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Synchron
Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES

Uvnitř: 

58. Čtvrtletník
K čemu je nám Fites, 

je-li nám kolem třiceti?

Československý film 60. let
– pohledem ze zahraničí

O dvou velkých Jarech
a Škvoreckých

Život na vlastní účet
(Otta Bednářová)

Jak jsme začínali
Vzpomínky Jarmily Turnovské

Vychází jako program
17. přehlídky

české a slovenské
dokumentární

a animované tvorby

MAT Club
19. – 21. 11. 2009

Dvacáté století Oty Filipa Královský restaurátor

Malba okamžiku Poselství Jana Palacha

Afganské ženy za volantom Ležáky (Ti druzí mrtví…)

Uvidíte na 17. přehlídce v MATU
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SYNCHRON
SYNCHRON, časopis Českého filmového a televizního svazu FITES, Pod
Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel./fax 222 562 331. Číslo účtu u
Komerční banky Praha-východ je 26831021/0100. Řídí redakční rada: Jarmila
Cysařová, Jiřina Hradecká, Marta Šímová (animovaný film), Josef Eismann,
Daniel Růžička, Martin Skyba (šéfredaktor) a Jan Štern. Sazba a grafická
úprava Nataša Allramová, tisk MTT, Za Poříčskou branou 9, 180 00 Praha 8.
Vychází 6x ročně za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace ČLF.

Evidence MK ČR č. E 13763. ISSN 1213-9181. Inzerci zajišťuje CLOWN CZ,
Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1, tel. 234 656 123, fax 234 656 138,
info@clown.cz. Expedice DUPRESS Podolská 110, 147 00 Praha 4, tel. 241
433 396, 721 407 486. Toto číslo bylo dáno do tisku 2. listopadu 2009.
Předplatné 600 Kč (včetně poštovného) je pro členy Fitesu zahrnuto v člen-
ském příspěvku. Cena jednoho výtisku v distribuci 100 Kč.
E-mail:info@ fites.cz http://www.fites.cz

TRILOBIT BEROUN 2009TRILOBIT BEROUN 2009
Vyhlášení výsledků soutěže o Ceny TRILOBIT BEROUN 2009 

a udělení Ceny Vladislava Vančury

se koná v berounském kině Mír
v sobotu 23. ledna 2010 od 17.30 hodin.

Ale program dne berounských Trilobitů poběží již od rána!

Nabídka kina Mír:
otevření 9.30
dopoledne s Večerníčky 10.00 – 11.00
beseda s dětmi a kvíz 11.00 – 12.15
odpolední program 13.00 – 16.30
vítězné pořady z loňského ročníku

TRILOBIT BEROUN 2009
Vyhlášení výsledků s Ester Kočičkovou 17.30 – 19.00
Oceněné filmy 
a dokumenty letošního ročníku 19.30 – 22.00

Fites tradičně vypraví autokar, který odjede do Berouna
23. ledna 2010 v 15.30 hodin od stanice metra B – Stodůlky.

Zájemci o místa se mohou přihlásit v kanceláři Fitesu 
telefonicky, e-mailem nebo poštou

nejpozději do pátku 15. ledna 2010 do 12 hodin.

Z finančních důvodů jsme nuceni porušit už podruhé (jako loni koncem roku) periodicitu našeho časopisu
a vydat jej jako dvojčíslo. Nicméně na obsahu vás nechceme nijak šidit...
Program 17. přehlídky anoncujeme už obálkou, ale přesto bychom rádi připomněli, že vás v MATu od 
19. do 21. listopadu všechny rádi uvítáme. Je pro vás připraveno 1549 minut promítání, což je bez jede-
nácti minut 26 hodin. 
V tomto čísle je dostatek prostoru na vzpomínky. Rubrika Malá televizní historie je tentokrát věnována za-
čátkům dětského vysílání v Televisním (jak se tenkrát psalo se s) studiu Praha z pera Jarmily Turnovské. Studie
Jarmily Cysařové o Ottě Bednářové bude vycházet na pět pokračování, v tomto čísle začínáme statí Život

na vlastní účet. Josefu Škvoreckému je věnována vzpomínka Milana Kundery (překlad Helena Slavíková) nazvaná O dvou velkých Jarech 
a Škvoreckých, kterou dodatečně zařazujeme k zářijovým půlkulatým narozeninám (85) našeho člena z Toronta. 
Anděla Špindlerová popisuje Co je nového za La Manche, Kateřina Mikulcová se rozepsala o svých zkušenostech z filmování v Gruzii a byla
spiritem agens 58. Čtvrtletníku K čemu je nám Fites, jestli je nám kolem třiceti...
Koncem července a začátkem srpna se sjeli do Písku na Festival nad řekou významné osobnosti jako např. A.J. Liehm, Ivan Passer, Albert
Marenčín, Edurad Grečner, Krzystof Zanussi, Věra Chytilová, Karel Vachek, Jan Schmidt a další; zachytili jsme jejich názory v debatě nazva-
né Československý film 60. let pohledem ze zahraničí.
Nu, a pak jsou také stále rubriky jako Členské zprávy z Nuslí, Festivaly a soutěže, Úvahy a názory a bohužel nechybí ani rubrika In memori-
am. Ta s kosou zase řádila!
A protože je advent už za dveřmi nezbývá než popřát všem pilným čtenářům a příznivcům Synchronu – a především Fitesu samotnému –
příjemné a klidné prožití vánočních svátků a dobré vykročení do nového, už desátého roku dvacátého prvního století a třetího tisíciletí… 
Všechno nejlepší, přátelé! -msk-

E D I T O R I A L
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Z E  Ž I V O T A  F I T E S U

Naši jubilanti
50 Jozef Krivošík, kameraman, fotograf, výtvarník *14. 1., Evženie Rážová, kostýmní výtvarnice *20. 1., Boban Dedeić, režisér *4. 2.
55 Mgr. Vítězslav Sýkora, dramaturg, ředitel MTF Zlatá Praha *3. 1., MgA. Josef Nekvasil, kameraman *7. 1., Vladimír Karlík, režisér 

*2. 3., Jana Semschová, režisérka *5. 3., Halina Pawlowská, scenáristka, moderátorka, vydavatelka, šéfredaktorka *21. 3., Roman 
Pavlíček, kameraman *18. 3.

60 PhDr. Jiří Josek, překladatel a úpravce *31. 3.
65 Zdeněk Uher, kameraman *24. 1., Pavel Mládek, mistr zvuku *15. 2., Věra Mertová, animátorka, výtvarnice *31. 1., Václav Fiala,

hudební režisér *18. 3., Jaromír Nekuda, kameraman *31. 3.
70 Vratislav Damborský, kameraman *5. 2., Petr Volf, kameraman *15. 3.
75 Miroslav Walter, režisér, animátor *5. 1., Jaroslav Vidlař, loutkoherec, animátor *10. 1., PhDr. Vlasta Svobodová, scenáristka, 

režisérka *31. 1., Vlasta Pospíšilová, režisérka, animátorka *18. 2., Jana Frolíková, animátorka *23. 2., Jaromíra Burdová,
režisérka, animátorka, výtvarnice *28. 2., Antonín Holub, kameraman *2. 3., Jiří Volbracht, kameraman *21. 3., Pavel Mošna, 
kameraman *27. 3.

80 František Havlíček, umělecký maskér *3. 3., Jaroslav Utíkal, kameraman *30. 3.
85 Hanuš Polák, kameraman *8. 1., Gustav Vondráček, herec, moderátor *12. 1., Jarmila Vlčková, střihačka *23. 2., Josef Pešek, 

kameraman, správce domů košířských *28. 2.
90 František Tvrdek, loutkář a luminiscenciesta *26. 1., Gustav Francl, filmový kritik a překladatel literárních skvostů sladké 

Francie *28. 1.

V prvním čtvrtletí desátého roku XXI. století si připomeneme, že svá životní výročí oslaví také: Otakar Vávra, nestor českých filmových sce-

náristů a režisérů (Filmová cena za režii filmu Filosofská historie, 1937, Filmová cena za film Panenství, Česká národní cena, 28. září 1942, Zemská cena za filmy Před-

tucha a Krakatit, 1948, Státní cena za film Němá barikáda, 1949, Umělecká prémie za film Nástup, 1953, jmenován zasloužilým umělcem, 1955, Řád práce, 1961,

Trilobit za film Romance pro křídlovku, 1967, Státní cena Klementa Gottwalda za film Romance pro křídlovku, 1968, jmenován národním umělcem, 1968, cena ministra

kultury za vynikající přínos české a slovenské kultuře v období 1945 – 1968, I. cena Antonína Zápotockého za scénář filmu Dny zrady, 1977, Státní cena Klementa Gott-

walda za trilogii Dny zrady, Sokolovo a Osvobození Prahy, 1977, Řád republiky, 1981, Český lev za dlouhodobý umělecký přínos českému filmu, 2001, medaile Za zá-

sluhy, 2004 *28. 2. 1911, PhDr. Přemysl Prokop, kameraman *11. 1. 1920, Miloslav Jandera, umělecký maskér *23. 2. 1921, PhDr. Jiří Látal, televizní publicista,

pracovník v kotelně a opět televizní publicista *13. 1. 1922, Lada Vacková, režisérka *4. 3. 1922, Jaromír Janáček, mistr střihu *6. 1. 1923, Zdena Skřípková, animá-

torka, která pomáhala dobýt animovanému filmu vavříny *13. 2. 1923, Pavel Kraus, televizní režisér hlavně

pro mladé diváky *23. 2. 1923, Ota Skalski, dokumentarista a angažovaný důchodce *12. 3. 1923, Milan Pav -

lík, scenárista *24. 3. 1923, Miloslav Hůrka, mistr zvuku, pamětník a vypravěč *3. 1. 1924, PhDr. Zdeněk

Smejkal, kritik, teoretik a pedagog * 12. 1.1927, Ing. arch. Aleš Voleman, filmový a televizní architekt *4. 2.

1927, Doc. Ing. Tomáš Kulík, režisér *8. 2. 1927, Karel Forst, dramaturg a scenárista *20. 1. 1928, Zdeněk

Kopáč, scenárista, režisér, dokumentarista *20. 1. 1928, Ludvík Kadleček, režisér *22. 1. 1928, Zdena Jos-

ková, dramaturgyně *18. 2. 1928, Věra Barešová, překladatelka, úpravkyně a režisérka dabingu *9. 3. 1928,

Věra Chytilová, režisérka *2. 2. 1929, Olga Šišková, animátorka *6. 2. 1929, Rudolf Čechura, scenárista 

*5. 2. 1931, Jindřich Bernard, producent *11. 3. 1931, Otto Zelenka, scenárista, dramatik *12. 3. 1931,

Miloš Forman, režisér náš a světový *18. 2 1932, Emil Bártek, kameraman *23. 3. 1932, Jarmila Šusterová-

Horčičková, televizní programová hlasatelka *29. 3. 1932, Josef Šilhavý, dramaturg a scenárista *14. 2. 1933,

Marcela Pittermannová, dramaturgyně a scenáristka *3. 3. 1933, Valentina Thielová, herečka *12. 3. 1933,

Eva Barbora Nývltová, dramaturgyně a scenáristka *17. 3. 1933, Jan Schmidt, režisér *3. 1. 1934, Hanka

Horáková, televizní režisérka *24. 2. 1934 a Milena Vostřáková, moderátorka *2. 3. 1934.

Všem pevné zdraví i nervy, přehršel spokojenosti a nikoli nakonec mnoho dalších
tvůrčích činů!

1 Členské zprávy z Nuslí

3 K čemu je nám Fites,
jestli je nám kolem třiceti
(58. Čtvrtletník)

9 O dvou velkých Jarech
a Škvoreckých

10 Život na vlastní účet
(Otta Bednářová)

12 Nové knihy

16 Festivaly a soutěže
(Piešťany, Nové Město n. M., Písek, Přelouč, 
Ústí n. Labem, Festival francouzského filmu)

21 Co nového za La Manche

21 Čs. film 60 let pohledem ze zahraničí

26 Malá televizní historie
(vzpomínky Jarmily Turnovské)

31 Program 17. přehlídky

40 In memoriam
(Karel Škorpík, Pavel Háša, Ljuba Štíplová, 
Milan Friedl, Jindřich Vodička, Miloš Smetana)

Autoři fotografií: Oldřich Cetl, Kateřina Mikulcová,

archivy Otty Bednářové a Jarmily Turnovské, Martin

Skyba, Daniel Souček, Jaroslav Vidlař, archivy AniFestu,

ČT, KF a.s., BBC a Fitesu.

