, které podpořily
režijní záměr”.
Festival hostil i řadu dalších tuzemských
azahraničních filmových tvůrců. Z USA při-
jela do Ostravy představit svůj nový film
a knihu dokumentaristka a filmová teore-
tička Alexis Krasilovsky. Největší zastoupení

Zlato z Koreje

Festival Kamera Oko Ostrava 2015
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mělo letos na festivalu Norsko. Kamera-
man John Andreas Andersen, mj. autor ob-
razu thrilleru Lovci hlav, vedl na festivalu
Masterclass, jeho kolega Kjell Vasdall před-

nášel o norské kameramanské škole. Z čes-
kých hostů nelze opomenout tvůrce Rodin-
ného filmu – režiséra Olma Olmerzua, ka-
meramana Lukáše Milotu a dokumentaristu

Ondřeje Provazníka nebo porotce a kame-
ramana Jiřího Maxu, jemuž festival věnoval
retrospektivu.

Zástupci České televize přivezli z televi-
zního veletrhu v Cannes práva nejen na
všechny tři již natočené, ale i na připravo-
vanou čtvrtou sérii kultovního seriálu z pro-
středí nejvyšších pater americké politiky
House of Cards. O projekty České televize
mají naopak zájem vysilatelé z Francie, Itá-
lie, Portugalska, ale i Turecka nebo USA.
„Mezinárodní televizní veletrh v Cannes je
největší akcí svého druhu v Evropě. Pro
Českou televizi je to jedinečná příležitost,

jak vybírat pro diváky nejkvalitnější projekty
zahraniční produkce a zároveň prezentovat
svoje pořady velmi různorodé skupině vysi-
latelů,“ říká generální ředitel České televize
Petr Dvořák a dodává: „Kromě několika ce-
nami Emmy a Zlatými glóby ověnčeného
seriálu House of Cards jsme získali práva
také na kultovní televizní projekty severské
a britské produkce, například dánské poli-
tické drama Vláda či třetí sérii kriminálky
Most.“ Kromě toho Česká televize z Cannes

přivezla i novou řadu historického cyklu
V kruhu koruny či pokračování osudů za-
kladatele luxusního obchodního domu Pan
Selfridge. „Zkrátka nepřijdou ani milovníci
filmů, pro něž jsme nakoupili více než sto
třicet titulů. Od klasických, jakými jsou Ab-
solvent, Vlasy nebo Modrý samet, až po tit-
uly pro artového diváka, snímky Kaos, Nos-
talgie nebo filmy Jeana Luca Godarda,“
avizuje nabídku ředitel programu Milan
Fridrich.

Česká televize na veletrhu v Cannes prezen tovala svou aktuální pro-

dukci, a to vůbec poprvé společně se slovenskou veřejnopráv-ní te-

levizí. „Zahraniční vysilatelé tradičně oceňují hranou dětskou

tvorbu, nejvíce zaujaly Princezna a písař a Malý pán. Očekávané

jsou už také nové pohádky, které Česká televize připravuje na

Vánoce. Ze seriálové tvorby je nicméně favoritem Labyrint Jiřího

Stracha, o který se zajímají televize ve Francii, Itálii nebo Turecku.

O samotný formát tohoto seriálu pak projevily zájem i společnosti

ze Spojených států,“ informoval výkonný ředitel obchodu Hynek

Chu dárek. Česká televize v Cannes vedle aktuální tvorby nabízela

i pořady ze zlatého fondu. Do Slovinska tak například prodala

všechny epizody seriálu Nemocnice na kraji města. Portugalsko zase

projevilo zájem o snímky Americké dopisy, Odcházení, ale i cyklus

České století.

Luc Besson je pro diváky z celého světa vý-
znamná osobnost v oblasti filmové scená-
ristiky, režie i produkce. V roce 1995 natočil
odvážný sci-fi snímek Pátý element, ze kte-
rého se stal filmový trhák a jeden z nej-
úspěšnějších francouzských filmů uvede-
ných v USA. Během režijní kariéry Besson
režíroval hudební videoklipy, reklamy a na-
psal více než 40 scénářů pro celovečerní
filmy jako Leon nebo Lucy, který momen-
tálně stojí na špici komerční úspěšnosti fran-
couzských filmů vůbec. Celkem Luc Besson
pracoval na sedmi z deseti nejúspěšnějších
filmů světa. Chcete i vy spolupracovat s tím -
to slavným tvůrcem? Luc Besson vyzývá za-
čínající umělce, módní a kostýmní návrháře
z celého světa, aby navrhli kostým do jeho
připravovaného filmu VALERIAN A MĚSTO
TISÍCE PLANET.
Soutěžním úkolem bude vytvořit kostým pro

člověka, vetřelce, humanoida, nebo jinou
intergalaktickou postavu. Scéna, ve které
bude kostým použit, se bude odehrávat na
politickém koktejlovém večírku na vesmírné
stanici Alpha v roce 2580. 
odkaz na stránky, kde se soutěž realizuje: 
https://www.talenthouse.com/i/design-for-
valerian
POŽADAVKY NA KOSTÝM
Od tvůrců návrhu se očekává:
– přední, boční a zadní návrh kostýmu
– rozměry kostýmu přibližně 2-3 metry
– návrh nositelného kostýmu (dostatek pro-

storu pro hlavu, dvě ruce a dvě nohy)
– návrh, který může být vyroben z pevného

materiálu (kov, plast nebo látka)
A co čeká vítěze?
Každý z až 20 návrhářů vybraných Lucem
Bessonem, Joem Zeem a Olivierem Bério-
tem získá:

– možnost spatřit svůj návrh ve scéně filmu
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET. 

– zviditelnění na propagačních materiálech
filmu a jeho sociálních médiích

– zviditelnění na stránkách Yahoo! Style
– peněžitou odměnu 1000 USD
Soutěž je otevřena soutěžícím z celého
světa, kteří v čase odevzdání návrhu dosáhli
věku 18 let. Soutěže se nesmí zúčastnit oby-
vatelé zemí ze seznamu států podporujících
terorismus (pod embargem USA). 
Soutěžící si ponechají originál návrhu a do
soutěže poskytnou návrhy ve formátu JPEG
nebo PNG o maximální velikosti 10 MB.
Příspěvky do soutěže musejí být původní
(nesmějí kopírovat již existující materiály, na
které se vztahují autorská práva).
Nedílnou součástí návrhu kostýmu jsou
kresby návrhu z přední a zadní strany azbo -
ku (maximum 10 výkresů).

Co přivezla Česká televize z Cannes?

O minisérii Labyrint mají zájem v Turecku

Celosvětová soutěž Luca Bessona: 
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
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Pro starší generaci jsou patrně pojmy uve-
dené v názvu tzv. španělskou vesnicí. Nic-
méně tím, jak se technologie dnes výrazně
rozvíjejí a jsou využívány jako zdroje zá-
bavy a poučení především mladou generací,
je třeba je brát v úvahu. Navíc šíření prostřed -
nictvím internetu je mnohem jednodušší a
levnější než prostřednictvím oficiálních ka-
nálů, tedy filmové distribuce a televizních
stanic. Stává se tedy pro mladou generaci
mainstreamovou kulturou, stylem života.
Představuje zásadní směry a trendy, jimiž je
generace mladých ovlivňována.  Je fakt, že
v oblasti marketingu jsou tito převážně
mladí tvůrci (bezpochyby často podporováni
někým starším a zkušenějším), zatím spíše

využíváni. Nicméně, vzhledem k tomu, že
jejich názory a jejich životní styl ovlivňuje
mladou generaci často mnohem více než
oficiálně propagované celebrity, je třeba si
uvědomit, že vzniká zcela nová alternativní
kultura. 
Jistě není náhoda, že selfie s youtubery si
pořídili i vlivní politici, jako Barack Obama
či Angela Merkelová. Uvědomují si jejich
vliv. Podle výzkumů obsadili například
v USA mezi nejmladší generací sledovačů
youtube někteří videoblogeři mnohé kla-
sické celebrity z filmové a hudebního světa.
Není výjimkou, že takový videoblogger má
i milionové návštěvy a přinejmenším deseti-
tisíce pravidelných odběratelů. Toho pocho-

pitelně využívají různé filmy, které nalepují
na jejich pořady reklamy. Tento trend se však
objevuje i u nás, nejznámější bloggeři, kteří
jsou často ve věku teenagerů, pravidelně sle-
dují desetitisíce či dokonce statisíce diváků.
To je důvod, proč se postupně proměňuje
politika různých marketingových společ-
ností vůči youtuberům. Dosud jim (na rozdíl
od oficiálních celebrit) za propagaci nepla-
tili, poskytovali jim výrobky a služby, vše
tedy probíhalo na základě barterů. Youtubeři
si začínají uvědomovat svou cenu, a začí-
nají si mezi nabídkou vybírat a být i nároč-
nější, pokud jde o ohodnocení. Jinými slovy
chtějí peníze, což je přirozené. Svět se
mění…