Z obsahu  
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Členské příspěvky
Rok pomalu končí a tak se v pokladně Fitesu obje-
vilo jen několik jmen opozdilců, kteří se vyrovnali se
základmní členskou povinností (ale to zase nezna-
mená, že už ji splnilo 100% našich členů, bohu-
žel....). Nuže zde jména těch, kteří jsou pořádní:
Svatopluk Jedlička, Jan Růžička (přidal, dík!), Jin-
dřich Juna (doplatil i za předchozí roky, dík!), Anto-
nín Krosnař, Marek Dobeš (přidal a hodně, dík!),
Zora Cejnková, Libor Hlavatý, Vítězslav Sýkora, Mi-
chal Michálek, Petr Hojda, Jan Mattlach, Jaroslav
Večeřa, Zuzana Wismerová (přidala a hodně, dík!),

Ing. Jan Kacian (taktéž přidal hodně, dík!), Petr Ma-
kovička, Jelena Silajdžić, Mgr. Miroslav Tuščák, Ing.
Milan Šimáček, Jan Otčenášek a MgA. Vladimíra
Wildová (včetně zápisného).
Naše paní účetní konstatovala, že je to výtěžek „hubený“!

Nové členky
Výkonný výbor přijal na své schůzce 7. září 2009 za
členky Českého filmového a televizního svazu 
castingo vou režisérku Janu Jiříčkovou a úpravkyni 
a dabingovou režisérku (druhdy úspěšnou a vyhle-
dávanou střihačku) MgA. Vladimíru Wildovou. 
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Z E  Ž I V O T A  F I T E S U

Zprávy z Nuslí
 Celovečerný filmový dokument Petra Krištúfka

Momentky, ktorý približuje osobnosť legendy

česko-slovenského bigbítu a filmára Deža Ursinyho,

prichádza od 1. októbra do kín. Divákovi ho prináša

distribučná spoločnosť Continental Film. Snímku,

ktorá vznikla v TRIGON PRODUCTION v spolupráci

so Slovenským filmovým ústavom, videli už diváci

tohtoročného MFF v Karlových Varoch, na Letnej fil-

movej škole v Uherskom Hradišti a na modran-

skom Minikvase. Taktiež ho to programov zaradili

organizátori podujatí ako Ars Poetica a ďalších. Ki-

noturné štartuje v Banskej Bystrici, pokračuje pre-

mietaním v Nitre, Trenčíne a Bratislave. 

Zbývá dodat, že bychom rádi viděli Deža aspoń

v České televizi. Samozřejmě v nějakém exponova-

ném vysílacím čase, nikoli, jak to u podobných ar-
tefaktů bývá – pro ponocné!
 Vážená paní Heleno, jsme napsali 7. října 2009 dopis
Heleně Wahle, vdově po našem zahraničnímu členu
Honzovi: bylo to milé překvapení, když jsem dnes poš-
tou obdržel Váš doporučený dopis s velkorysým pří-
spěvkem za předplatné Synchronu. Jménem našeho
občanského sdružení Vám velice děkuji! Prosím, abyste
přijala ještě listopadové číslo našeho časopisu, kde se 
o Vašem daru určitě zmíním. Paní Helena Wahle již na
zasílání našeho časopisu nereflektovala…
 V Langhans Galerii Praha (Vodičkova 36) se od
4. 11. 2009 do 31. 1. 2010  koná výstava, jejíž
název Mimo zónu odkazuje na fakt, že její autoři 
tvořili mimo zónu oficiální kultury 70. a 80. let mi-
nulého století. Ve výběru Dušana Šimánka zde vy -
stavují Josef Sudek, Jan Svoboda, Bohdan Holomí-
ček, Marie Kratochvílová, Miroslav Machotka, Jiří

Poláček, Vratislav Hůrka, Jaroslav Bárta, Bořivoj Ho-

řínek, Dušan Šimánek, Iren Stehli, Daniela Horníč-

ková a Ivan Lutterer, Štěpán Grygar, Lukáš Jasanský

a Martin Polák.

 Ve čtvrtek 15. října se sešla porota cen TRILOBIT

BEROUN 2009 a Ceny Vladislava Vančury ke svému

prvnímu jednání. Bude pracovat ve složení: Michaela

Bergmannová, Tomáš Pilát, Jiří Pittermann, Helena Sla-

víková, Jan Svačina, Juraj Šajmovič a Jarmila Turnov-

ská. Přihlášeno je kolem třicítky titulů (mnohé jako

seriály a cykly). Na svém prvním zasedání porota zvo-

lila svým, předsedou Tomáš Piláta. Její verdikt bud

znám v neděli 8. prosince, ale bude na něj pochopi-

telně uvaleno embargo až do 23. ledna 2010, kde

v berounském kině Mír budou ceny a čestná uznání

slavnostně vyhlášeny. Fites jako vždy vypravuje k této

události autokar – viz oznámení na 1. straně.

Na zasedání 19. října 2009 přijala vláda návrh Programu
podpory filmového průmyslu, který předkládalo Minis-
terstvo kultury ČR. Program řeší propad realizované fil-
mové produkce v České republice, který nastal nejen 
v důsledku globální ekonomické krize, ale také v souvi-
slosti se zavedením podobných opatření v okolních ze-
mích. Podobné programy podpory totiž existují již 
v mnoha členských státech Evropské unie. MK v prů-
běhu následujícího měsíce ve spolupráci s Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže vypracuje notifikaci Pro-
gramu u Evropské komise. Pokud bude notifikace při-
jata, pak by měl být Program spuštěn v lednu 2010.
Vzhledem k tomu, že Evropská unie udělila podporám fil-
movému průmyslu výjimku ze zákazu veřejných podpor
(za podmínky notifikace), objevilo se v průběhu uplynu-
lých pěti let jak v členských státech EU, tak v dalších 
státech světa, velké množství systémů pobídek zaměře-
ných na podporu filmového průmyslu. Po splnění všech
podmínek Programu bude investor oprávněn požádat 
o vrácení až 20% některých utracených nákladů, které
zaplatil svými vlastními finančními prostředky.
Základem pro vyplacení dotace podle předkládaného
Programu je schválení projektu Radou programu. Je-
likož předkládaný Program podpory filmového prů-
myslu je v režimu zákona o rozpočtových pravidlech,
je podpora udělována formou dotace. Všechny filmy
musí v souladu s pravidly Komise (ES) projít Kulturním
testem, což zaručuje, že podpořený film bude mít ur-
čité kulturní kvality se vztahem k evropské kultuře.
Systém Programu má za cíl motivovat zahraniční i do-
mácí filmové produkce k realizaci svých záměrů a tedy
i investování prostředků na území ČR. Jedná se o opa-
tření, které  zajistí zakázky firmám v souvisejících služ-
bách i ve výrobě a vytvoří nová pracovní místa. MK
ČR například předpokládá, že po zavedení pobídek fil-

movému průmyslu dojde k navýšení počtu pracov-
ních míst o 1 500 ve filmových profesích (např. kame -
ramani, střihači, kostymérky, osvětlovači aj.) a dalších
cca. 2 500 pracovních míst pro kompars a herce, ne-
přímo (v oblastech jako stavebnictví, ubytování, stra-
vování apod.) lze navíc očekávat vytváření  dalších
několika tisíc pracovních pozic.
Alarmující stav českého filmového průmyslu vyžaduje
urychlené řešení situace podpory tohoto tradičního
odvětví české ekonomiky a kultury. Vývoj objemu fil-
mové produkce v České republice v letech 2002 –
2008 byl poznamenán prudkým poklesem objemu 

zahraničních filmových produkcí. V roce 2004 v Čes -
ké republice dochází k meziročnímu poklesu celkové
produkce o 47 %, který byl způsoben především 
snížením objemu zahraničních produkcí o 70 %. V ro  -
ce 2008 došlo k dalšímu dramatickému meziročnímu
propadu zahraniční filmové výroby o 66 %, která se
tak poprvé od roku 1992 stala objemově nejnižší slož-
kou filmové produkce v České republice.

Tisková zpráva MK ČR
(Pozn. Tomuto tématu byl věnován i 57. Čtvrtletník
Fitesu dne 15. června 2009 – viz stenozáznam
v čísle 4/2009 str. 5–14.)

Kauza Jiří Králík vyřešena
V roce 2007 se Asociace českých filmových klubů dostala do ztráty. Jiří Králík po
vyslovení nedůvěry k 31. srpnu 2007 odstoupil z funkce předsedy AČFK. Následně
Jiří Králík podal žalobu na ochranu osobnosti a soudně požadoval po AČFK půl 
milionu korun a veřejnou omluvu za zveřejnění informací, podle kterých byl 
jako bývalý předseda AČFK a ředitel LFŠ za ztrátu odpovědný. Nyní, po dvou letech
se celá kauza uzavřela. Jiří Králík vzal 10. července 2009 před Krajským soudem

v Brně žalobu zpět co do požadované částky půl milionu korun a obě strany se do-
hodly na ukončení celého sporu soudním smírem ve formě tohoto společného
prohlášení:
„Rada Asociace českých filmových klubů a Ing. Jiří Králík, jako bývalý předseda
Rady AČFK, pro objasnění situace okolo Letní filmové školy 2007 tímto uvádějí, že
za výsledek hospodaření odpovídají společně předseda i Rada AČFK dle Stanov
AČFK. Tímto považujeme tuto situaci za vyjasněnou a uzavřenou a nadále se AČFK
i Ing. Jiří Králík hodlají věnovat svým vlastním filmových aktivitám.“

NÁVRH PROGRAMU PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU JE REALITOU!

POZVÁNKAPOZVÁNKA
nana

59. Čtvrtletník FITESu59. Čtvrtletník FITESu
panelovou diskusi tentokrát na téma

Program České televize v roce 2010.
Je současné vysílací schéma vyhovující?

Které novinky jsou očekávané?
Sledovanost kontra spokojenost.

Moderuje Jan Kraus. 

Těšíme se na vás

v pondělí 23. listopadu 2009 od 17 hodin
v projekci klubu MAT

Karlovo nám. 19, Praha 2

Český filmový a televizní svaz zve všechny,
kteří to s Českou televizí myslí upřímně a dobře.
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Nuže – souhlasím plně s odpovědí Martina Skyby na tento Váš dopis, a podporuji
jeho věcné argumenty. Synchron odebírám od jeho prvopočátků, mám všechna
jeho dosavadní čísla (konečně zčásti jsem mu pomáhal na svět po listopadu 1989)
a dovoluji si tvrdit, že se nikdy nezpronevěřil svému poslání, stejně tak jako jeho vy-
davatel FITES. Třebaže jsem již v důchodu, mám za sebou fašistickou i komunis-
tickou totalitu, několik let práce v naší televizi – a proto by se mi moc stýskalo po
takovém komunikačním prostředku jako je Synchron, po informacích o úporných
aktivitách FITESu, o jeho členech a vůbec o všem, co se dozvídám.
Například právě to letošní 4. číslo – s velkým zájmem jsem si přečetl diskusi o krizi
českého filmového průmyslu (je vůbec konstituovaný, berou ho na vědomí páni mi-
nistři, česká vláda?), fenoménu současného vývoje, bez něhož se budoucnost na-
šeho filmu neobejde! Vynikající je článek o Míle Mellanové, kterou jsem měl
možnost osobně poznat a opět výzva na pražské magistrátní úředníky, kterou jim
fundovaně adresuje Jaromír Průša.
Kdo by si rád s Jarmilou Cysařovou nezavzpomínal na Šárku Koskovou nebo spolu
s Martinem Glasem na počátky televizního zpravodajství u nás!? Rovněž mne vždy
zarmucují zprávy In memoriam, vděčím Synchronu za to, že na osobnosti našeho
filmu a televize nezapomíná. Kde jinde bych se podobné informace, vzpomínky 
a memoáry dozvídal? Zaplať Bůh, že stránky Synchronu jsou štědré pro takové vy-
právění! Znám a odebírám i jiné „zpravodaje“, mj. například Dokořán Obce spiso-
vatelů, Mediažurnál, který jsem svého času zakládal a který vydává Syndikát
novinářů ČR, ale jako profesionál žurnalista bych na prvním místě uvedl vždy Syn-
chron. Martinovi Skybovi se za léta jeho vydávání podařilo vytvořit neopakovatel-
nou atmosféru našeho svazu a jeho členů, řekl bych téměř navázat takřka rodinná
pouta (viz jeho rubriku Ze života FITESu, která je psána srdcem a s vědomím, že tím
pomáhá dobré věci).

Není to ovšem tak, že bych se vším, co jste napsala, vážená kolegyně Mikulcová,
bezvýhradně nesouhlasil. Naopak podporuji vše, co jste napsala o zahraničních
zkušenostech, také bych rád viděl na stránkách Synchronu jistá shrnutí nebo pra-
videlnou rešerši webových stránek na internetu, které se dotýkají filmu a televize,
včetně webových adres. Rovněž si myslím, že redakce některých článků by měla
být nápadnější, více mezititulků a zvýrazňovaných míst v dlouhých textech napří-
klad tučným písmem, jen stydlivě jsou uváděny podpisy autorů, kteří si zaslouží
větší zviditelňování, případně, pokud by souhlasili uvádět jejich e-mailové adresy.
Chybí mi více informací o tom, jak se učí na FAMU a dalších společensko-vědních
fakultách našich univerzit či univerzit zahraničních o filmu a televizi. Postrádám zve-
řejňování informací o obhájených diplomových a doktorandských pracích z tohoto
oboru, v nich bychom měli rovněž vidět, kam se ubírá vývoj, jakým způsobem je
hodnocena minulost. Do Synchronu by měli přispívat pedagogové a teoretikové
stravitelnými články o své činnosti, její problematice, jejím vlivu a jejích výsledcích.
Snažme se být spravedliví, tolerantní, trochu pokory nám nikdy neuškodí, a po-
máhejme na svět nezištně všemu, čím by se měl hýbat kupředu. Podporujme
všechna kouzelná zamyšlení, memoáry, fejetony, humorná vyprávění od upřím-
ných, chytrých, vzdělaných a optimisticky či pozitivně naladěných lidí, čtenářů 
a spolupracovníků. Nebojme se odhalovat své chyby a nedostatky, vždyť v nich
bývají mnohdy cenná poučení pro ostatní, nechtějme se za ně stydět. Patří k životu,
který bychom měli brát sice vážně, ale vždy s humorem, jak se o to například snaží
náš předseda Jan Kraus či jeho bratr Ivan. Znal jsem velmi dobře jejich otce Otu,
jehož 100. výročí narození právě letos můžeme též vzpomínat – proto vím, o čem
mluvím a píšu. 

Miroslav Sígl
e-mail: miroslav.sigl©seznam.cz, www.miroslav.sigl.cz

Vážená kolegyně Kateřino Mikulcová…
Předpokládám, že nejsem sám, kdo si se zájmem přečetl Váš dopis, otištěný pod názvem Co je FITES? v Synchronu číslo 4/2009 (srpen/září).
A pravděpodobně nebudu sám, koho Vaše kritické připomínky přiměly, aby se k nim také vyslovil.

A tak jsme se sešli na 58. Čtvrtletníku Fitesu

K čemu je nám Fites, je-li nám kolem třiceti?
Jaké organizace potřebují současní mladí filmaři?

Potřebují vůbec nějaké?
Odpor ke sdružování versus potřeba profesionální solidarity.

Změny pracovních postupů i hodnot
a jak na ně reagují sdružení česká, evropská a potažmo světová?

(stenografický záznam)
Jan Kraus: Dobrý den, patřilo by se říci, že původní téma
bylo „Druhá šestiletka Jiřího Janečka“. Pan ředitel nám
ale prostřednictvím sekretářky vzkázal, že se nezúčastní,
protože se nehodlá nechat – ode mě konkrétně – pra-
nýřovat, viz můj výrok, že v České televizi jsou poměry
jak v Palcátu. To myslím, že je takový symptomatický jev
českých papalášů. Oni se něčeho dopustili, a pokud to
člověk řekne, tak oni jsou uražení, ale já na tom trvám.
Nicméně na tento Čtvrtletník to nemá jiný vliv, než že se
muselo zvolit jiné téma.
Téma dnešního čtvrtletníku je svým způsobem zajímavé,
protože souvisí vůbec hlouběji se stavem české společ-
nosti jako takové. Mám k tomu i své soukromé poznatky.
Na druhou stranu se omlouvám trošku, jsem po chřipce,
takže jsem nějak hlasově indisponován, takže možná mě
někdo bude muset vystřídat. Uvidíme.
Dovolte, abych přivítal členy dnešního panelu, ve kte-
rém jsou Miroslav Sígl, paní nebo slečna Kateřina Mi-
kulcová a Lukáš Kaplan. 

Miroslav Sígl: Četl jsem článek Kateřiny Mikulcové
v Synchronu. Vzbudil ve mně určité asociace a řekl
jsem si, na to je potřeba odpovědět.

Myslím, že by tu měli sedět lidé, kteří znají to, jak to
chodí ve světě. To na mně nikdo v mých 82 letech
chtít nemůže. Já jsem pracoval v televizi v inkrimino-
vaných letech 1965–68, ale zaplaťpánbůh za ty zku-
šenosti, protože to byla doba – co vám budu povídat,

vám, kteří jste to prožili, a žiji z toho dodnes. Dokonce
mě mnozí lidé přiměli, abych o tom sepsal knížku.
Knížka teď vychází. Jsou to Události pravdy, zrady 
a nadějí (ukazuje). Tam jsem se zčásti vyzpovídal 
o svém vztahu a o situaci, která tehdy v televizi byla.
Jestliže tedy do panelu zasáhnu nějakým způsobem,
tak jedině prizmatem těchto mých zkušeností. Je 
potřeba různých injekcí k tomu, aby Fites skutečně
vyhovoval nebo byl velmi přijatelný i pro mladou 
generaci, protože je pravda, že když se tak poroz-
hlédneme po našich Čtvrtletnících, co tu jsme, tak vět-
šinou jsme staří. Neznám věkovou strukturu, názory
by přece jenom měly pramenily z vícegeneračního 
pohledu. 
Lukáš Kaplan: Také nevím, jaký je věkový průměr
členů Fitesu, nicméně myslím si, že tady s Kateřinou
jsme těžce pod linkou věkové průměrnosti. Mně je
pod 30, takže můžeme jít rovnou pryč. (Pobavení.)
Pořád se píše v Synchronu, k čemu je Fites, pro koho
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je Fites a k čemu se vydává časopis Synchron. Myslím,
že informace, které jsou uvedeny vevnitř nebo vně ča-
sopisu, samozřejmě mohou naplňovat otázky toho, co
ho zajímá, ale myslím, že co si dneska nenajdu na
Googlu nebo na internetu, tak se prostě v časopisu
nedozvím! Témat je tam strašná spousta a věci ze za-
hraničí nebo co jdou ze světa, je jenom malinkaté pro-
cento informací, které by nás zajímaly. Tam je spousta
věcí z televize, spousta věcí z filmu. Pročíst časopis 
a zjistit, že 90 % všech filmových přehlídek si najdu na
internetu a – teď se nechci nikoho dotknout, opravdu
pardon – na konci se dozvědět, kdo nás opustil. To si
myslím, že je nedostačující.
Kateřina Mikulcová: Já jsem se k tomu dostala tak, že
jsem členkou Fitesu byla čtyři nebo pět let, a během
těch let jsem zjistila, že mě to zkrátka nějak neuspo-
kojuje, že to nenaplnilo mé očekávání, že mám pocit,
že základna je tak strašně široká, že vlastně nevím,
k čemu to je, proč bych vůbec měla být členkou ně-
čeho, co mám pocit, že nikam nemíří, nedává mi to
žádné informace, žádnou platformu, co jsem očeká-
vala, takže jsem nezaplatila příspěvky a Martin Skyba
mi poslal vyzývací dopis: asi jste zapomněla. A já jsem
na to právě odepsala, že jsem nezapomněla a z toho
vznikl dopis, který pak byl otištěn v Synchronu. A pro-
tože jsem nechtěla být jenom za negativního hnusáka,
že je všechno špatně, nic nefunguje, takže jsem tam
napsala, co mi chybí nebo kudy by se to třeba mohlo
vydávat. Určitě jsou lidé, kterým vyhovuje, jak to je,
ale myslím si, že pro lidi mladší, kteří jsou v součas-
ném filmovém a televizním průmyslu, to je naprosto
nedostačující.
Jan Kraus: Zeptám se první, a to spíš těchto dvou
mladších členů panelu: mohli byste specifikovat každý
po svém, jaký typ sdružení si myslíte, že byste vůbec
potřebovali?
Kateřina Mikulcová: Upřednostnila bych něco, čemu
se asi víc blíží ARAS, prostě něco, co je jasně defino-
vané, v podstatě profesní odborové sdružení, které
má praktické dopady, takže vyvíjí nějaké nátlaky na to,
jaké jsou minimální honoráře, je jakousi právní zášti-
tou; když tam člověk je členem, tak to svědčí o nějaké
kvalitě. To je varianta č. 1.
Varianta č. 2 je třeba širší sdružení, které nemusí být
tak úzce zaměřené na profese, ale které opravdu ak-
tuálně reflektuje nějaké současné dění a zase jde po
praktické stránce věci. Není to elitní spolek: kdo ne-
točí jako Godard, toho tam nebereme, ale prostě
budou tam informace pro lidi, kteří točí reklamy, kteří
točí seriály, jaké jsou nové formáty v televizi, jak mám
získávat granty, jestli je lepší točit na Retku nebo na

pětatřicítku. To by ještě také mohlo být docela fajn.
Lukáš Kaplan: Já k tomu odvyprávím dva příběhy.
První, když jsem končil před sedmi nebo osmi lety fil-
movou školu, a nebyla informovanost o tom, co Fites
vlastně dělá nebo co to je za sdružení, tak jsem si
opravdu tenkrát naivně myslel, že když jsem panu
Skybovi poslal před osmi lety mail, jestli by mi nedo-
hodil nějakou práci v televizi, a ten odpověděl, že od
toho Fites není. Potom se mě ujala paní Tomsová,
která mě vzala na nějaké své filmy jako asistenta pro-
dukce a od té doby se to nějak rozjelo, tak to byl první
takový poznatek, kdy jsem zjistil, proč jsem si tu prů-
kazku nechával dělat a k čemu, když ve své podstatě
si můžu koupit časopis Cinema apod., které tenkrát
vycházely.
Druhý, a to navazuji na Katku, mám úžasný příběh
z minulého týdne, kdy připravujeme film a potřeboval
jsem zjistit na Ministerstvu kultury, jakým způsobem
vyplňovat žádost na grant ne na výrobu filmu, ale na
psaní scénáře. A dostal jsem odpověď od nějakého
vedoucího kanceláře, že všechno si najdu na jejich
stránkách. Tak jsem opět napsal zpátky, že jsem si to
celé důkladně přečetl, že vím, kolik mám platit, ale že
nevím podrobnosti k vyplňování nějakého formuláře.
Přece když chci dotaci na psaní scénáře a nevím
vůbec, kolik to bude mít obrazů, nebo mám nějaký
námět a není to přesně rozepsané, tak na pouhou žá-
dost nedostanu grant. Dostal jsem další odpověď, že
všechno je v metodice na stránkách. A já jim začal po
mailu vysvětlovat, že opravdu výroba filmu není o me-
todice, ale o nějaké komunikaci. A to jsem si spojil
s tímto panelem, protože jsem si říkal, že přece ne-
můžu obvolávat všechny své známé a chodit s nimi na
kafe a ptát se, jak se podává grant. Přece nemohu jen
tak zaplatit poplatek 10 tisíc ministerstvu a buď to
vyjde, nebo to nevyjde! Říkal jsem si, proč Fites není
rozdělen tak, že je nějaká kancelář, sedí tam řekněme
pět lidí: tenhle se věnuje scenáristům a režii, tenhle
se věnuje dejme tomu produkci a produkčním a já
mohu přijít, dát si kafe, dát si chlebíček, ale zároveň se
i dozvím. Ve své podstatě tady není žádná poradna
nebo něco takového, co by tohle nějak splňovalo. Sa-
mozřejmě může někdo namítat, že Asociace produ-
centů v audiovizi – ale pokud nemám na účtu milion
a vím, že za týden začínám točit, tak mi to asi také
bude k ničemu.
Jan Kraus: Myslím, že vaše specifikace výborně cha-
rakterizuje disproporci mezi tím, co se Fites snaží být
v rámci i určité tradice, kdy se kdysi svým způsobem
nečekaně vetřel mezi vládu a společnost v době, kdy
tady vládla jedna politická strana, a vy chcete servisní
organizaci. Tou Fites nikdy v tomto smyslu být nemůže,
to není v jeho stanovách. Stačí se na ně podívat a podí-
vat se na historii. Fites také nikdy nebude odborovou or-
ganizací. Chápu, že odborová organizace je důležitá, ale
já jsem právě kdysi považoval za důležité, aby v zemi,
která je v období postkomunismu, bylo něco, jako je
Fites, to znamená, není to odborová organizace, ale je to
organizace, která může dát žalobu na Lamberta, že je
milicionář, protože odborová si to možná rozmyslí, pro-
tože vyjednává platy. Čili v tom je vidět diametrální di-
sproporce. To není jenom u vás dvou, ale tu jsem viděl
i, když jsem byl na filmové škole v Písku. Jako byla za ko-

munismu společnost konformní vůči systému diktatury,
tak dnešní mladá společnost je konformní vůči komerč-
nímu prostředí, které žije na bázi zakázky, nabídky, 
poptávky a snahy Fitesu se považují často buď za ne-
praktické, nebo za věci, které mohou ohrozit pracovní
příležitosti. 
Lukáš Kaplan: Takže Fites byl založen jako odboj proti
televizi? Nebo proti panu Janečkovi, Lambertům
apod.?
Jan Kraus: Ne, přečtěte si článek čtyři stanov. Určitě
to nebudeme dělat tak, že bychom si tady probírali
stanovy. Fites byl založen jako výběrová ideová orga-
nizace a ta idea je, si myslím, pořád podstatná sou-
část. A jak praví můj oblíbený čtvrtý článek, nám jde
jaksi o demokratické poměry v zemi, protože to je dů-
ležitá součást tvorby.