Rada České televize zamítla stížnost na ve-
řejnoprávní televizi kvůli debatě o uprch-
lické krizi, v níž vystoupili advokátka Klára
Samková a bývalý politik a hudebník Mi-
chael Kocáb. Stížnost podali společně Mi-
chal Pavlásek z Etnologického ústavu Aka-
demie věd a dokumentaristka Apolena
Rychlíková, a podepsala ji víc než stovka
vědců, novinářů, umělců či studentů. Ve
stížnosti se poukazuje na vydání pořadu
Události, komentáře, v němž se debata bez
odborníků na uprchlictví podle nich stala
ukázkou nepřijatelné „bulvarizace zpravo-
dajství”. K výběru hostů prý nestačí, že
někdo hovoří emotivně nebo že má silně
profilovaný názor. Jako další příklad podob-

ného zacházení s tématem je Interview
ČT24, v němž moderátorka v několika pří-
padech ponechala bez komentáře infor-
mace, které mohou být zavádějící. Rada
ovšem kritiku výběru hostů odmítla s tím, že
pouze uváděním různých názorů může
Česká televize přispívat k celospolečenské
debatě. A přístup moderátorů hodnotí jako
přiměřený daným okolnostem. Odpověď
stěžovatelům radní schválili na veřejném za-
sedání. Vůči kritice mířící na výběr hostů
Rada argumentuje, že nelze ze společenské
diskuse nelze přede vylučovat některé ob-
čany. „Nemůžeme proto přijmout váš poža-
davek na jakýsi jiný, lepší ‚výběr hostů’ do
televizních diskusí, z nichž by snad někteří

nyní diskutující kvůli svým názorům měli
být vyloučeni,” uvedla. Rada neshledala
v tomto případě žádné porušení zákona ani
Kodexu ČT. V odpovědi stěžovatelům uved -
la, že pečlivě zvážila veškeré argumenty, po-
rovnala je s obsahem pořadů i s událostmi,
které se v uvedených dnech staly. Současně
upozornila, že Česká televize za poslední
měsíce odvysílala doslova stovky rozhovorů
na téma migrace, a proto z nich nelze vy-
trhovat jeden či dva s tvrzením, že „ČT re-
zignuje na poskytování informací, které by
vedly k hlubšímu porozumění dané proble-
matiky”. Součástí odpovědi je také příloha
s informací o skladbě a počtu hostů zvaných
do vysílání České televize k tomuto tématu.

Svět influencerů a youtuberů: Ne sci-fi, ale realita

Stížnost zamítnuta!

Výzva na doplnění Rady Státního fondu kinematografie
Státní fond kinematografie vyzývá oborové
organizace k navrhování kandidátů do Rady
Státního fondu kinematografie. Učinila tak
výzvou, která byla zveřejněna na webových
stránkách Fondu. 1. října 2015 se na toto
téma konala veřejná diskuse v prostorách Mi-
nisterstva kultury ČR na Maltézském náměstí,
které se zúčastnili zástupci různých odbor-
ných organizací, včetně FITES. Symbolicky
přišel diskutující pozdravit i ministr kultury
Mgr. Daniel Herman. Exkurz do problema-
tiky provedla velmi zevrubně a názorně ředi-
telka Fondu Helena Bezděk Fraňková, která
objasnila, že účast v Radě rozhodně není če-
stnou funkcí pro zasloužilé tvůrce na odpo-
činku, ale že se jedná ovelice náročnou
práci. Protože ti, kdo zasedají v Radě, musí
během roku pečlivě prostudovat na 500 žá-
dostí a spravedlivě zvažovat, proč jim má, či
nemá být udělena podpora. V případě, že
podpora udělena není, je třeba každou žá-
dost řádně vyargumentovat.

Diskuse se rozpoutala především kolem
toho, jací kandidáti by měli být do Rady na-
vrhováni. Fraňková doporučila, aby oborové
organizace navrhovaly společné kandidáty,
kteří tak mají větší šanci být zvoleni. Pouká-
zala na to, že největším problémem je, že
tvůrci v aktivním věku jsou příliš zane-
prázdněni, než aby měli čas na tento druh
odpovědné práce. Starší – umělecky již ne-
aktivní – zase na tak náročnou práci nemusí
stačit fyzicky ani psychicky. U kandidátů se

mj. předpokládá, že bez problémů umějí za-
cházet s novými médii (tedy aktivní využí-
vání především internetu a komunikace jeho
prostřednictvím). Zároveň by měli tzv. držet
prst na tepu doby. To znamená orientovat se
v momentální situaci ve filmovém a televi-
zním světě, v koprodukcích atd. Nejedná se
tu totiž jen o posuzování a zvažování umě-
lecké hodnoty projektů, ale i možnosti dal-
šího šíření. Navíc by zástupci Rady měli být
schopni orientovat se ve všech částech pro-
jektů – od přípravy, přes realizaci až po di-
stribuci. V diskusi vyplynulo, že jedním
z problémů je také to, že aktivní tvůrci
mohou v Radě narazit na střet zájmů, a ja -
kým způsobem je taková záležitost řeši-
telná. Vzhledem k tomu, že z Rady odchází
zástupce producentské profese, která je
podle Fraňkové ve spektru členů Rady velmi
důležitá, protože takový zkušený člověk do-
káže odborně posoudit rozpočty filmů, je
největší poptávka právě po takových kandi-
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dátech. Přihlášky kandidátů do Rady Stát-
ního fondu kinematografie musí být organi-
zacemi podávány do 31. října 2015.

V příštím čísle Synchronu vás seznámíme
s kandidáty FITES do Rady SFK. O podmín-
kách a požadavcích na kandidáty do Rady

SFK se více dozvíte na webových stránkách
http://www.fondkinematografie.cz/.

Dosavadní koordinátorka mezinárodního
fondu Eurimages Zuzana Kopečková ozná-
mila, že kvůli zaneprázdněnosti v rámci
Rady Státního fondu kinematografie odstou-
pila z funkce a na její místo byla ministrem
kultury jmenována Elena Kotová, která byla
do této doby ve funkci zástupce národního
koordinátora. Protože je povinností každého
státu jmenovat i zástupce koordinátora, zůs-
tává Kopečková zatím v této pozici. Po vzá-
jemné dohodě se paní Kotová v poslední
době zúčastňovala jednání, a tedy přípravy
a obhajoby projektů. Po Jaromilu Jirešovi,
Heleně Uldrichové a Zuzaně Kopečkové do-
stává nyní v osobě Eleny Kotové dalšího zá-
stupce. Slovenka PhDr. Elena Kotová (1959)

v 80. letech vystudovala obor televizní žur-
nalistiky na Filozofické fakultě v Bratislavě.

V letech 1982–1996 pracovala ve Slovenské
televizi nejprve jako odborná redaktorka
Hlavní redakce vzdělávacích programů,
později jako dramaturgyně, moderátorka
ascenáristka Redakce vysílání pro děti amlá-
dež. V letech 1996–1998 působila jako au-
torka a moderátorka ve Slovenském roz-
hlase. V letech 1998–2000 byla redaktorkou
časopisu Kinofilm v Praze, od roku 2001 je
dramaturgyní distribuční společnosti Re-
make. Věnovala se i autorské a dramatur-
gické práci pro STV a posuzovala scénáře
hrané a dokumentární tvorby pro Eurimage
v ČR. Od roku 2012 působila jako zástup-
kyně národního koordinátora Eurimages pro
Českou republiku. 