Kateřina Mikulcová: Samozřejmě, že ano…
Jan Kraus: Tady je disproporce, která vždycky bude.
Myslím, že to není problém jenom Fitesu a lidí od
kumštu. To je problém celé společnosti. Společnost
na žádné ideje svým způsobem nevěří. Proto se celá
polovina posmívá některým pojmům a termínům. Jed-
ním z nejoblíbenějších je pravda a láska. To je přece
ohromně legrační slogan, který je někdy symbolem
nějaké nepraktičnosti apod. Fites by rád byl organi-
zací, která je na jednu stranu složena z lidí, kteří pra-
cují v oboru, který potřebuje svobodu jako jeden

z elementárních principů své práce, a druhá věc je,
aby přitom nebyl odborovou organizací, nebyl 
orga nizací servisní, protože to je tak komplikované 
a náročné organizačně a finančně, zajišťovat servis 
a přitom být ideou. A ono se to také, upřímně řečeno,
tluče. Filmový festival Karlovy Vary je jistě užitečný pro
předvádění filmů a nemůžete chtít od lidí, kteří dělají
filmový festival, aby byli strážci politické scény, pro-
tože ona rozhoduje o osudu festivalů. Čili organizace
jako je Fites musí vždycky plout mezi těmito zájmy.
Proto například když ARAS vyjednával honoráře, tak
jsem odešel, protože to je mimo zájem Fitesu nebo
můj mandát. My si to nemůžeme dovolit z prostého
důvodu, nezastupujeme odborové zájmy. Nás by za-
jímala když tak jenom minimální mzda, ne nějaké ta-
bulky, ale chápu, že to je legitimní právo ARASu.
Kateřina Mikulcová: Tohle všechno beru. Ale možná
i právě proto bych brala, kdyby Fites byl ještě více nad
tím, a ne, že pořád jenom se trefuje do České televize,

Článek 4 Stanov Fitesu:
Chrání profesní, autorská, smluvní i sociální práva 

a zájmy všech tvůrčích pracovníků – i nečlenů. Hájí

svobodu tvorby proti neodůvodněným i možným po-

litickým či jiným tlakům a usiluje o zveřejňování hod-

notných uměleckých děl.  
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protože ono to takhle vypadá, že na českém mediál-
ním trhu je jenom Česká televize.
Jan Kraus: Skoro to tak ale je.
Kateřina Mikulcová: Ale možná tím spíš je potřeba
šťourat do jiných televizí…
Jan Kraus: Počkejte, ale do čeho jiného byste šťou-
rala? Do soukromého filmu?
Kateřina Mikulcová: Mě by zajímalo ještě do Novy 
a Primy…
Jan Kraus: Ale to jsou soukromé firmy!
Kateřina Mikulcová: Právě. Ale oni vysílají, oni pro-
dukují filmy, oni to cpou do lidí!
Jan Kraus: Já vím, ale to je jako chodit k sousedovi ptát
se, jestli si ustlal.
Kateřina Mikulcová: Ne. Jestliže chcete hlídat demo-
kracii a svobodu, tak máte celý mediální prostor, ne
tady jeden chlíveček.
Jan Kraus: Pokud by to bylo nějak razantně, tak určitě.
Kateřina Mikulcová: Ale je potřeba i do nich šťourat.
Zároveň tím by vznikla České televizi nějaká – nechci
říct konkurence, ale aspoň nějaká protiváha.
Jaroslav Vašíček: Pan Kraus má v tomto pravdu,
Česká televize je jediná televize veřejné služby. My ne-
můžeme regulovat trh v soukromých televizích.
Kateřina Mikulcová: Ale pro profesní organizace fil-
mařů, kteří se v tom angažují, je to důležité.
Jaroslav Vašíček: V demokratickém procesu se člo-
věk musí zapojit svým názorem a nemůže jít hned
s klackem. I když u pana Krause je to zjevné, když měl

konflikt, ventilovalo se to v médiích atd. Mně Fites
slouží k tomu, že se tady vzdor kritice setkávám s jis-
tými lidmi; čili Fites by měla být taková společensko-
odborná platforma na to, aby lidi přilákal ideou hlídání
veřejnoprávnosti a demokracie ve společnosti. Samo -
zřejmě to jsou spojité nádoby.
Teď je otázka, jak přilákat mladé lidi. Oni samozřejmě
na to nevěří, protože vyjdou ze školy, jsou vrženi do
života, potřebují si vydělat peníze, tak tu podepíšou
blbou smlouvu, támhle podepíšou smlouvu. Ono jim
to nevadí, tak jako mně to před lety nevadilo. Ale když
už jsem v letech, kdy jsem už něco udělal a mám něco
za sebou a myslím si, že bych měl morální nárok na to,
aby se mnou bylo zacházeno slušně ze strany České
televize, najednou zjistím, že jsou tam zavřené dveře,
že ani klepání, ani bouchání na dveře nepomáhá a teď
jedině zmobilizovat síly, zvednout davy a v krajním pří-
padě říct: pánové a dámy, pozor, toto je situace, kdy
už nelze ustupovat, a připravte se na to, že budou ob-
strukce nebo něco.
Čili platforma by měla dneska sloužit k tomu, aby vy-
provokovala zdravé síly. Díky bohu za lidi, kteří mají
pokročilý věk, aby pomohli Fites v dobrém smyslu
zmobilizovat. A výkonný výbor ví, že se snažím, pro-

tože je informuji, i když je nezatahuji do problémů,
protože pak přijdu před soud se svými argumenty, ale
vím, že Fites mám v zádech. On mně nemusí pomá-
hat. Mluvím ze své vlastní zkušenosti. 
Kateřina Mikulcová: V tom případě by Fites měl být
svaz spolupracovníků veřejnoprávní televize s tím, že
se snaží usměrňovat veřejnoprávní prostor.
Jan Kraus: Vysvětlím, proč má Fites film i televizi.
Kdyby natočila Nova rasistický seriál nebo něco tako-
vého, tak Fites vyletí v tu ránu. (K. Mikulcová: To je
v pořádku!) Ale to se totiž nestane.
Fites byl aktivní v seriálu o Horákové. Troufám si tvrdit,
že byla z velké části naše iniciativa asi dost důležitá
v tom, že tento seriál vůbec vznikl, i když jsme neplé-
dovali za to, kdo ho má dělat, ale plédovali jsme za to,
proč se to pořád odkládá. To je typický úkol Fitesu. 
(K. Mikulcová: To je v pořádku.) Proč by nemohl být
seriál o Horákové? Protože bylo zjevné, že České te-
levizi se nehodil. Máte tušení proč? (K. Mikulcová:
Proč?) Já se vás ptám, jestli máte vy tušení proč. 
(K. Mikulcová: Nemám tušení.) A vy máte? (K p. Kap-
lanovi.) Nemáte. Já jsem ho také neměl. Říkal jsem si,
proč by to třeba nechtěli dělat. A pak jsem pochopil,
že to je problém, protože…
Kateřina Mikulcová: Tam snad není nikdo přímo za-
angažovaný…
Jan Kraus: Je! Komunisti! Jsou v parlamentu a to pro
Českou televizi pak je nepříjemné, protože oni se obá-
vají, že komunisti to budou vnímat, jako to vnímali, že
to je útok na ně. Ale argument Fitesu byl, že se do-
pustili chyby s Horákovou v první řadě! To je jejich
zodpovědnost. 
Petr Bok: Chci odpovědět na otázku, jak to funguje v za-
hraničí. Vzhledem k tomu, že za ARAS jsem jezdil něko-
lik let na evropská setkání, tak jsou v podstatě tři modely.
Model první, který nefunguje a jehož jsme typickou
ukázkou. Model druhý, který funguje, je postaven 
na systému zaměstnaneckém a odborovém. To je 
řekněme Francie, Amerika atd. Veliké země s nejsil-
něj ším průmyslem. A třetí systém, který je v rámci na-
šeho legislativního prostředí jediná cesta, kterou by
to fungovat mohlo a který funguje v takových zemích,
jako je Polsko, Itálie atd., je systém spolků, které jsou
napojeny zcela jasnou vazbou na kolektivního správce.
To znamená, že v podstatě tady máte systém, kde pro-
fesní sdružení je financováno, v našem prostředí je to
APA s Intergramem dohromady, tím pádem má fi-
nanční prostředky, může si dovolit mít pět lidí v kan-
celáři, kteří se věnují týmu. A hlavní je to, že nedělá

oponenturu ať pro veřejnoprávní prostředí či do 
legislativních procesů na absurdní amatérské bázi,
která v podstatě pro 99,9 % všech lidí, se kterými 
o tom komunikujete, je k smíchu. Jak říkám, funguje to

zhruba na třech modelech. My jsme klasická ukázka
toho, kde to nefunguje vůbec.
Jan Kraus: Myslím, že v normální vyspělé demokra-
tické společnosti je to rozděleno tak, že těžko může
fungovat něco, jako je Fites, protože se to pohybuje
právě mezi odbory a něčím, nevím čím, ale doba, kdy
Fites vznikl, je svým způsobem pro mě pořád před-
obraz něčeho, co jsem si myslel, že je prostor, který
v postkomunistických zemích bude pořád dost důle-
žitý. Také je. Ale bohužel společnost tím, že už je v zá-
sadě přestavěná, má jednoznačně demokratický
charakter, tak narážíte na jeden problém. Odborové
zájmy, o ty se každý rád přihlásí, to jsou peníze, pra-
covní doba. To jsou konkrétní věci. Tohle je skutečně
jakási nadstavba a tam je problém, kde v rámci prag-
matické otázky mladých lidí, co za to nebo co z toho,
je těžko odpovědět. Nebo to, když říkáte, pane Va-
šíčku, aby lidi... Jakmile řeknete lidi, tak mě to vždycky
naplňuje skepsí, protože s chutí dělám věci sám, ale
také proto, že se člověk oprostí od marného čekání,
kdo ještě se k němu přidá.
Jeden z problémů ne Fitesu, ale celé české společnosti
je, že je lokajská a otrocká, když to řeknu sprostě, ale
metaforicky. Po padesáti letech není moc divu, za-
tímco takováto organizace vyžaduje, aby měla úplně
jiný drajv, který by utvářelo několik výrazných osob-
ností, které jsou schopny strhnout pozornost a příp.
ve společnosti vyvolat, stačí soustředěnou pozornost
na jednotlivý problém. To je zatím v Česku velmi těžké.
Je otázka, jestli taková skupina lidí se tady někdy utvoří
a vůbec bude ochotna dát dohromady.
Fites určitě není odborová organizace a vlastně pořád
chce být blíž tomu, co kdysi byl, než být moderní insti-
tucí, které jednou pozřou všechny takovéto instituce.
Nezapomeňme, že televize odchází, aspoň pro mě te-
levize končí. To je pevná linka a půjde to rychleji, než
si všichni myslí. Čili nakonec i smysl mnoha jiných or-
ganizací, nejen Fitesu, asi zanikne, protože všechno
bude na webu a bude jenom otázka toho, na čem to
budu přijímat, jestli na notebooku nebo budu mít kra-
bici z elektra, kde si to pustím. V globálu je televize na
odchodu. Proto i dneska začínají mít problémy tele-
vize veřejné služby jako instrument, protože kdysi 
argument, že musí být komerčně nezávislá, už je zpo-
chybňován tím, že končí období výlučnosti vysílání,
které tím, že se přidělilo třem komerčním a dvěma ve-
řejnoprávním, tak se vyvažoval mediální prostor. Me-
diální prostor začíná být nekonečný, čili je už dneska
zpochybňována otázka televize veřejné služby. Když
je to tak mnohovrstevné, jestli si demokracie sama po-
hlídá vysíláním všechny aspekty.
Miroslav Adamec: Pane Krausi, odpověď na vás.
Možná televize zanikne, ale zůstanou autorská práva.
V momentě, kdy tady nebude organizace nebo nějaké
uskupení, které je bude hájit, dopadne to tak, že se
autoři budou dobrovolně zbavovat svých autorských
práv, budou odměňováni mizerně a v podstatě ne-
bude nikdo, kdo by je hájil. Paní Mikulcová má s ARA-
Sem určitou zkušenost, ale přestože jsme jí pomohli
v určité době – pamatujete, s dokumentem? – nejste
členkou ARASu.
Kateřina Mikulcová: Tehdy jsem si ještě připadala, že
jsem na to malá.

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y
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Miroslav Adamec: Takže to napravte, už jste dost ve-
liká. (K. Mikulcová: Já se přihlásím.) My jsme vám po-
mohli v  konkrétní záležitosti a myslím, že to mělo svůj
výsledek. Zrovna podobnou situaci jsem dneska řešil
s Petrem Nikolaevem. Není schopen dát dohromady
žádost o grant, protože paní Kruková na Ministerstvu

kultury nepochopila dodneška, že existují dva okruhy
žadatelů o grant. Jeden je producent a pak že také by
si mohl dovolit požádat o grant scenárista. Ten prob-
lém jsem s paní Krukovou vyřešil. 
Já netrpělivě čekám, že si vaše generace brzo uvě-
domí, že buďto si založíte svůj PodARAS nebo PodFi-
tes, je jedno, jak se to bude jmenovat, a začnete se
aktivně věnovat této problematice autorských práv 
a vůbec zacházení s autory jako takovými, protože
Fites je určité seskupení lidí, kteří jsou, s prominutím,
na odchodu. ARAS je určité seskupení lidí, kteří jsou
také na odchodu. My jsme unaveni z věčného dojed-
návání. Je to všechno o respektu. My se dostáváme
do situace – a řeknu teď kacířskou věc. Když tam byl
Lambert, my jsme si mu postěžovali a on srovnal svoje
televizní pracovníky do latě. Dneska si můžete stěžo-
vat Janečkovi, radě, Fričové. Oni všichni mají takové
pláštěnky, že to z nich sjede a vy zůstanete se svojí
stížností sám, takže nakonec všichni pláčeme – DILIA,
ARAS, Fites s tím, že nemáme respekt. A nemáme jej
proto, protože si spousta lidí myslí, že se bez tako-
vých organizací, jako je Fites a ARAS obejde. Já před
tím upřímně varuji, protože za chvilku přijde doba, kdy
naše rada nebo naše vedení bude nesmírně unavené
tímto dlouhotrvajícím, zčásti úspěšným, ale z velké
části bezúspěšným bojem, protože mandát z vaší ge-
nerace třeba vůbec nemáme.
Kateřina Mikulcová: Teď tady vlastně pláču na špat-
ném hrobě. Mně mnoho mých vrstevníků a kamarádů
říká: no, jo, ta Káča, ta je taková bláznivá, ona by se
furt někde sdružovala a něco dělala místo toho, aby
si dělala jenom svoje kšefty. Bohužel v mé generaci je
strašná nechuť k jakémukoliv sdružování a je jedno,
jestli se to týká filmařů, skautů, církví nebo sportovců.
Nechuť ke sdružování, nechuť investovat vlastní čas,
který buď můžu strávit v Podolí nebo v hospodě. Že
bych měla dělat něco nejenom pro sebe, ale i pro
druhé, že nekopu jenom za sebe a za svůj píseček. Já
jsem o tom měla velkou facebookovou diskusi, vůbec
že sem půjdu. Ano, někteří lidé mi napsali: jo, jo, jo,
to je dobře, to je zajímavé, ale nikdo z nich si nenajde
čas ani sem přijít, natož že by se sami chtěli někde an-
gažovat. Z různých důvodů, ale myslím si, že hlavní
důvod je ten: tak si támhle jdu dělat ten svůj kšeft 
a pak si půjdu někde lehnout. Hlavně chci být ve své
bublině. Nevím, možná se to nějak časem podaří pro-
lomit. Docela dobré spolky, kde takoví lidé jsou, je

třeba Institut dokumentárního filmu, možná lidé kolem
Jednoho světa, ale to jsou zase jakoby specielně do-
kumentaristé.
Lukáš Kaplan: Tady nejde o to, že hledáme nějakou
společnou řeč, my hledáme vůbec nějakou řeč. A jak
říkal tady Kraus – servisní organizace. Jako produkční
si představím servisní organizaci, že půjdu do Fitesu 
a půjčím si karavany nebo vysílačky. Já hledám pora-
denství nebo něco, kde se dozvím informace. Fites mi
někdy přijde tak trošku jako nějaká skupina cihlářů,
prostě je to takové strašně utajené. Tady jen vím, kdo
je předseda, místopředseda, ale vlastně ani nevím, jací
lidé se v tom angažují, co tam je. Funguje tak, jak fun-
guje, takže strašně. (J. Kraus: Web nefunguje dobře, to
je pravda.) A informace tam nejsou. Možná kdyby
opravdu byla alespoň jednou výzva a já se aspoň do-
zvěděl, jací členové tam jsou a mohl je oslovit a ze-
ptat se, jak jste to tenkrát dělali?
Myslím, že spousta těchto lidí by mohla sdělit infor-
mace dál, ale člověk se na ně nedostane, nezíská kon-
takt. Stačilo by tam vypsat členy, co kdo dělal, co kdo
nedělal. Pokud platíme příspěvky a očekáváme něco
od Fitesu, tak si myslím, že Fites by mohl očekávat
něco od nás – udělat výzvu, co nám můžete nabíd-
nout, komu můžete poradit, komu můžete pomoci. 
A já pak přijdu a řeknu: mám takové a takové zkuše-
nosti, chcete je někdo? Ne, nechceme, jděte do pryč.

A takhle i obráceně. Měla by tam být nějaká komu-
nikace, že já napíšu něco na web, prostě veřejná 
diskuse, a někdo mi na ni bude reagovat. A odpověď
mohu kdykoliv přečíst. Ale čekat na to jednou za čtvrt
roku, že se sejdeme a tady z těchto 25 lidí náhodou
někoho zaujmu a ten člověk se mě zeptá, jak jsi to 
myslel, to je málo.
Jan Kraus: Výborně mladé chápu, že se nechtějí sdru-
žovat. Já se nerad sdružuji do stara, i dneska. Mám
k tomu odpor z komunismu. Nikdy jsem sdružený
nikde nebyl. Jediná instituce, ve které jsem kdy byl, je
Fites. Jednak z úcty k instituci, protože si ji pamatuji,
když mi bylo 15. A utvrdila mě v tom taková drobnost,
když jsme dávali žalobu na Lamberta s Janečkem, tak
polovina novin byla proti nám. Psali, co si to dovoluji
a já nevím, co všechno. Mně to jenom potvrdilo, že
to prostředí je ještě daleko, daleko nemocnější, než
možná si v této oblasti člověk myslel.
Autorská práva, to máte svatou pravdu, ale to je pro
mě oblast odborově autorská. Autor má kolektivního
správce, má agenta, má právníky. Samozřejmě je
jenom k dobru mít na to společný recept, být organi-
zovaný tak, aby se vědělo – že máme poradnu, která
vám pomůže s vyplňováním grantů atd., ale je to pro
mě ta oblast výkonu profese. Mě zajímá prostor, který

je mezi státem a výkonem, který s dovolením jaksi je
pro mě důležitý! Já se koukám na televizi, kde se řeší
problém Ústavního soudu, a na televizi veřejné služby
ani jednou není protistrana, to znamená Kalvoda! Tam
jsou furt všichni z jedné… Já si říkám, to je zajímavá te-
levize, která furt říká, jak je vyvážená, a najednou 
u kardinálního maléru, kdy jde o ústavu, protistrana
tam není ani v jednom pořadu. To je pro mě věc pro
Fites: Co to děláte? Proč tam nebyl?
Já tím chci vysvětlit, že mám respekt a považuji za sa-
mozřejmost, aby existovaly instituce, které se starají
o to, co říkal kolega Adamec. Chápu únavu z věčného
vyjednávání, které končí tím, že to máte před sebou
vy, protože myslím, že jsme si všichni buď pozici 
nějakou vydobyli, nebo ztratili, nebo už jsme na ni re-
zignovali, ale kuriozita je v tom, že i když jdete s legi-
timními požadavky, tak jste považováni za vetřelce 
a útočníky. I když půjdete vyjednávat legitimní poža-
davky zastupující zájmy někoho třetího, tak se na vás
pohlíží jako na agresora, který vydírá. Ve vašem zájmu
by správně mělo být vědět, jak to chodí, abyste to jed-
nou ovládali. Jinak to zaplatíte vy, my ne! Ale pocho-
pil jsem, že sdružování se kvůli nějakým věcem se
dneska většině lidí zdá bezpředmětné. Na filmové
škole v Písku polovina lidí během studia nemá čas ani
na studium, protože dělají kšefty a všichni si berou hy-
potéky a pak si na facebooku sdělí, že na ni nemají.
Ale to je jejich volba, jejich svoboda. Pro mě totiž ze
všech pojmů je důležitá svoboda, jinak je mi to cel-
kem jedno. Ale svoboda pro mě rozhodně není to, že
už ji máme, tak je to dobré. To je jako, že už máme
kufr z roku 25, tak je to dobré. On je z papíru, čili kdy-
bych do něj naložil, tak se vysype. Já si myslím, že
naše svoboda je také papírová, má mnoho nedos-
tatků, a proto pro mě je Fites v tomto smysluplný. 
Jaroslav Vašíček: Až budete klepat na dveře a až vám
nebude odpovězeno tak jak mně, tak už vám prozra-
dím konec. Dopracujete se k soudním žalobám. Je to
docela logická a přirozená cesta a konec, protože pak
zjistíte – a můžeme si o Melčákovi myslet, co chceme,
jediná šance je podat žalobu a počkat, co soud udělá.
Je tam riziko, že společnost je taková, jaká je, a že soud
vám nemusí dát za pravdu. Bohužel.
Kateřina Mikulcová: Ale myslím, že moje generace
není z těch naivních, že čekáme, že nám v České te-
levizi nebo někde něco dají.
Zdena Šmídová: Já bych chtěla mladé generaci říci
svůj postřeh, že se mi zdá, že oni jsou první generace
dětí západního způsobu výchovy, kterým se říká, že
jsou lepší než rodiče, ale nepředávají se zkušenosti.
Zatímco předtím všechny generace se učily od gene-
race svých dědů a rodičů, tak vy jste vlastně první ge-
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nerace, která si myslí, že všechno umí lépe, avšak
umíte jen ty opičí pohyby, což je počítačová gramot-
nost. To nemá s intelektem nic společného. A tím je
vám strašně uškozeno. My jsme vám tímto ublížili 
a vy to poznáte později. Jakmile je kontinuita přerušena,
tak řemeslo trpí. Proto za tzv. socialismu, protože ko-
munismus tady nikdy nebyl, starorakouské řemeslo pře-
žilo právě i socialismus. Neměli jsme všichni stejně.
Kdybychom měli všichni stejně, byl by to komunismus,
ale my jsme neměli stejně. Ti, kdo nebyli ve straně, měli
méně než ti, co ve straně byli apod.
Kateřina Mikulcová: Ano, moji rodiče také nebyli ve
straně.
Jan Kraus: Můžeme se tady prokádrovat! (Pobavení.)
Zdena Šmídová: Bylo přerušeno předávání řemesla.
Já jsem původním povoláním nakladatelská redak-

torka a nemohu vzít už do ruky knihu, protože tam je
v mých očích na každé stránce pět chyb, rozumíte?
Kateřina Mikulcová: Ale já si nemyslím, že by mezi fil-
maři bylo přerušeno předávání řemesla.
Zdena Šmídová: My tam vidíme strašné chyby, vidíme
tam šílenosti! Jsem estetička zároveň, vidím tam šíle-
nosti, vidím strašný úpadek filmového herectví, což je
vina režiséra.
Jan Kraus: Ale tomu se říká vývoj, tomu nelze zabránit.
Zdena Šmídová: Myslím, že byste ve vlastním zájmu
měli chtít po předchozích generacích, aby vás něco
naučily.
Lukáš Kaplan: To bylo to, co jsem říkal před čtvrt ho-
dinou, kde najdeme nějaké kontakty…
Jan Kraus: Generační problém je tradiční věc, samoz-
řejmě i v tomto hraje roli. Druhá věc je, že je řada věcí,
které by mladí lidé neměli umět po starších. Obávám
se, že řada mladých to umí výborně, takže bych to ne-
viděl tak jednoznačně, v negativním slova smyslu.
Proto se říká, že až třetí generace je jiná. Algoritmy ro-
dinných mechanismů: drž hubu, do ničeho nekecej,
hlavně se starej o svoje apod., to myslím, že…
Zdena Šmídová: Já jsem z úplně jiné rodiny… 
Jan Kraus: Já vím, já také. Já jsem doteď nemluvil 
o vaší rodině.
Zdena Šmídová: Proč v České televizi byl bojkot do-
kumentu o doktorce Horákové: protože ještě žije

spousta lidí, kteří podepsali schvalování, které bylo
vynucené vlastně u všech pracovníků v uměleckých
svazech a všude. Například můj otec to odmítl po-
depsat jako předkladatel, a tehdy byl člen Svazu spi-
sovatelů, à konto toho pak asi sedm let neměl práci.
Tahle to bylo!
Jan Kraus: Já jsem tam byl třikrát a jednal jsem o tom
s generálním ředitelem a myslím si, že argument byl
jednoduchý – v rámci politické vyváženosti, nicméně