V letošním roce se vybíralo z 39 českých
hraných, dokumentárních a animovaných
filmů. Mezi nejlépe hodnocenými filmy se
za snímkem Domácí péče umístily Kobry
a užovky režiséra Jana Prušinovského. Do-
mácí péče režiséra Slávka Horáka vypráví
příběh zdravotní sestry Vlasty (Alena Mihu-
lová), která při své práci na jihomoravském
venkově ošetřuje spoustu rázovitých míst-
ních pacientů. Když se však dozví, že sama

potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo
prostředí, které zná. Díky dceři jednoho
z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její esote-
rické mentorce (Zuzana Krónerová) začíná
objevovat nový svět alternativního léčení.
K nekonformnímu přístupu je velmi skep-
tický její manžel Laďa (Bolek Polívka)
a Vlastu čeká nelehký boj nejen s nemocí,
ale i se selským rozumem Ládi. Pro režiséra
Slávka Horáka, který vystudoval Filmovou

školu ve Zlíně, je tento film celovečerním
debutem. Má za sebou úspěch v rámci me -
zinárodního projektu Straight8, v němž na-
točil dva krátké filmy – oba byly ve svých
ročnících vybrány do finální šestky a promí-
tány na festivalu v Cannes. Domácí péče je
jeho scénáristickým a režisérským celove-
černí debutem, který produkoval ve vlastní
společnosti TVORBA films. Snímek již zís-
kal v Karlových Varech cenu pro nejlepší he-
rečku. A dostalo se mu také mezinárodního
ohlasu, kdy jej nejvlivnější americký filmový
časopis Variety označil za pokračovatele tra-
dice započaté Milošem Formanem a Jiřím
Menzelem. Film byl zařazen i do soutěží
mnoha dalších prestižních světových festi-
valů (Busan, Haifa, Vancouver, Mannheim
atd.). Sám režisér k filmu říká: „Mezinárodní
ohlas filmu dokazuje, že ‚Domácí péče’
velmi dobře komunikuje s publikem ve
všech částech světa. To bylo také od začátku
cílem filmu, vyprávět univerzálně srozumi-
telný, emocionální příběh zasazený do ty-
picky místního (moravského) – pro ostatní
svět „exotického“  prostředí. Chtěl jsem vy-
tvořit silný příběh se spoustou dojemných
a vtipných momentů, film, ze kterého budou
diváci odcházet rozhodnuti žít lépe, plněji
a vnímavěji.“ 
Budeme tedy držet palce – nominace na Os-
cary budou vyhlášeny 14. ledna 2016 a slav -
nostní ceremoniál proběhne 28. února 2016
v Los Angeles.

Změna na místě koordinátorky Eurimage

Film Domácí péče je českým reprezentantem na nominaci na Oscara
Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) rozhodla v hlasování o českém kandidátovi na nominaci na Oscary v kategorii nejlepší
cizojazyčný film. Byl vybrán film Domácí péče režiséra Slávka Horáka. Snímek, který získal dvě ocenění na Mezinárodním filmo-
vém festivalu Karlovy Vary, bude zastupovat českou kinematografii na 88. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd. 

SY 3-2015 zlom.qxd:Sestava 1  30.10.2015  18:11  Stránka 27



Synchron 3/2015

f i l m  a  t e l e v i z e

�28

z  h i s t o r i e  č e s k o s l o v e n s k é  t e l e v i z e

Tip na vánoční dárek – tematické kalendáře o filmu a televizi

Jak vznikala znělka Televizních novin
V minulém čísle Synchronu jsme vzpomínali na Pavla Vantucha. Právě od něj jako od pamětníka byl už dříve objednán příspěvek
o vzniku znělky Televizních novin.

V roce 1970 jsem byl tehdejším šéfredakto-
rem zpravodajství Josefem Vlčkem pověřen,
abych navrhl novou grafickou úpravu znělky
Televizních novin. Dostal jsem zvukovou
znělku, kterou zkomponoval hudební skla-
datel Ladislav Simon, a podle ní jsem napsal
několik verzí scénáře. Jedním z požadavků
dokonce bylo, že se titul »Televizní noviny«
změní na »Aktuální kamera«. Nakonec »Te-
levizní noviny« zůstaly.

Znělka musela být vyrobena na film 35mm,
a proto celá výroba probíhala na Barran-
dově. V dílnách byla zhotovena plastická ze-
měkoule o průměru 4 metry, umístěna v tri-
kovém ateliéru na točnu a ze vzdálenosti asi
20 metrů byla snímána přes kruhovou
masku, protože pro kruhový trik musely být
hrany přechodu ostré. Natáčení probíhalo
celý den. Neustále se totiž musela korigovat
rychlost otáčení zeměkoule – otáčení ne-

smělo začínat na Americe a ani tam ne-
smělo končit. A samotné otáčky nesměly být
příliš rychlé, aby otáčení simulovalo skuteč-
nou rychlost. Problémem bylo také zajistit
plynulé otáčení. Zeměkoule byla těžká,
akdyž už se nám podařilo nastavit její rych-
lost, tak se otáčení někde zadrhlo nebo po-
poskočilo. A začínalo se znova od začátku. 
Pro znělku obecně platí, že se v ní nesmí
objevit žádná chyba, protože při množství

Synchron 3/2015�28

Pro všechny příznivce historie českého

filmu a televize vydává Edice České te-

levize Cibulkův kalendář pro televizní

pamětníky 2016 a Cibulkův kalendář

pro filmové pamětníky 2016. Jejich

autor, moderátor Aleš Cibulka v nich

pro každý týden roku připravil některou

ze zajímavostí, týkajících se jak filmo-

vých herců, kteří mají v příštím roce ju-

bileum, tak i o pořadech a hvězdách te-

levizního vysílání. Při svém pátrání

narazil mnohdy na kuriózní neznámá

fakta z historie filmu a televize. V před-

chozích letech se mu podařilo objevit

i některé již zapomenuté hvězdy mezi-

válečného filmu. V kalendářích se vám

připomenou nejen hvězdy z filmů pro

pamětníky, ale objevíte tam i současné

umělce, kteří slaví v roce 2016 nějaké

jubileum. A jistě potěší i nejrůznější ku-

riozity, týkající se legendárních filmů

a televizních pořadů. Pokud vás zajímá

historie vydávání Cibulkových kalen-

dářů, tak vězte, že poprvé vyšel v roce

2008 Cibulkův kalendář pro pamětníky

pro rok 2009, tehdy ještě v nakladatel-

ství Sláfka. Další byl Cibulkův kalendář

pro pamětníky 2010, ten už vyšel v Edi -

ci České televize.  Následovaly Ci bul -

kův kalendář pro filmové pamětníky

2011 aCibulkův kalendář pro televizní

pamětníky 2011. A od tohoto data se

toto rozdělení drží, přičemž televizní

kalendář na rok 2014 získal poprvé ba-

revnou podobu. 
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opakování (odhaduji, že tato znělka Tele-
vizních novin byla odvysílána asi 9000krát)
by divák chybu zaregistroval, a pak by na ni
při každém vysílání čekal.
Při výběru několika filmových záběrů jsem
v archivu Krátkého filmu proseděl tři dny,
abych našel obsahově a technicky vyhovu-
jící. Kopie vybraných záběrů jsem ve střižně
sestříhal na hudbu a materiál putoval do fil-
mových laboratoří na Barrandově, kde ne-
gativ dodali k triku se zeměkoulí. 
A pak jsem konečně uviděl první pracovní
kopii obrazové části. Samozřejmě bylo po-
třeba tu něco poopravit, tu něco přehodit.
Avyráběla se druhá verze. A pak první verze
kombinované kopie s optickým záznamem
zvuku. Potom následovalo schvalování –
aby lo mi řečeno, že mám kopii předat teh-
dejšímu řediteli pražského televizního stu-
dia Karlu Kohoutovi. Předal jsem mu
všechny pracovní materiály a dlouho se nic
nedělo. Oficiálně jsem se nic nedozvěděl,
ale doslechl jsem se, že údajně znělka ne-
byla schválena, protože její hudební složka
je příliš ryčná, a proto se musí zkomponovat
nová. A protože práce nebyla dokončena,
tak jsem ani nedostal žádný honorář. A tak
uplynul rok.
V roce 1971 nastoupil nový šéfredaktor Te-
levizních novin a já jsem již ve zpravodajství
nepracoval. Šéfredaktor měl v plánu udělat
rozsáhlé změny. Dozvěděl se, že byla vyro-
bena nová znělka a začal se pídit po tom,
kde je. A sháněl ji u mne. Vylíčil jsem mu,
co jsem slyšel o jejím schvalování a on mne
požádal, zda bych se jí nepokusil najít. Za-
volal jsem proto řediteli Kohoutovi, který
mne ale hned odkázal na programového ná-
městka Vladimíra Soleckého. Ten mi však
řekl, že musím volat – ředitele Kohouta,
který měl materiál u sebe naposledy, a že je
si tím naprosto jistý. Volal jsem tedy znovu
řediteli Kohoutovi, který zopakoval, že ma-
teriál nemá. Dostal jsem strašný vztek, pro-
tože za tím bylo hodně práce – a zadarmo.
Řekl jsem Kohoutovi, že pokud materiál ne-
najde, nahlásím právě přítomným kontrolo-
rům, kteří kontrolovali hospodaření Česko-
slovenské televize, že prošustroval sto tisíc
korun, protože zhruba tolik výroba znělky
stála. Řekl, že se po materiálu podívá a mám
mu znovu zavolat. 
Když jsem opět zavolal, sdělil mi, že znělku
našel a mám si pro ni přijít. Materiál jsem
vyzvedl a šéfredaktorovi Televizních novin
jsem oznámil, že znělka je na světě. A nastal
problém, protože se měla od dalšího dne vy-
sílat. A znělka existovala pouze v jedné
kopii, a to ještě ne v kombinované se zvu-
kem, ale v tzv. 35mm dvoupásu – zvuk byl
na samostatném 35mm magnetickém pásu.
A takový materiál se nedal vysílat. 

V televizi tehdy pracoval kameraman, vyni-
kající člověk a všestranný odborník Josef
Souček (bohužel v roce 2009 již zemřel),
který v době, kdy nikdo nebyl schopen vy-
robit triky, prolínačky a titulky do 16mm
filmu, tyto věci velmi zdařile a nápaditě vy-
ráběl. Bydlel v Poříčanech, kde v rodinném
domku měl v podkroví ateliér, a tam vznikala
jeho kouzla. Rodinný domek byl ale blízko
velmi frekventované železniční trati, a proto
mohl pracovat jen v noci, kdy byl provoz na
trati malý, protože jinak se jeho domek ne-
ustále otřásal. A tak jsem večer sedl do vlaku,
v kufru měl filmový materiál znělky a Josefa
překvapil požadavkem, že bych potřeboval
do rána vyrobit redukci z 35mm filmu na
16mm a že si na to počkám. 
Josef jen tak něco zamumlal, že jsem se asi
zbláznil, ale zalezl do svého království
a začal pracovat. Proti 35mm projektoru
postavil kameru 16mm, do kamery promít-
nul obrázek z 35mm kopie a v kameře toto
políčko filmu exponoval. A tak stále jedno
políčko filmu za druhým. Už si přesně ne-
pamatuji, jak byla znělka dlouhá, mám
pocit, že trvala 20 vteřin, a tak Pepíček (jak
jsme mu říkali) posunul 500krát okénko
filmu a 500krát exponoval. A tento postup
opakoval třikrát, jednak aby měl jistotu, že je
výsledek v pořádku, a také proto, že hrozilo
nebezpečí poškrábání nebo zničení při la-
boratorním procesu či dalším zpracování.
Aza tímco Pepíček pracoval, jeho manželka
se mne snažila udržet při životě černou
kávou.
Prvním ranním vlakem jsem s materiálem
v tašce odcestoval do Prahy a v šest hodin

ráno ve filmové laboratoři v Měšťanské Be-
sedě předával na vyvolání. Trvalo asi ho-
dinu, než jsem vyvolaný film dostal. Pak
jsem zašel do střižny, kde už jsem měl zvuk
přepsaný na 16mm magnetický pás, obraz
sesychronizoval se zvukem, opatřil patřič-
nými starty, navinul na cívky a předal do
projekce. A ještě týž večer se znělka vysílala
ze 16mm dvoupásu.
Protože 16mm film byl značně náchylný na
poškrábání, v televizních filmových labora-
tořích vyrobili 30 kopií znělky a každý den
se do vysílání nasazovala nová nepoškozená
kopie. Zvláštností bylo, že závěrečná znělka
trvala pouhých 8 vteřin a 16mm film se kvůli
uklidnění zvuku musel rozjíždět 8 vteřin
před koncem Televizních novin. A byl to
někdy dost velký problém odhadnout, kdy
znělku rozjet tak, aby okamžitě navazovala
na poslední šot (to ještě šlo) nebo na po-
slední slova hlasatele. Tak se někdy stalo, že
se ze závěrečné znělky ozval pouze po-
slední tón.
Po mnoha letech byla vyrobena barevná
verze, a přesto, že jsem byl autorem té čer-
nobílé, nikdo se mnou nic nekonzultoval,
a aniž by požádal o souhlas znělku předě-
lat, dopadla tak, že již nedosahovala ani
technických a ani obsahových kvalit mé pů-
vodní znělky.
Byl jsem pak autorem mnoha dalších zně-
lek – namátkou pořadů Stupně vítězů, Vide-
ostop, Úsměvy českého filmu, Úsměvy…,
Minuty dvacátého století (tu jsem dokonce
sám přes noc naanimoval), ale jediná znělka
Televizních novin byla vyráběna ve filmo-
vých podmínkách na 35mm film.
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Miloš Hlavica pocházel z umělecky zalo-
žené živnostnické rodiny (jeho otec byl vy-
studovaný herec, ale této profesi se z exis-
tenčních důvodů nevěnoval), jeho mladší
bratr Pavel Hlavica (*1935) je operním pěv-
cem. Miloš Hlavica už v dětství nalezl zá-
libu v recitaci a hrál ochotnické divadlo. Pů-
vodně studoval architekturu na ČVUT, ale
nakonec přešel na DAMU (1954–1958). Po
absolutoriu získal angažmá v tehdejším Rea-
listickém divadle Zdeňka Nejedlého (dnes
Švandovo divadlo), kde působil až do roku
1991. V letech 1991–1993 hrál v Městských
divadlech pražských, po odchodu do penze
se objevoval na různých scénách (mj. Ná-
rodní divadlo Praha). 
Nabídku na první filmovou roli dostal ještě
za studií, hrál vojína Pajera v komedii Vá-
havý střelec (1956), další větší roli ztvárnil

vpsychologickém dramatu První a poslední
(1959). V následujícím období se ve filmu
objevoval spíše v epizodních rolích, napo-
sledy hrál ve filmu Sny o Zambezi (1982).
Častější příležitost mu dala televize, objevil
se mj. v seriálech Nemocnice na kraji města,
Pražský písničkář, Dobrodružství kriminalis-
tiky, Světla pasáže. Podstatně aktivnější než
ve filmu a televizi byl Miloš Hlavica v roz-
hla su, kde za desítky let natočil řadu rozhla -
sových her, pásem poezií a dalších pořadů
různých formátů. Dlouhodobě se uplatňo-
val v dabingu, kde namluvil mnoho desítek
postav. V letech 1983–1993 přednášel na
DAMU umělecký přednes, poté vyučoval na
Vyšší odborné škole herecké. Kromě toho se
od dětství věnoval malování a v roce 1980
zorganizoval výstavu Herci malují. 

I v tomto období odešlo několik výrazných osobností, které zanechaly stopu v oblasti audiovizuálního umění. A proto se sluší věno-
vat jim alespoň malé připomenutí a vzpomínku. V dnešní hodně rychlé době si taková zastavení často nemáme čas dopřát. Není však
dobré mazat historii, jakkoli rozporuplná byla, ale inspirovat se nadšením průkopníků, brát si poučení z jejich případných omylů.
V některých případech se podařilo získat osobní vzpomínku, v jiných pozoruhodný rozhovor, připomínající nějakou událost, někde
exkluzivní fotografii. Ale možná stačí už jen pouhé zaznamenání výčtu toho, co tyto osobnosti v průběhu svých životů stihly. Přijměte
tedy tuto kytičku vzpomínek především jako informaci, a možná, že se vám přitom vybaví i některé osobní vzpomínky. A o to jde
především – pokud tito lidé zůstanou v našich vzpomínkách, nežili zbytečně…

Miloš Hlavica – divadelní a filmový herec, dabér (29. října 1933 – 12. srpna 2015)

Marie Spurná – divadelní a filmová herečka (28. dubna 1949 – 8. září 2015)

Pozoruhodná herečka Marie Spurná, která
byla součástí legendární éry Činoherního
studia Ústí nad Labem, v 90. letech na čas
zakotvila v Městských divadlech pražských
a ještě loni byla oceněna Cenou divadelní
kritiky za roli Olgy Havlové v inscenaci Vel-
vet Havel, kterou ztvárnila v angažmá v Di-
vadle na zábradlí. Marie Spurná se narodila
v kulturním prostředí, její otec byl operním
pěvcem. V době středoškolských studií, kdy
rodina žila v Olomouci, hrála amatérské di-
vadlo ve studiové scéně Divadla Oldřicha
Stibora. Po maturitě se přihlásila na DAMU,
a když nebyla přijata, nastoupila jako elévka
do Těšínského divadla v Českém Těšíně
(1969–1970). Odtud odešla do libereckého
Divadla F. X. Šaldy v Liberci (1970–1972)
apoté se na osmnáct let stala členkou Čino-
herního studia v Ústí nad Labem. Právě zde
sehrála množství pozoruhodných rolí, mj.
v inscenacích Profesionální žena, Dobové
tance, Zojčin byt, Král Ubu, Diogenes cynik,
Konec masopustu, Ženitba, Jakub fatalista,
Vášeň jako led nebo Tři sestry. Po roce 1989
odešla do Prahy, kde doufala najít více
uplatnění. Začínala v Divadle Labyrint, poté

v rámci Městských divadel pražských půso-
bila na scénách Rokoko a Komedie (Viděno
klíčovou dírkou, Noc divokých zvířat). Ně-
kolik let hrála v Divadle Na Fidlovačce, kde
se vrátila ke své oblíbené klasice (Ženitba,
Poprask na laguně, Slaměný klobouk, Dvo-