to odvysílali. Shodou okolností, jak už to bývá, to pak
šlo možná v nejhorší dobu, protože se komunisti
mohli zbláznit. Ale to je jedno. Odvysílali to, takže
dobré. A ona řada věcí se povede. A to je kdekoliv.
Pokud budete ticho na úřadu, tak se na vás také ve
všem svým způsobem vykašlou.
Zdena Šmídová: Ještě jeden postřeh k tomu doku-
mentu? Tam jste geniálně viděli, jak pokleslo výrazivo,
protože v tom procesu všichni, i poslední mluvčí, mlu-
vili úžasným rétorickým způsobem. Odhlížím od poli-
tického zaměření.
Jan Kraus: To nemůžu ale odhlížet. To bychom se do-
stali ke Goebelsovi jako ke vzoru. To bych nerad.
Zdena Šmídová: Ne, Goebels mluvil blbě, ten štěkal!
Ale jaký byl úpadek češtiny. Tam to bylo úžasně 
vidět, jak tehdy krásně všichni hovořili a jak jenom
moderní historici, komentátoři mluvili tak, že jim nikdo
nerozuměl.
Jan Kraus: Tak dobře, tak jste se na dívala z takového
zajímavého pohledu.
Miroslav Sígl: Myslím si, že diskuse je velmi podnětná
a spěje k tomu, aby se Fites zamyslel nad svými atri-
buty, a nejenom Fites, ale abychom se zamysleli vůbec
nad atributy naší společnosti, že to není jenom svo-
boda, ale že to jsou otázky humanitní demokracie,
morálky, práva atd. a tyto všechny věci by měly být
souhrnem – někdo tomu říká hlídací pes, pokud jde 
o tisk atd. 
Nesouhlasím s tím, že zmizí film, zmizí televize. Ne-
zmizel film, tak jako nezmizely noviny, ale pravda, že
jsou na určitém ústupu. Ale vezměte si, jak se rozmáhá
tisk, který opravdu dovede, jak se říká, uhodit hřebík
na hlavičku. Vemte si, že lidi čtou Respekt, Reflex, že
čtou časopisy, ve kterých o něco jde, kde jdou do
věcí, které společností hýbou. Vím, že se to těžko dá
dělat v Synchronu, který vychází jednou za dva mě-
síce. Ale skutečně to, co tady mladí kolegové říkají:
náš server Fitesu by měl tuto službu dělat. Ale
všechno je to založeno na financích. Chybí nám spon-
zoři, chybí nám ti, kteří jsou ochotni pro to uvolnit
něco ze svých prostředků, podpořit nás. My bychom
se měli obracet na ty, kteří mají sympatie s takovou
činností, kterou dělá Fites, mají sympatie s tím, že
máme na mysli čistotu, právo. Vycházejí časopisy na
křídě, barevné atd., naprosto nákladově drahé. Ně-
které samozřejmě se nečtou. Za nimi stojí kapitál! Ale
ten u nás, pokud jde o Fites, ten tady nemáme. Nad
tím by se měl náš výkonný výbor zamyslet, jak pro bu-
doucnost s Fitesem naložit, protože mladé lidi potře-
bujeme vtáhnout, ale mladí lidé čekají to, co tady naši
mladí kolegové říkají – potřebují servisní služby. To by
měl poskytovat nějaký webmaster na našem serveru.
To všechno ovšem chce, jak říkám, finance. To je alfa
a omega. Dneska bez peněz nikdo nic. Kapitál je me-
ritum věci.
Jan Kraus: Není! My seženeme vždycky sponzory jakž
takž, abychom přežili…
Lukáš Kaplan: A proč neseženete sponzory na to,
abyste žili?
Jan Kraus: Ale my žijeme, jestli jste si nevšiml.
Lukáš Kaplan: Už jste dneska jednou říkal, že nejsou
peníze. Teď to pan Sígl říkal. Když si prohlédnu ten ča-
sopis, tak stejně jako každé periodikum shání…

Jan Kraus: Ale tohle není normální periodikum, tohle
je opravdu časopis Fitesu, který je spolkový…
Lukáš Kaplan: Takže k tomu přistupujete tak, že do-
stanete pozvánku na festival, jste rádi, že tam dosta-
nete kávu, oběd…
Jan Kraus: Já tam nejezdím. Ale inzerce uživí časopis,
abyste to pochopil. To je takový trik, to vás pak na-
učím.
Lukáš Kaplan: Mně nejde o ten časopis, mně jde
kompletně o celý Fites. Proč uživí jenom časopis, proč
neuživí celý Fites…
Jan Kraus: Když někdo dává peníze, tak většinou má
také nějaké zájmy nebo nezájmy. Jak říkal Dlouhý
v diskusi na Partii: můj zaměstnavatel si nepřeje spory
s politickými stranami. Takže když by nám někdo dal
větší obnos peněz, tak ale bude také chtít mít na nás
vliv v tom, co budeme dělat. Nebo řekne: hele, s tou
televizí se nehádejte, protože chceme mít dobré
vztahy s Jardou! Víte, ona svoboda je tak kompliko-
vaná, že si to možná vůbec neumíte představit. Vyva-
žování mezi tím, nakolik se někomu zavážete, také je
jeden z úkolů, které musíte rozlišovat. On by vám
někdo dal peníze. Když píše tady nějaký Potůček na
stránkách Radiokomunikací svoje dojmy – když je to
na stránkách Radiokomunikací a on si hraje, že to je
novinář, tak já vím, že to je PR Radiokomunikací do
médií. To bych nerad, aby Fites byl něco takového.
Jinak by peníze šly sehnat výborně! My bychom měli
dost peněz, jenom bychom museli držet hubu, pak by
to bylo dobré.
Miroslav Sígl: To by byl špatný sponzor.

Jan Kraus: My bychom mohli dělat festival Filipov-
ského, mohli bychom dělat přehlídku a takovéto věci,
ale nějaké hádanice s televizí v rámci toho, co jsem
zmínil, to by nám každý řekl: počkej, k tomu vám pe-
níze dávat nebudeme, protože to je tzv. negativní ohlas
na trhu a je konec! Ale my jsme si nezaložili Fites kvůli
penězům, my jsme si ho nezaložili, abychom žili. My
protože žijeme, tak máme Fites.
Lukáš Kaplan: A proto nemůžete nabídnout to, o čem
se tady my bavíme.
Jan Kraus: Ale vy chcete něco jiného. Vy chcete servis
pro svou práci. To si ho zařiďte, to není vůbec věc 
Fitesu. Proč bych měl ztrácet čas, abych vám dělal 
servis?
Lukáš Kaplan: Já bych jej třeba nechtěl konkrétně od
vás…
Jan Kraus: Ale já chci něco víc, než je pracovní servis!
Chápete to? Pracovní servis, autorská práva, hono-
ráře, mzdy, to všechno má svůj význam. Ale to je něco
jiného! Mně jde o to, co jsem tady zmínil před chvílí:
Horáková, nebo tam je milicionář s komunistou a dě-
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lají, že se nechumelí, nebo když sleduji diskusi o ús-
tavě a není tam protistrana. Já pracovní věci chápu,
ale to není Fites.
Kateřina Mikulcová: I kdyby to bylo nastaveno, že je
to takhle, že je to platforma pro jakési názory týkající
se demokracie na mediálním trhu, zejména veřejno-
právní televize, tak stejně je škoda, že i lidé, kteří jsou
ve Fitesu, víc do Synchronu o tom nepíšou nějaké fun-
dovanější články, tím spíš, když to je mezi odbornou
veřejností. (M. Skyba: Vy jste bílá vrána!) Tak bych se
prostě nebála tam opravdu napsat nějakou dobrou
analýzu nebo proč to takhle není nebo nějaký histo-
rický exkurz.
Jan Kraus: Historické exkurzy jsou tam myslím docela
dost. (Pobavení.)
Kateřina Mikulcová: Ale nejenom vzpomínáme, jak to
bylo, ale opravdu proč to ti komunisté nechtějí atd.
Ale nějaké analýzy, srovnat to, jestli byla nějaká taková
kauza v Německu, že někdo chtěl šťourat do něčeho
z NDR, co se jim tam nelíbilo, tak to zatrhli. Nevím, to
jsem teď plácla.
Jan Kraus: Tohle je taková divná analogie…
Kateřina Mikulcová: Něco takového, co by si sami
členové psali, když už jsou členy, a chtějí budovat ob-
čanskou společnost…
Jan Kraus: Ne budovat. Oni se snaží hlídat si prostor
v rámci…
Kateřina Mikulcová: Ale oni to nehlídají, to hlídáte vy
a tady těch 500 členů takhle sedí a čeká, co bude.
Jan Kraus: Takhle to není. To se stranu pletete, pro-
tože politik vždycky, ostatně já na to mám dokonce
veselou historku z natáčení, se vás zeptá, jaký k tomu
máte mandát. Já jsem to samozřejmě dělal i bez Fitesu
a oni vždycky říkali, za koho mluvíš? Když jsem přišel
poprvé jako předseda Fitesu za ministrem kultury Pav-
lem Dostálem, se kterým jsme byli v dobrém vztahu,
tak jsem mu říkal: už jsem tady s mandátem a můj
mandát je proti tomu vašemu gigantický, protože vy
jste jej získal jenom prostřednictvím politické strany, já
ho získal jako osoba, čili váš mandát je proti mému
candát. Ale druhá pravda je, že to tak je. To vy nevíte,
ale politici vás budou ochotni akceptovat jenom
v rámci mandátu. To ARAS také. Přijde předseda
ARASu, tak je pro ně předseda, je tam nějaký spo-
lek… Já mám dnes větší mandát než Kalousek. Víte
proč? (Ne.) Kalouska ještě nikdo nezvolil. Kalouska
nezvolila ani strana, kterou vede. To je zajímavé, že jo?
A to je proto, že ten prostor není regulérní. Je to
zvláštní. On je nová strana – na ty se má pohlížet tedy
s tím, že je to nová strana, ať se snaží – a on je v tele-
vizi, jako kdyby byl vládní a přitom není ani zvolen! Čili
z hlediska mandátu a jejich požadavků, které vždycky

uplatňují, bych vždycky mohl říct: pane Kalousku, až
vás zvolí, protože je možné, že na první schůzi sjezdu
TOPu vás ani nezvolí. Ale politici vnímají svět jenom
skrz mandáty. To je Klaus, který vždycky říká: kdo není
volený, ať do ničeho nemluví, což je absurdní poža-
davek, ale já vám to říkám, protože tam je ten význam.
Když tam přijdete a jste zvolena valnou hromadou 
a je vás třeba 30, to je jedno, vy máte legitimní mandát!
Kateřina Mikulcová: To ano, ale ještě pak je druhá
věc, jak by měla organizace fungovat vnitřně.
Jan Kraus: To jo, ale já vám vysvětluji jenom, že to má
význam. Jinak oni vám vždycky řeknou: a vy jste kdo?
Vy jste jednotlivá osoba, to je váš soukromý zájem.
Jaroslav Vašíček: Česká republika je za 20 let tam,
kde je, a mohou si za to občané. Vy máte parketu udě-
lat si Fites tak, jak si ho představujete, nebo k tomu
přispět. A občané jsou bohužel, ať se na mě nezlobí,
dost hloupí, když za 20 let demokracie si tam navolili
samé pitomce a ještě si je pěstují.
Jan Kraus: Jaký výběr je, takový se volí.
Miroslav Sígl: Jak získat mladé lidi? Mně třeba chybí
v Synchronu a vůbec ve Fitesu diskuse o tom, jak se
učí na společenskovědních fakultách filmařině, tele-
vizní žurnalistice, televizní publicistice, dokumentaris-
tice. Chybí mi informace o diplomových, bakalářských
a doktorandských pracích. Chybí mi výtahy z nich
nebo upozornění, čím mladí lidé dneska chtějí obo-
hatit naši společnost svojí tvorbou. To se projevuje 
a mělo by se promítat v jejich pracích, které obhajují
před renomovanými komisemi. Myslím, že by se nám
povedlo prostřednictvím těchto informací získat mladé
lidi, dát jim slovo, informovat, zveřejňovat jejich ná-
zory, zkušenosti atd., ale hlavně zavést diskusi. 
Lukáš Kaplan: Pardon, a slovy pana Krause, to my ani
neuděláme, protože nebudeme podporovat vaši práci!
Jan Kraus: Ne. My nejsme servisní organizace pro vaši
práci.
Lukáš Kaplan: Vědění – získat informace.
Jan Kraus: Ne. Vy citujete sebe – pro vaši práci, pro
produkční. To už vůbec ne.
Lukáš Kaplan: My jsme se bavili obecně, kompletně
o informacích. Vždyť se bavíme celou dobu o infor-
macích, kde je získám.
Jan Kraus: To, co říká pan Sígl, je diskuse odborná.
Na druhou stranu je server seminárky, kde si za deset
korun nebo za kolik můžete stáhnout seminárku. Ale
odborná diskuse je něco jiného. Vy jste říkal, že
chcete vyplňovat formulář na grant.
Lukáš Kaplan: To byl jeden z bodů, že mi někdo může
poradit, jak to udělat.
Jan Kraus: Ale to si myslím, že na to by měla být jiná
organizace.
Ljuba Václavová: (místopředsedkyně ARASu) Strašně
jsem se těšila, že tu bude nabito mladými lidmi a že
se budeme bavit opravdu o tom, jak společně dál.
Jenom se mi osvědčilo to, co z ARASu víme. My jsme
volili do prvních rad, kromě čtyř pěti, kteří s tou myš-
lenkou přišli, samé mladé lidi. Všichni velmi rychle
odešli, kromě Petra Boka a asi dvou dalších. Na každé
pozvánce rozesíláme: jsme tu pro vás, přijďte. Když
přijde jeden, tak jsme velmi rádi a většinou ve chvíli,
kdy je opravdu v nějakém průšvihu, jako přišla paní
Mikulcová tenkrát.

Já mám takový pocit zklamání staré generace, jak vám
vůbec na ničem nezáleží a jenom když byste potře-
boval tu informaci… Nezlobte se na mě, mně to při-
padá, že jste rozmazlené děti! Vy od nás chcete servis.
Tak přijďte a pomožte! Třeba ARAS vám ten servis
udělá, protože my jsme téměř už dneska profesní 
organizace, protože nemůžeme být ani odborovou 
organizací. To jste se velmi mýlil. (J. Kraus: Já vím.) Pro-
tože lidé, kteří jsou na volné noze, nemůžou být or-
ganizováni v odborech. (Z pléna: Herci jsou.) U herců
to vyšlo tak nějak zvlášť ještě v době, kdy to nějak šlo.
(Projevy nesouhlasu.) Režiséři si to neudělají. A také,
proč bychom to dělali? Potřebujeme, abychom se
sešli, lidi, kterým o něco jde. Myslím, že existuje sou-
náležitost nebo kamarádství mezi Fitesem a ARASem,
nic proti sobě neděláme. My jsme si také na začátku
představovali, že půjdeme nad honoráře a že si roz-
hodneme koho tam vezmeme. Dneska každý režisér,
který něco pořádného odvysílal, může být členem.
Stačí, že dva lidé se za něj zaručí. Tak přijďte a mů-
žeme něco udělat! My staří vám to už strašně rádi
předáme a půjdeme chovat vnoučata.
Kateřina Mikulcová: Za poslední dva roky jsem byla
na nějakých mezinárodních fórech s náměty. Zajímavé
je, že lidé mé generace, kteří jsou ze západu, tak tuto
averzi ke sdružování vůbec nemají. Tam to funguje da-
leko normálněji, oni se rádi setkávají, sdílejí zkuše-
nosti, i kdyby to bylo něco proti veřejnoprávním
televizím, prostě pomáhají si. Tady lidé mojí generace
za prvé nevědí často o spolcích nebo mají nějaké
zkreslené představy – to si tam něco blábolí, ale ani 
se tam nejdou podívat a ani si to nezjistí. Opravdu 
nechtějí.
Ljuba Václavová: My jsme si udělali zásadní debatu,
kde byl Erik Tabery, Karel Hvížďala a takovíto lidé, 
o tom, jak si představujeme, že by měla fungovat ve-

řejnoprávní televize. To nebyl kritický pořad, to byl de-
batní klub. Dělali jsme to na FAMU a z FAMU přišel
jeden, Vít Janeček, jinak nikdo. Žáci tam prostě nebyli,
ačkoliv to věděli! To znamená, že je to vůbec nezajímá.
Kateřina Mikulcová: Možná, že se to pomaličku mění,
ale opravdu pomalu.
Ljuba Václavová: Pan Sígl vzpomínal Respekt. Já, když
jsem byla u jeho vydávání, tak jsem vydávala
400–500 tisíc kusů. Dneska jich je 30 tisíc a jsou rádi,
že to prodají. To znamená, že by tato společnost na-
rostla a že by se zajímala o mravnost tohoto národa, to
vůbec nepadá v úvahu! Ale nevím, kdo to jednou bude
dělat, když odejdou ti staří, kterým ještě o něco jde.
Petr Bok: Jenom takovou věcnou poznámku, Ljubo.
Říkala jsi, že jsme rozmazlení: Jaké jste si nás vycho-
vali, takové nás máte! (Pobavení.)

Jana Jiřičková
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Ljuba Václavová: Ale ty jsi nikdy rozmazlený nebyl!
Jan Kraus: Já bych to neviděl tak, že jsou mladí roz-
mazlení. Neprožívám žádné zklamání. Prostě oni to
zatím nepotřebují. Myslí si, že to asi potřebovat nebu-
dou. To je jejich věc a jejich džob. Já jsem se chtěl pře-
svědčit, jestli ten zásadní kix není v nás, že jsme jim to
neřekli, neupozornili je na to, nedali jim něco, co by
třeba chtěli a my toho nejsme schopni. Ne! Oni chtějí
domky, tak ať je mají teď. Oni pak přijdou a založí si
své spolky. Oni si svoje nakonec také budou muset
jednou udělat, protože budete potřebovat základní 
princip, aby vás kolektiv, spolek chránil kolektivním
rozhodováním před individuální vinou, za kterou 
by vás zaměstnavatel nebo ten, kdo dává džob, pro-
následoval.
Kateřina Mikulcová: Já tomu rozumím, proto tady

sedím. To by měli slyšet ti, co tu nesedí. Ale je to tak.
Jan Kraus: Myslím si, že to je logické. My máme odpor
ke sdružování, já také, protože jsme se tady prosdru-
žovali povinně. A teď je velká přestávka.
Jana Tomsová: Tyto dva mladé (z panelu) dobře znám
a mně bylo moc příjemné, že se tady diskuse vyvolala.
I pro mě je to o tom, kudy dál, jak ve Fitesu pokračo-
vat. Myslím, že musí Fites pokračovat cestou, kterou
má. Vy si svoje profesionální věci někde najdete, udě-
láte si nějaký klub, kde si budete předávat zkušenosti,
ale spíš si myslím, že bychom neměli nějak ustupovat
z lajny, která tady ještě pořád je, ale dát vám, tak jako
Kačenka teď psala do Synchronu, a my pořád mlu-
víme o webových stránkách, že to musíme zpružnit 
a všechno (J. Kraus: S tím souhlasím, ty jsou strašné!),
ale jednou tam napíšeš ty a jednou na to udělá někdo
nějakou reakci. Prostě pořád ta cesta tady bude i pro
pár mladých. Až třeba vy za deset roků poznáte, že to
potřebujete, tak už tady ta cesta bude. Nebude nikdy
přerušena.
Miroslav Sígl: Zajímalo by mě, jak to vypadá s počíta-
čovou gramotností, protože poznávám, že lidi od tako -
vých 70 let výše prostě nekamarádí s počítači.
S těmito lidmi se těžko dá komunikovat! Já jsem si 
přestal s mnoha lidmi psát jenom proto, že nemám tu
desetikorunu na známku! Rozumíte, pro mě je jedno-
dušší si platit internet a komunikovat a rozesílat věci
elektronicky. Ten, kdo má počítač, tak zná jeho vý-

hody, internetu, mailové pošty. Já jsem dělal encyklo-
pedii pro nakladatelství Libri. Čtyři tisíce mailů jsem
buď dostal nebo poslal. Jak bych to jinak zvládnul? 
Encyklopedie a jiné věci se dneska bez počítače nedají
dělat. A lidé mé generace jsou na toto odepsaní! 
(Z pléna: ne všichni.) Ne všichni, ale počítačová gra-
motnost od 70. roku nahoru je strašně nízká.
Jan Kraus: Že bychom je násilím nutili – mazej ke
kompjůtru, dědo! (Smích.)
Miroslav Sígl: To nemyslím. Chápete, jestliže neznám
minulost, tak těžko mohu budovat nějakou budouc-
nost.
Jan Kraus: Máte pravdu, ale je problém naléhat nebo
atakovat, jako malé dítě pošlete do školy, oni už ho
tam nějak zgramotní. Ale se starými lidmi nakládat
nějak brutálně kvůli tomu, aby chtěli mailovat…
Miroslav Sígl: To musí přijít samo.
Jan Kraus: To máte pravdu. Vy jste vzácný případ
v tomto ohledu, protože lidé o dost mladší než vy mají
problém s kompjůtrem. Jinak váš názor sdílím a jsem
plně s vámi zajedno.
Dámy a pánové, má ještě někdo dotaz prosím? Mys-
lím, že to stačilo a že jsme si to hodně vyjasnili
(smích). Uzavřel bych to tím, že webové stránky jsou
strašné a je to první věc, kterou bychom na příští
schůzi měli projednat. Je to hlavní komunikační kanál.
Děkuji vám, přátelé, za pozornost. Vám, milí hosté, za
to, že jste přišli, a zase někdy na shledanou. (Potlesk.) 

O S O B N O S T I

1. V září 1968, traumatizován tragédií ruské invaze do Československa, jsem měl
možnost strávit několik dní v Paříži, Josef a Zdena Škvorečtí tam byli také. Vybavuje
se mi obraz mladého muže, který se na nás útočně obrátil: „A co vlastně chcete,
vy Češi? Už máte socialismu dost?“
V oněch dnech jsme v kruhu francouzských přátel dlouho diskutovali. Oni viděli
v těch dvou Jarech ,pařížském a českém“, spřízněné události, které vyzařovaly ten-
týž duch revolty. Příjemně se to poslouchalo, ale nedorozumění trvalo: Pařížský
květen 68, to byla neočekávaná exploze. Pražské jaro bylo završením dlouhodo-
bého procesu, jehož kořeny sahaly až k šoku ze stalinského teroru v prvních letech
po roce 1948.
Pařížský máj, vyvolaný především iniciativou mládeže, byl poznamenán revolučním
lyrismem. Pražské jaro bylo inspirováno postrevolučním skepticismem dospělých.
Pařížský květem byl bujarý odpor proti evropské kultuře, zdála se nudná, oficiální
a zkostnatělá. Pražské jaro bylo oslavou téže kultury, kterou dlouho dusila ideolo-
gická idiocie, obranou křesťanství právě tak jako libertinského bezvěrectví, a také,
samozřejmě, moderního umění (říkám jasně :moderního ne postmoderního).
Pařížský máj proklamoval svůj internacionalismus. Pražské jaro chtělo navrátit ma-
lému národu jeho svébytnost a nezávislost.
„Šťastnou náhodou“ se tato dvě Jara, asynchronní, pocházející každé z jiné dějinné
epochy, setkala „na pitevním stole“ v témže roce.
2. Počátek cesty k Pražskému jaru je v mé paměti spojen s prvním románem Josefa
Škvoreckého, se Zbabělci, který vyšel v roce 1956 a vyvolal grandiózní ohňostroj
režimní nenávisti. Tento román, který představuje velký předěl v literatuře, vypráví
o velkém předělu historickém: totiž o květnovém týdnu v roce 1945, během něhož,
po šesti letech německé okupace, se znova zrodila Československá republika. Ale
proč taková nenávist? Byl ten román snad agresivně protikomunistický? Vůbec ne.
Škvorecký v něm, vypráví příběh dvacetiletého mladíka, bláznivě zamilovaného do
jazzu (jako sám Škvorecký), který se dostal do víru několika posledních válečných
dní, kdy byla německá armáda na kolenou, shledával se – nešikovně – český odboj

a přicházeli Rusové. Žádný antikomunismus, ale postoj hluboce nepolitický, 
svobodný, nenucený, nezdvořile neideologický.
A potom, všudypřítomný humor, nepostradatelný humor. Při té příležitosti mě napadá,
že se ve všech částech světa lidé smějí něčemu jinému. Jak bychom mohli upřít smysl
pro humor Bertoldu Brechtovi? Ale jeho divadelní adaptace Dobrého vojáka Švejka
dokazuje, že z Haškovy komiky nepochopil nic. Škvoreckého humor (právě tak jako
Haškův, jako Hrabalův) je humorem lidí, kterým je vzdálená moc, kteří se o ni ne-
ucházejí a Historii chápou jako starou slepou čarodějnici, jejíž morální soudy jsou jim
k smíchu. A zdá se mi příznačné, že velké desetiletí české kultury začalo na úsvitu 
šedesátých let právě v nevážném, antimoralistním a antiideologickém duchu. (Bylo to
ostatně poslední decénium, které bychom velkým mohli nazvat.)
3. Ach, milovaná šedesátá léta: rád jsem tehdy s  jistým cynismem říkal: ideální
politický režim, diktatura v rozkladu, represivní aparát funguje čím dál tím hůř, ale
existuje, a to právě natolik, aby podněcoval kritický a výsměšný esprit.

O dvou velkých Jarech a Škvoreckých
K letošním zářijovým osmdesátým pátým narozeninám Josefa Škvoreckého jsme vybrali úryvek z jedné kapitoly 
nejnovější knihy Milana Kundery Setkání (Une rencontre).