jité salto). Po několikaletém hostování v Di-
vadle na zábradlí zde v roce 2006 získala
stálé angažmá. Na této scéně hrála mj. v in-
scenacích Zázrak v černém domě, Blanche
a Marie, Komplic, Spací vady, Višňový sad
či Velvet Havel.
Spolupráce Marie Spurné s filmem a televizí
má značně sporadický a nárazový charak-
ter. Poprvé hrála záletnou manželku v dnes
zapomenutém filmu s výrobní tematikou,
Na koho to slovo padne (1979). O několik
let později ale dostala příležitost v Menze-
lových Slavnostech sněženek (1983), kde
hrála hostinskou v manželském páru s Jiřím
Schmitzerem (byl jejím kolegou v ústeckém
Činoherním studiu). Menší role pak ztvár-
nila v dalších filmech různých žánrů, v de-
vadesátých letech ji můžeme zaznamenat
ve filmech Kamarád do deště II. (1992) nebo
Výchova dívek v Čechách (1996). Po svém
příchodu do Prahy navázala také četnější
spolupráci s televizí (komedie Podnájem na
Champs-Ellysées (1991). Naposledy se ob-
jevila v seriálech Cirkus Bukowsky (2013),
Život a doba soudce A. K. (2014) a v televi-
zním filmu Americké dopisy (2015).
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Helena Anýžová se narodila v Plzni, kde
rovněž vystudovala jedenáctiletou střední
školu s maturitou. Svou kariéru divadelní a
filmové kostýmní návrhářky zahájila v roce
1960, zaměřovala se zejména na balet
aoperu. Výjimečně navrhovala kostýmy ipro
menší experimentální scény. Vzhledem ke
svému zajímavému vzhledu se souběžně
uplatnila i jako herečka menších rolí ve fil-
mech režisérů české nové vlny – Mučedníci
lásky (1966, rež. Jan Němec), Kristovy roky
(1967, rež. Juraj Jakubisko), Spalovač mrtvol
(1968, rež. Juraj Herz) nebo Valerie a týden
divů (1970, rež. Jaromil Jireš), kde ztvárnila
dokonce trojroli. Její výtvarné nadání však
převážilo a po roce 1970 se uplatnila vý-
hradně jako kostýmní návrhářka, s výjimkou
roku 2005, kdy si zahrála ve filmu Jana
Švankmajera Šílení malou roli stařenky shře-

benem. V roce 1968 se podílela svými kos-
týmními návrhy na filmu Žert (1968, rež. Ja-
romil Jireš), poté s Milenou Doskočovou
spolupracovala na kostýmech pro film Vtáč-
kovia, siroty a blázni (1969, rež. Juraj Jaku-

bisko). Posledním filmem, pro který vytvo-
řila kostýmní návrhy, byla Kalamita (1981,
rež. Věra Chytilová). Poté se věnovala už vý-
hradně divadlu. V letech 1969–1982 (Di-
vadlo F. X. Šaldy v Liberci). Souběžně při-
pravila kostýmní návrhy pro Národní
divadlo Brno (Výnosné místo, 1979) nebo
Národní divadlo Praha (Kráska a zvíře,
1980). V letech 1982–1991 pracovala jako
kostýmní návrhářka pro Jihočeské divadlo
v Českých Budějovicích, ale jednorázově
pracovala i v jiných divadlech – Národní di-
vadlo Praha (opera Brouk Pytlík, 1987 nebo
Slečna Julie, 1987). Po roce 1991 spolupra-
covala se scénografem Miroslavem Malinou
v Národním divadle Moravskoslezském.
Kostýmní návrhy vytvářela i pro zahraniční
divadelní scény, zejména německé – Mai-
ningen, Osnabrück aj. 

Helena Anýžová – kostýmní výtvarnice, herečka (21. srpna 1936 – 23. srpna 2015)

Jarmila Konečná se narodila v Mladé Bole-
slavi. Ráda si kreslila již od dětství a její cit
pro linii a barvu ji předurčoval ke studiu na
škole výtvarného směru. Po skončení druhé
světové války vystudovala nejprve Stádní
grafickou školu v Praze a v letech 1948–
1952 absolvovala studium scénografie na
DAMU, v ateliéru profesora Františka Trös-
tera. V letech 1952–1962 působila jako scé-
nografka a kostýmní výtvarnice v Divadle
F. X. Šaldy v Liberci. V letech 1962–1977
byla vedoucí Státního divadelního studia
vPraze, odkud přešla jako kostýmní výtvar-
nice do Divadla na Vinohradech v Praze.
Souběžně, 1974–1982, zastávala funkci ve-
doucí scénografického odboru Divadelního
ústavu v Praze. A v období 1979–1990 se

vzhledem ke svým zkušenostem uplatnila
jako pedagožka katedry scénografie DAMU.
Spolupracovala dlouhodobě s Národním di-
vadlem a také se zahraničními divadelními
scénami – Ženeva, Curych, Turín, Paříž aj.
Podílela se na kolektivních výstavách: Sao
Paulo – 1975, Opava v letech 1977 a 1981–
1982 a vystavovala i samostatně. Práce pro
film a televizi byla stejně významná. Kos-
týmy podle jejích návrhů jsme mohli obdi-
vovat v desítkách distribučních i televizních
filmů, inscenací a seriálů. Připomeňme jich
alespoň pár: Křišťálová noc, Ženitba, Water-
loo, Pasiáns, Princ a chuďas, V zámku avpod -
zámčí, Dita Saxová, Helimadoe, S čerty nej-
sou žerty, Koncert na konci léta, Anděl Páně,
Učitel tance, Ve stínu. A také seriály Píseň

pro Rudolfa III., My z konce světa, Bambi-
not, Hotel Herbich nebo Zdivočelá země.

Jarmila Konečná – kostýmní výtvarnice a scénografka (9. května 1931–28. srpna 2015)

Život jí dal do vínku nejen talent, ale také spoustu překážek, které musela překonávat. Už
jako dvanáctiletá získala neblahou zkušenost, když musela projít vyšetřovací vazbou v sou-
vislosti se zatčením své matky. Problémy s režimem měla po celé období totality. Věnovala
se práci na filmech o výtvarném umění, svobodně mohla tvořit až po roce 1989. V roce
1990 získala Tvůrčí prémii Českého literárního fondu za trezorový film Poselství z roku
1973, další Tvůrčí prémie získala za filmy Nesmíš plakat (1990), S nadějí, důvěrou a láskou
(1990) aNa očích páska, v ruce váhy (1992). Za dokumentární film Milan Kňažko obdržela
v roce 1996 Čestné uznání FITES a za film Irma – aneb malá historie velkých dějin cenu Vox
humana (1997). Z důvodu váž ných rodinných komplikací vnikla několikaletá tvůrčí od-
mlka. V roce 2006 se k tvor bě vrátila filmem Minulost v čase přítomném.

Dagmar Průchová – autorka dokumentárních filmů (11. března 1937– 3. října 2015)
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V Dunedinu nastalo jaro, říjen tu odpovídá
dubnu na severní polokouli. Je to měsíc no-
toricky vrtkavý. Před mým domem stojí
velká švestka, prvního října rozkvetla a ob-
sypala se tisíci bílých květů, které slibovaly
hojnou úrodu plodů. Druhého října byl
krásný a slunečný den, dvaadvacet stupňů,
což jsou v Dunedinu, té riviéře Antarktidy,
teploty neobvyklé, přímo tropické. V pět
hodin se obloha zatáhla, začaly se křižovat
blesky a třetího října ráno se přihnal uragán,
rychlost větru 102 kilometrů za hodinu. Se-
třásl všechny bílé květy na zem během ně-
kolika minut, vypadalo to, jako by přes noc
nasněžily celé závěje. A v té chvíli, v zemi
mému srdci blízké, ale letadlem či lodí ti-
síce kilometrů vzdálené, umírala bytost mně
z nejdražších. 
Jedno z prokletí každého emigranta je, že
nikdy nezbývá dost času na poslední lou-
čení. Ani to nejrychlejší letadlo nestačí do-

letět včas k té úvozové cestě, která vede ke
hřbitovu. 
Znám Dagmar půl století, což je jen malý
okamžik z vesmírného hlediska, je to ale
dost času na to, abych si uvědomila, jak vý-
jimečná to byla bytost. Byla oslnivě krásná,
jedna z těch žen, jejichž krása bere kaž-
dému dech. 
Když jsem ji lépe poznala, pochopila jsem,
že její tělesná krása byla jen dar podružný.
Příroda není ke všem ženám tak marno-
tratná, ale u Dáši si těmi nejlepšími dary
přímo zahýřila. Obdarovala ji nejen proni-
kavou inteligencí, ale také talentem psát
a natáčet pro televizi skvělé dokumenty,
které zachycovaly život ve vší jeho rozma-
nitosti. Ale dar největší byla její schopnost
se vžít do problémů a utrpení druhých a sna-
žit se jim pomoci. 
Byla mezi prvními z mých přátel a kolegů,
která pochopila, jak hrozný a nelidský byl

komunistický režim, ve kterém jsme tenkrát
žili, a nebojácně proti němu bojovala ze
všech sil. Byla to statečná dcera statečné
matky. Její matka byla komunisty odsouzena
k smrti za protikomunistický odboj. Později
jí byl trest snížen na mnohá léta vězení, a to
dalo Dagmar příležitost se seznámit s osudy
žen, vězněných tak jako její matka, v nelid-
ských žalářích totalitní moci. Její televizní
dokument „Nesmíš plakat” považuji za to
nejlepší, co bylo v Čechách natočeno oúdě -
lu žen, často úplně nevinných, které nelid-
ský režim zničil.
Ale abych opakovala slova klasika literatury,
není mým dnešním údělem Dagmaru chvá-
lit, jen se s ní rozloučit se vší úctou a láskou,
kterou si svým životem zasloužila.
Na shledanou, Dášo, v tom lepším světě, ve
který jsi tak pevně věřila, a do kterého jsi nás
všechny, kdo tě měli rádi, pozvala.

Jindřiška Tichá

Osobní vzpomínka na Dagmar Průchovou

Eduard Landisch patřil k legendám, které
byly u zrodu Československé televize a taky
u všech jejích důležitých mezníků (např. za-
vedení barevného vysílání), i když zpočátku
nic nenasvědčovalo tomu, na jakou dráhu
se vydá. Vypadalo to totiž spíše na kariéru
hudební. Už od dětství hrál na klavír, a po
krátkém totálním nasazení v Říši v roce
1945 začal hrát jako pianista v Divadle sa-
tiry v Praze. Poté nastoupil na FAMU, kde
vystudoval obor filmové fotografie a tech-
niky (1953). Po absolutoriu se dostal do
vznikající Československé televize. Později
na to s úsměvem vzpomínal: „Lidé byli k no-
vince podezíraví, ale televize si své fanoušky
brzy získala. Někteří diváci se domnívali, že
když oni vidí to, co se ve studiu odehrává,
tak i my v televizi prostřednictvím obra-
zovky můžeme sledovat dění u nich doma.
Z těchto důvodů na noc zakrývali na noc
své televizory.“ Landisch tedy jako historicky
první kameraman byl přítomen při prvních

pokusech, prvních živých vysíláních Česko-
slovenské televize (záznamy se začaly poři-
zovat až později) a podílel se také na režii
některých inscenací. Především byl ale po
celý život kameramanem tehdy živě vysíla-
ných dramatických pořadů. A ovšem také
sportovních přenosů, které si brzy získaly
téměř závratnou popularitu. Pamětníci jistě
vzpomínají na doby, kdy široko daleko byl
v ulici pouze jeden televizor, a tak se kolem
něj přirozeně scházela celá komunita. „Ten-
krát to bylo obrovský, nejen pro nás, ale ipro
diváky, kteří nám neuvěřitelně fandili. Pro-
tože přenosy například hokejových utkání
byl v té době ne malý, ale velký zázrak.“
Landisch v roce 1968 absolvoval studijní
pobyt v Kolíně nad Rýnem, krátce pracoval
pro televizi v Západním Berlíně, natáčel
také v Jugoslávii a v Holandsku. V 70. letech
měl pak zásadní podíl na zavedení barev-
ného vysílání v Československé televizi.

Mnohé z pořadů, které byly natočeny na po-
čátku, v 50. letech, jsou nenávratně ztra-
ceny, nicméně stejně zbývají stovky těch
z pozdější doby, na nichž se Landisch jako
kameraman podílel. Byly to například se-
riály Jaroslava Dietla, z nichž právě Landisch
natočil čtyři. Výjimečně natáčel také na Bar-
randově (film Čintamani a podvodník,
1964). Jako přední odborník ve svém oboru
se uplatnil také jako pedagog, byl docentem
a později profesorem katedry filmové a te-
levizní techniky na FAMU. Své zkušenosti
zúročil také jako publicista a pro FAMU na-
psal i vysokoškolská skripta. Eduard Lan-
disch ještě za socialismu získal řadu vyzna-
menání, všechna však – včetně titulu
zasloužilého umělce – vrátil po roce 1989.
Svůj život shrnul slovy: „Celý život jsem měl
štěstí, že jsem se setkával s výtečnými lidmi,
vzdělanějšími, staršími, kteří mě posouvali
dál.”

Eduard Landisch – kameraman a režisér (9. února 1927– 2. října 2015)
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Vladimír Branislav se narodil v Praze, kde
po ukončení jedenáctiletky začal působit v
letech 1956–1963 jako reportér a scenárista
Československého rozhlasu v redakci pro
děti a mládež. Od roku 1958 externě, v le-
tech 1963–1970 pak jako zaměstnanec Čes-
koslovenské televize pracoval na televizním
pořadu Zvědavá kamera. Jako vedoucí redak -
tor magazínu, s týmem scenáristů a reži sérů,
pořad transformoval v tehdy nejprogresiv-
nější kritický, publicistický a dokumentární
cyklus. Branislav byl vesměs autor scénáře
a průvodce. Proslulý se stal pořad Tajemství
Černého jezera (režie M. Tomsa, 1964). Pů-
vodně šlo o pátrání týmu Zvědavé kamery
po zvláštní konzistenci vody v jezeře. Natá-
čení zneužila StB bez vědomí filmovacího

štábu k akci proti USA a tehdejší SRN. Pod-
vod odhalil jeden z potápěčů (pracovník MV
Ladislav Bittmann) po emigraci v publikaci
Špionážní oprátky (1981) a roku 1990 z obra-
zovky sám Branislav. Další stěžejní dokument
režiséra M. Tomsy a scenáristy Branislava byl
Spor (1966), odvážný fiktivní proces s před-
stavitelem „poválečného mládí” P. Kohou-
tem. Orgány KSČ nařídily, aby tvůrci dalším
pořadem uvedli nedávnou historii na „pra-
vou míru”. Vznikla tak Porota (1968), ale její
vysílání bylo zakázáno. Diváci nikdy nevi-
děli ani reportáž Revoluce bez aureoly. Bra-
nislav se podílel i na filmu Kontrola (1968),
prvním televizním dokumentu z věznice
Mírov, v němž konfrontoval bývalé politické
vězně s dozorci a ukazoval na deformace
vprávních normách a ve vězení. Po 21. srp -
nu 1968 si Zvědavá kamera vzala na paškál
téma etiky a zachování morálních hodnot.
Po oběti Jana Palacha v lednu 1969 vystou-
pil Branislav v přímém přenosu Slova ke dni
Štafetě televizních publicistů. Po nástupu
Jana Zelenky do funkce ústředního ředitele
Československé televize odmítli tvůrci Zvě-
davé kamery točit normalizační témata.
Proto byl magazín na jaře roku 1970 zrušen
a tým dostal koncem roku výpovědi. Poté
pracoval Branislav jako scenárista na volné
noze, psal pod pseudonymem Karel Vlček
například televizní Večerníčky (O Rákosníč-

kovi). V letech 19771990 pak pracoval
v růz ných dělnických profesích. Roku 1990
se vrátil do Československé televize, nej-
dříve jako šéfredaktor Redakce pro děti
amládež, po transformaci na producentský
systém vedl s kolegyní tvůrčí skupiny A.Bec-
ková – V. Branislav, která měla široké dra-
maturgické rozpětí. Čtyři roky po listopadu
1989 připravil Branislav formou živě vysíla-
ného soudního sporu o mravní hodnoty ná-
roda televizní cyklus Soud poslední naděje,
na kterém spolupracoval s režisérem Petrem
Burianem. V roce 1992 byl jedním z těch,
kteří převzali Ceny křepelek, novinářská
ocenění Českého literárního fondu, udělená
za pohotovost, aktuálnost a profesionální
úroveň zpracování materiálů s přihlédnutím
k morálním aspektům této profese. Branislav
se stal iniciátorem rozsáhlého projektu pu-
blicistického cyklu Takoví jsme byli my,
dobří rodáci aneb Z letopisů Máselné Lhoty.
Padesát půlhodinových dílů vyprávělo
o tom, jak období let 1945 až 1995 viděl
aprožíval obyčejný český člověk. Každý díl
doplnily dobové citáty z novin, nahrávky
z rozhlasu a z televize, tehdy oblíbené
písně, vtipy otištěné i ty, které se jen vyprá-
věly mezi lidmi. Za námět, koncepci a dra-
maturgii tohoto cyklu získal v roce 1996
cenu Trilobit Českého filmového a televi-
zního svazu FITES.

Vladimír Branislav  – scenárista, publicista, reportér, dramaturg 
a dokumentární režisér (3. května 1935– 30. září 2015)

Rozhovor Daniela Růžičky s Vladimírem Branislavem 
o velkolepé mystifikaci StB a o tom, jak se filmaři nechali napálit

Jak jste přišli na nápad točit právě o šu-
mavských jezerech?
Redakce Zvědavé kamery byla tehdy v krizi.
Měla za sebou řadu politických průšvihů,
které vyvrcholily na jaře 1964. Redaktorka
Otta Bednářová natočila reportáž o volbě
povolání, kde se zastala talentované, leč
třídně závadné dívenky, a tím se dotkla míst-
ních funkcionářů. Stalo se to ve Vysokém
Mýtě, kterému se pak říkalo „Česká Tirana”.
Vznikl z toho strašný poprask. Otku Bedná-
řovou nejprve chtěli z televize vyhodit, ale
pak ji přeřadili a redakce Zvědavé kamery
začala být ostře sledována. Hledali jsme
proto nová témata, která by byla atraktivní
azároveň nenapadnutelná. S nápadem nato -

čit reportáž o jezerech přišel náš produkční
Jindřich Bernard. Četl článek v Lidové demo-
kracii o zvláštních konzervačních schop-
nostech Čertova jezera. Vše co do něj
spadne, voda uchová v nedotčeném stavu.
Podle pověstí tam tak měli odpočívat napo-
leonští vojáci, dřevař s koňmi či hraběnka
ve zlatém kočáře. To se nám líbilo a řekli
jsme si, že to je ono, co nyní potřebujeme,
a že o tom natočíme reportáž.
Jak se to celé na Šumavě seběhlo?
Měl jsem známé mezi sportovními potápěči
Svazarmu. Domluvili jsme se, že nám po-
mohou prozkoumat dna Čertova a Černého
jezera. Mezi potápěči byl i Ladislav Bittman,
který se nám představil jako pracovník mi-

nisterstva zahraničí. Při obhlížení dna našli
potápěči asi 15 kovových krabic. Jak se uká-
zalo, obsahovaly výbušné nálože a vhodili
je tam nacisté na konci druhé světové války.
To naši zvědavost jenom podnítilo. V květnu
1964 jsme měli začít natáčet. Produkční se
však na Hlavní správě Pohraniční stráže do-
zvěděl, že povolení natáčet v pohraničním
pásmu dostaneme později, protože tam
v květnu bude probíhat vojenské cvičení.
Natáčet jsme mohli až v červenci. To už tam
ty bedny ležely. Když je pak potápěči vylo-
vili, vypadaly tak, že každý by přísahal, že
pod hladinou ležely dvě desetiletí. Vzápětí
dorazili důstojníci z ministerstva vnitra a my
se nesměli k bednám ani přiblížit. Prý, co

Vladimír Branislav: Naletěli jsme

V polovině 60. let minulého století byl Vladimír Branislav vedoucím redaktorem a reportérem televizního magazínu Zvědavá ka-
mera. Od roku 1962 byla Zvědavá kamera pro diváky pojmem. Kromě kritických reportáží přinášela také pořady s atraktivní té-
matikou. Takovým měl být i pořad o Čertově a Černém jezeře.
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kdyby byly zaminované. „Obětovali” jsme
tedy našeho kameramana, který jediný mohl
s nimi. Bylo nám to moc divné. Asi to na nás
poznali, protože když jsme byli mimo pro-
stor a oni netušili, že tam zůstal náš pro-
dukční, prohledali nám stan. Popravdě ře-
čeno, my jsme předtím do stanu pana
Bittmana také nahlédli…
Vy jste vážně nepojali podezření, že by
mohlo jít o podvod?
Ale pojali… Ještě na Šumavě jsme svolali
poradu výrobního štábu a zvažovali, co bu-
deme dál dělat. Jenomže jsme měli ve štábu
udavače a hned druhý den za námi přijel
major Borecký, vlastním jménem Stejskal.
Tento kultivovaný estébák nám vysvětloval,
že se nemáme strachovat. Proč by nám do
jezera házeli bedny s tajnými dokumenty,
když by je mohli sami zveřejnit jinak? To se
nám zdálo logické. Naznačil nám, že na ob-
jevené materiály dostaneme exkluzivní
práva, ale pokud nebudeme chtít, tak v řadě
za námi čekají další novináři. Prostě nás pře-
svědčil.
Mohli jste materiály, vydávané za nalezené,
vidět?
Náčelník desinformačního oddělení, major
Stejskal, tenkrát za mnou přijel domů a při-
vezl složku s dokumenty. Spolu jsme je pro-
bírali a on ukazoval dokumenty, které by po-
třebovali zveřejnit. Byl dokonce svolný s tím,
když jsem i já navrhl ke zveřejnění ty, které
se mi zdály zajímavé. Takže materiály ur-
čené ke zveřejnění v našem dokumentu

jsme vybírali spolu. Ostatní pak zveřejnili
vnašem a zahraničním tisku.
Jaká byla reakce vedení Československé te-
levize na váš a tím pádem i její úspěch?
Najednou jsme byli hýčkáni. Slavné tiskovky
ministra Štrougala, která probíhala v televi-
zním studiu D na Plodinové burze, a která
se vysílala přímým přenosem, se účastnili ře-
ditelé ostatních sdělovacích prostředků. A ti
všichni řediteli televize Jiřímu Pelikánovi
blahopřáli, že má tak vynikající tým. Po tis-
kovce nás pak přijal Štrougal, poblahopřál
nám a vlídně s námi pohovořil.
Dokument nás pak reprezentoval na mezi-
národním festivalu.
Dokument byl na přehlídce dokumentárních
filmů v Lipsku, kde jsme získali první cenu
Egona Erwina Kische. Ovšem jestli to ovlivnilo
vnitro či jiné orgány, to netuším. Dokument se
pak dost úspěšně prodával do zahraničí.
Byl jste velmi populární díky nálezu.
Faktem je, že jsem natočil v televizi stovky
pořadů, ale starší lidé vzpomínají jen na
dva, z nichž jeden je ten o šumavských je-
zerech.
Kdy jste se dozvěděl pravdu o událostech u
šumavských jezer?
Někdy po roce 1980 z Bittmanovy knihy,
která tady obíhala v samizdatovém opisu.
A shodou okolností jsem tehdy potkal ma-
jora Stejskala. Hned jsem mu říkal, jak ta se-
nzace pěkně praskla, a on odvětil, že ho za
to vyhodili.
Ta kniha se jmenovala Špionážní oprátky

a vyšla v roce 1981 v nakladatelství Sixty-
Eight Publisher manželů Škvoreckých. Bitt-
man v ní vzpomíná, že když přijel z prvního
dne natáčení, kdy vylovili z Čertova jezera
první bedničky s třaskavinou, vyprávěl to
svému nadřízenému. Pro obveselení prý
dodal, že by do jezera měl někdo vhodit
mrtvolu, aby Zvědavá kamera měla nějakou
senzaci. A tak se zrodil nápad na bedny sma-
teriály po nacistech.
Nepředvolala Vás kvůli té knize StB k výsle-
chu?
Speciálně kvůli tomu ne, ale v rámci růz -
ných předvolání se mě na to ptali. A když
dělali „namlouvačky” ke spolupráci, tak to
vždycky zmiňovali. Ale já jim pokaždé vy-
světlil, že jim zase někdo uteče a všechno
to zase praskne, a na tohle oni slyšeli. Mě to
ve vylhávání se z nemravných návrhů po-
mohlo. Když člověk není hrdina, tak mu
může nejlépe pomoci humor.
Vy jste musel po roce 1968 z televize odejít.
Několik let jsem, dokud to šlo, byl na volné
noze. Psal jsem pro televizi pod pseudony-
mem Karel Vlček – dělal jsem třeba Večer-
níček O Rákosníčkovi. S Evou Sadkovou
jsme psali různé dramatizace románů. Pak
ale začalo jít do tuhého, a tak jsem ze své
činnosti ubíral, až jsem v roce 1977 skončil
úplně a odešel do Sběrných surovin. Na-
stoupil jsem tam jako svačinář. Do poloviny
ledna 1990, kdy jsem odešel, jsem se vy-
pracoval až na dispečera. Udělal jsem tam
docela kariéru.

Byl jedním z posledních mohykánů pová-
lečné divadelní a filmové historie, a do pozd-
 ního věku nejenže hrál, ale udržoval si vy-
sokou společenskou úroveň. Účastnil se
nejrůznějších kulturních událostí a stále vy-
padal jako gentleman ze starých filmů. Celý
život se důsledně držel motta: „Lepší je opo-
třebovat se, nežli zrezivět.“ A i ve svých de-
vadesáti udivoval vitalitou a duševní svě-
žestí. I když se bratři Lipští narodili v rodině
cukráře, dali se na umění. Začínali ve stu-
dentském ochotnickém kroužku Malá ko-
medie v rodném Pelhřimově, z něhož se
v roce 1945 stalo Divadlo satiry, působící do
1949 v Praze. V letech 1949–1951 studoval
divadelní vědu a estetiku na FF UK v Praze.
Od roku 1950 byl členem Městských diva-
del pražských. Jen kvůli vojně si na čas od-
skočil do tehdejšího divadla Čs. armády na
Vinohradech (1953) a pak se vrátil do ABC,
kde setrval až do penze v roce 1987, ale hrál
až do loňského roku (poslední premiéra Drž
mě pevně, miluj mě zlehka). I když toužil

po dramatických rolích, po celý život byl za-
řazen do škatulky komik a vážnější role by
šlo spočítat na prstech. Ta patrně největší byl
Jörgen Tesman v Ibsenově Heddě Gablerové
v roce 1965. Jeho přímo kultovní divadelní
postavou byla převleková role Babberleyho
v Charleyově tetě, kterou si zahrál více než
pětsetkrát. Poprvé ve jmenované inscenaci
hrál v roce 1964 a průběžně se ke hře vra-
cel i v dalších rolích (až do nedávna v ní hrál
v Divadle Na Jezerce). I když energie ubý-
vala, pravidelně se až do své devadesátky
objevoval nejen na prknech divadla ABC,
ale i jiných divadlech. Přijal výzvu na muzi-
kál a za operetní roli Billa Kippa v muzikálu
Sny z Nového Yorku získal v roce 1997 Tha-
lii za nejlepší herecký výkon. V roce 2006
pak následovala Thalie za celoživotní dílo. 
Diváci jej ovšem důvěrně znali z desítek rolí
ve filmu (mj. si zahrál výrazné role ve spo-
lupráci s bratrem Oldřichem Lipským – Šest
medvědů s Cibulkou, Cirkus bude, Zabil
jsem Einsteina, pánové ad.), ale následovala

Lubomír Lipský – herec (19. dubna 1923 – 2. října 2015)
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doslova smršť nejrůznějších velkých i men-
ších, zapamatovatelných rolí. Velkou popu-
laritu mu přinesla postava byrokratického
vrátného Hlustvisiháka, která se stala nejen
hitem estrád, ale i televizních skečů. Ale tou
úplně NEJ rolí byl děda Potůček v Dietlově
hře a později seriálu a filmu Tři chlapi v cha-

lupě. I když v době natáčení seriálu (1962)
Lipskému ještě nebylo čtyřicet a od seriálo-
vého syna a vnuka jej dělilo jen pár let, pů-
sobil dokonale autenticky a lidi si jeho furi-
antského dědečka od vedle zamilovali.
Dostával v té době koše dopisů, a když se
natáčela svatba dědy Potůčka na Staroměst-

ském náměstí, nebylo třeba svolávat kom-
pars, protože lidí, kteří přišli fiktivní postavě
popřát, jako by byla skutečná, byly tisíce.
Stejně jako svatebních darů. Právě na toto
období pan Lipský často a rád vzpomínal
jako na zázrak iluze.

Rozhovor s Lubomírem Lipským 
Pan Lipský si udržel duševní svěžest do vysokého věku, i když mu už tělesné zdraví příliš nesloužilo. Hrál jak v divadle, tak natá-
čel. U příležitosti jeho 90. narozenin, které slavil veřejně v kruhu hereckých přátel a také fanoušků v divadle ABC, jsem mu polo-
žila pár otázek: 

Máte recept, jak se udržet v kondici do tak
vysokého věku?
To vám nikdo nevysvětlí, to je individuální.
Já jsem si taky v pětatřiceti nedokázal před-
stavit, že se dožiju devadesátky. To jsou dané
přírodní a lidské zákony a takové povídání
by bylo na filozofický traktát.
Jste považován za legendu. Jaké je být le-
gendou? 
To je přehnané, já takové věci neberu vážně.
Nikdo vám to nemůže zaručit, jestli vydržíte
do padesáti nebo do stovky. 
Měli jste dlouhověkost v rodě?
Měli i neměli. Babička mojí matky se dožila
více než devadesáti let, otec zemřel v 86 le-
tech. Ale jinak se v naší rodině objevily
všechny choroby jako jinde. Můj nejmladší
bratr zemřel v sedmnácti letech, zabil ho
blesk. Takové nešťastné náhody nemůže
nikdo předvídat. Já jsem byl z bratrů nej-
starší, Oldřich byl o 14 měsíců mladší a Da-
libor o 7 let mladší. A vidíte, zůstal jsem na-
konec poslední.

Napadá mě otázka, zda jste po tolika letech
u divadla někdy nelitoval, že jste se nedal
na jinou profesní dráhu?
Ovšem že jsem litoval, a to docela často.
Zvláště, když se mi v divadle nedařilo, nebo
se mi naopak podařilo něco mimo herectví.
Ale tak to v životě bývá, že někdy litujete
promarněných příležitostí.
Vy jste kdysi začal studovat na filozofické
fakultě, že?
Ano, začal jsem studovat divadelní vědu
u profesora Mukařovského a profesora
Götze, učil mě také dr. Jan Kopecký. Ale bo-
hužel jsem toho po čtyřech letech nechal,
protože jsem se mezitím oženil, měl jsem
děti a musel je živit. Ale tím pádem jsem
musel na vojnu (pozn. v té době hrál v teh-
dejším Armádním divadle – Divadle Na Vi-
nohradech). Do dneška mám rozpracova-
nou dizertačku, Nerudův vztah k herci
a jeho boj za vytváření realistického herec-
tví. 
Zdá se, že na začátku vaší umělecké dráhy
pro vás byla důležitá muzika. Jak to bylo
s vaší hudební kariérou?
Já jsem vždycky miloval hudbu, byla mým
koníčkem od malička. Zakládal jsem někdy

v roce 1939 u nás v Pelhřimově první jaz-
zový orchestr. Tehdy jsem vydundal na otci,
aby mi pořídil k Ježíšku saxofon. V orchestru
nám totiž scházel třetí saxofonista, a tak
jsem půl roku dřel pod vedením výborného
kamaráda a naučil se docela obstojně hrát.
Zapadl jsem do toho studentského orche-
stru, hráli jsme tehdy, jak se říkalo „džezík“.
Pak se stalo, že náš profesor fyziky z gym-
názia potřeboval do studentského symfo-
nického orchestru pozounistu. A já jsem si
chtěl vylepšit známku z fyziky, tak jsem se
zase půl roku učil hrát na pozoun. Hráli
jsme takové ty taneční melodie jako Brus-
laře Emila Waldteufela nebo Straussovy val-
číky. Zase se mi podařilo do orchestru do-
cela dobře zapadnout a dodnes na to
vzpomínám s láskou. Já jsem totiž původně
vůbec nechtěl hrát divadlo, lákala mě právě
muzika. Pamatuju se, když můj bratr Oldřich
dělal Aristofanovy Jezdce a Žáby s ochot-
níky, já jsem v tom odmítl hrát, raději jsem
složil hudbu. Ale to bylo poprvé a napo-
sledy, co jsem nějakou scénickou hudbu slo-
žil. A k pozounu jsem se pak znovu vrátil
díky Miroslavu Hanušovi v inscenaci Pan
Kaplan má třídu rád.
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1. strana - ucho

CENÍK INZERCE V SYNCHRONU
CENA

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

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

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

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

opakování inzerce 3x – sleva 12 %,

opakování inzerce vícekrát – dle dohody

Individuálně řešíme i možnosti barteru, 

maximálně do výše 1/2 ceny inzerce.

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

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

1. strana - zápatí

F i t e s o v é  i n f o r m a c e

ČINNOST A AKTIVITY FITESu PODPORUJÍ:

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
prosíme hradit bezhotovostně na účet: č.ú. 2200428617/2010

Do zprávy pro příjemce prosíme napsat tiskacím písmem celé jméno a poznámku ČP (členský příspěvek) a letopočet, 
kterého roku se platba týká (např. Jan Novák ČP/2015). Platbu je možné provést bankovním převodem nebo složenkou typu A. 

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

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

Schváleno na Valné hromadě FITESu dne 12. 4. 2012
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Kreativní
Evropa

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

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

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

ZA JAKÝCH PODMíNEK?
– žadatel musí prokázat komerční

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

– žadatel musí doložit většinové
vlastnictví práv k projektu

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

8 měsíců od podání žádosti

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

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

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

KREATIVNí EVROPA
DíLčí PROgRAM MEDIA
MEDIA DEVELOPMENT
Finanční podpora určená na vývoj projektů filmových
a televizních a projektů pro digitální platformy

UZÁVĚRKY: 19. listopadu 2015 a 21. dubna 2016
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