Ladislav Daneš
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O S O B N O S T I

Před třiceti lety, 22. října 1979, stanulo před Městským soudem v Praze šest zakládajících členů Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných (VONS) – Petr Uhl, Václav Benda, Václav Havel, Jiří Dienstbier, Dana Němcová a Otta Bednářová. Dle rozsáhlé obžaloby
„…nepřátelství k socialistickému a státnímu zřízení republiky prováděli podvratnou činnost proti jejímu společenskému a státnímu zří-
zení a proti jejím mezinárodním zájmům, přičemž tento čin spáchali ve spojení s cizími činiteli a ve větším rozsahu a tím spáchali trestný
čin podvracení republiky…“ 23. října 1979 bylo pět obviněných odsouzeno nepodmíněně na tři až pět let vězení, Dana Němcová
obdržela dvouletý podmínečný trest s pětiletou zkušební dobou. Všichni se odvolali. O měsíc později, dvacátého prosince 1979,
Nejvyšší soud ČSSR odvolání zamítl. Jedinou ženou, odsouzenou v tomto procesu nepodmíněně (na tři roky), byla Otta Bedná-
řová, v šedesátých letech známá progresivní rozhlasová a poté televizní publicistka. 
Redakce Synchronu zahajuje pětidílný cyklus portrétu Otty Bednářové, skromné, čestné, nezapomenutelné osobnosti, jejíž životní
cesta je nedílnou součástí naší novodobé historie. -red.-

V Miráklu (dokončeném roku 1970) Škvorecký vypráví o celé epoše mezi roky
1948 a 1968. A co je překvapivé, že upírá svůj skeptický pohled nejen na hloupost
moci, ale také na její odpůrce, na jejich marnivá gesta, která na scéně toho jara
předváděli. Proto byla po katastrofické invazi v Československu kniha nejenže za-
kázána, jako všechna Škvoreckého díla, ale špatně ji přijímali i režimní odpůrci na-
kažení virem moralismu, nesnášeli neoportunistickou svobodu pohledu
neoportunistickou svobodu ironie.
4. Když jsme, Škvorečtí a já, v září 1968 diskutovali v Paříži s francouzskými přá-
teli o našich dvou jarech, měli jsme jisté starosti, myslel jsem na svůj obtížný ná-
vrat do Prahy, oni na obtížnou emigraci do Toronta. Josefova vášeň pro americkou
literaturu a pro jazz jim usnadnila výběr. (Jakoby si každý od nejranějšího mládí
nosil v sobě místo možného exilu. Já Francii, oni Severní Ameriku.) Ale, jakkoliv
byli Škvorečtí velkými kosmopolity, byli vlastenci. Ah, já vím, dneska v čase bálů po-

řádaných evropskými uniformity by bylo třeba říci (s opovržením) namísto vlaste-
nec „nacionalista“. Ale promiňte nám, jak bychom byli mohli v těch neblahých 
časech nebýt patrioti? V Torontu obývali Škvorečtí domek, jehož jednu místnost
vyhradili pro činnost nakladatelství, v němž vydávali české spisovatele doma zaká-
zané. V té době to bylo to nejdůležitější. Český národ se nezrodil (a to mnohokrát)
díky svým vojenským výbojům, ale vždycky díky své literatuře. A nemluvím o lite-
ratuře jako o politické zbrani. Mluvím o literatuře jako o literatuře. Ostatně, žádná
politická organizace Škvorecké nepodporovala, jako nakladatelé mohli počítat jen
se svými vlastními silami a oběťmi. Nikdy na to nezapomenu. Bydlel jsme v Paříži
a srdce mé rodné země pro mne bylo v Torontu. Ruská okupace skončila, nemělo
už žádný smysl vydávat v cizině české knihy. Od té doby Zdena a Josef navštěvují
čas od času Prahu, ale vždycky se znova vracejí do své vlasti. Do vlasti svého 
starého exilu. Překlad: Helena Slavíková, foto: Daniel Souček

1. část

Život na vlastní účet – Česká publicistka Otta Bednářová
Datum 31. března 1964 není zaznamenáno v žádných
televizních análech. Není ani uchován záznam reportáže
Volba povolání, kterou Československá televize v ten
den večer vysílala: na konkrétním případu kritika uplat-
ňování – tehdejší terminologií řečeno – třídních kritérií
při přijímání dětí na střední a vysoké školy. Malér, který
po celý další rok otřásal televizí, byl v oné době typický
pro konflikty progresivních občanů s mocí konzervativ-
ního křídla KSČ. Kdo vlastně byla scenáristka, režisérka
a reportérka Volby povolání Otta Bednářová, jejíž jméno
bylo televizním divákům tehdy neznámé a dnešní gene-
race ji znají teprve jako výraznou disidentku?
Iluze mládí
Rodačka z Prahy (*1927) žila prvních deset let ve Vše-
norech, poté v Praze. Po otci i po matce pocházela ze
selských rodů z Vysočiny. Vyrůstala v křesťanské 
rodině, která vyznávala ideály první Masarykovy re-
publiky, v rodině s bytostným sociálním cítěním.
Skautka, sokolka vnímala rozdíly mezi vesnickou chu-
dobou a majetnými, ve vnímavém věku mezi dětstvím
a pubertou ji zasáhla Mnichovská dohoda, hrůzy války,
Pražské květnové povstání 1945. Po osvobození
Prahy vyslyšela volání rozhlasu na pomoc lidem, kteří
se v zuboženém stavu vraceli z koncentračních tá-
borů. Aby měli co jíst, chodila se sestrou denně napříč
Prahou škrábat brambory. Hluboce zasažena trage-
diemi let 1938 – 1945, spolu s přesvědčením o ná-
roku na sociální rovnost, uvěřila v proklamace hesel
ráje na zemi, o který se postará komunistická strana.
Hned po válce podala přihlášku do KSČ, aby se na bu-
dování onoho„ráje“ podílela – prvního ledna 1946

byla do komunistické strany přijata. Když se to rodiče
později dozvěděli, zděsili se. 
I když po roce 1948 podlehly statky ve Záborné z ma-
minčina rodu a ve Stříbrných horách z rodu tatínkova

kolektivizaci zemědělství, považovala to za sociální
spravedlnost, za odstranění rozdílů mezi bohatými 
a chudými. „Byla to moje nevzdělanost, neznalost, na-
i vita, která mne zavedla do žalostně nemravného blud-
ného kruhu rozumu, jak se o mé generaci vyjádřil

Václav Černý ve svých pamětech. Byla jsem tak po-
sedlá a tak mi imponovala dělnická třída“, vzpomíná
po desítiletích, „že jsem po maturitě nastoupila do
ČKD Vysočany, později do Tesly, kde jsem svařovala
elektrocívky“. 
V roce 1948 se vdala za partnera, který pocházel
z chudé rodiny se sedmi dětmi a jehož otec oslepl po
malárii. V červenci se narodil syn Jiří. Před porodem
hledala méně náročnou práci. Asi dva měsíce praco-
vala jako úřednice na okresním sekretariátu KSČ
v Praze – Libni. Po porodu roznášela brzy ráno no-
viny, družstvo TYNA ji zaměstnalo jako domácí ple-
tařku. A pomáhala maminka. Po dvou letech se
manželství rozpadlo. Hledala stálou práci. Zachytila
výzvu rozhlasu, který hledal mladé lidi. Vášnivá čte-
nářka a posluchačka rozhlasu se přihlásila a v roce
1950 byla přijata k rutinní práci redaktorky zpravo-
dajství. 
V rozhlase – procítání
„Nás, mladých začátečníků, tam tehdy nastoupilo více
– Věra Šťovíčková, Jiřina Hrábková, Eva Nováková, 
Arnošt Lustig, Hanuš Orlický, Jan Šrubař, Ota Pavel,
Ludvík Aškenázy, Karel Beba a další. Teprve později
jsem pochopila, že jsme my, mladí komunisté, střídali
generaci, která pro své pravicové smýšlení musela
svou profesi opustit“. 
V padesátém třetím roce se znovu provdala a narodil
se syn Jan. I druhé manželství se rozpadlo. Po mateř-
ské dovolené se již do zpravodajství s třísměnnou pra-
covní dobou nevrátila. Nastoupila do hospodářské
redakce a poté do Vysílání pro ženy, které jí, jako

Začátky v rozhlase – redaktorka zpravodajství Otta Bednářová
přebírá poštu
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matce dvou dětí, bylo blízké – rady o výchově dětí, 
o zdraví, o jeslích, přednášky lékařů, představení za-
jímavých žen veřejnosti. Jezdila rovněž s mikrofonem
za ženami, které měly problémy se svými nadří-
zenými, a snažila se jim pomoci.Tak vznikaly první 
reportáže, kterým se tehdy říkalo problémové. 
A protože měly velký ohlas posluchačů a týkaly se
především venkova, byla přeřazena do Zemědělské
redakce. 
„Poznávala jsem malé diktátory v zemědělských druž-
stvech, na okresech, kteří zcela nesmyslně tyranizovali
ostatní. Třeba se chtěli vzít dva mladí lidé z různých
družstev, ale ani jedno družstvo nechtělo svého za-
městnance propustit, tedy povolit, aby žili spolu.“ Ne-
jednou si na Ottu stěžovali místní funkcionáři z terénu
organizaci KSČ v rozhlase s vymyšlenými obviněními
z korupce – třeba že přijala tehdy nedostatková va-
jíčka, nebo se nechala hostit od nepřítele socialismu...
Prošetřením v terénu se však vždy projevila falešnost
obvinění. Podobné reakce si vysvětlovala jako pomstu
za kritiku, ale, vždy na straně občanů, v nich pokračo-
vala. Hledat pravdu považovala za povinnost novináře,
zdeformované lidské vztahy přisuzovala konkrétním
vedoucím jednotlivcům. Že jde o zrůdný systém, po-
chopila později. Ale v zemědělské a později ve vnitro-
politické rubrice politického vysílání byly její reportáže
z terénu stále kritičtější. S velkým ohlasem poslu-
chačů, nejednou navzdory překážkám před vysíláním
jejích reportáží; odhalovala rozpory mezi proklama-
cemi a skutečností, na základě podnětů z terénu 
se pokoušela dobrat podstaty problémů, pojmenovat
příčiny. 
„Vzpomínám na natáčení jednoho pořadu ve vysoko-
horské oblasti žambereckého okresu. Okresní tajem-
ník KSČ se rozplýval chválou nad tím, jak je na jejich
okrese vše v pořádku. O tamních skutečných pomě-
rech jsem se dověděla od dvou mladých inženýrů na
Okresním národním výboru – vysokohorská oblast
měla předepsané stejné dodávky jako úrodné Polabí,
na kopcích nemohli použít strojní mechanizaci, kvůli

dlouhé zimě úroda nikdy nedozrála včas… Do Prahy
jsem se vracela s množstvím natočeného materiálu. 
A tehdy jsem poprvé pořádně narazila.Šéfredaktor mi
sdělil že se reportáž bude vysílat pouze, pokud ji
schválí ústřední výbor KSČ. Krátce poté jsem jela na
okres znovu s odborníkem na zemědělství. Objížděli
jsme znovu, tentokrát šestsettrojkou, stejná družstva,
hovořil s lidmi, kontroloval mou dokumentaci. Při ná-
vratu do Prahy mi řekl že jeho zadáním bylo mou re-
portáž odsoudit, ale že to neudělá, protože je pravdivá.
Reportáž ale stejně zůstala o ledu do doby, kdy Rudé
právo publikovalo dokument strany o vysokohorských
oblastech. Teprve potom mohl rozhlas zařadit mou re-
portáž do vysílání.“
Reportérka rovněž hledala nové tvárné prostředky. Použí-
vala skrytý mikrofon, nebo tak zvanou davovou metodu
– nejen tedy dát slovo postupně oběma stranám kon-
fliktu, ale řešit problém za účasti všech, shromáždit ob-
čany rozporných názorů a dát jim slovo v přímé
konfrontaci, aby kritizovaný mohl také hned reagovat.
Spolu s dalšími rozhlasovými tvůrci se stala známou,
respektovanou, nebojácnou publicistkou, oceňova-
nou posluchači i v rozhlase. V prvních letech šedesá-
tých, kdy se již tak zvané
problémové pořady staly ne-
dílnou součástí rozhlasového
vysílání, byla nejednou oce-
něna komisí výroční Rozhla-
sové žatvy.
V šedesátém třetím roce 
působila několik měsíců ve
Vysílání pro děti a mládež.
Kolega Vladimír Branislav,
který na počátku šedesátého
třetího roku přešel z této 
redakce do mládežnického
vysílání Československé te-
levize, do Zvědavé kamery, 
ji vyzval aby ho následovala.
V červenci 1963 opouští 
po třinácti letech rozhlas re-
daktorka, která se z naivní
novicky vypracovala ve výraz-
nou publicistickou osobnost,
vždy připravená hájit pravdu,
zastat se řadových občanů
v jejich denních problémech,
v konfliktech s byrokracií
centrálně řízeného státního systému. 
Nástup do ČST – probuzení z iluzí
Shodou okolností prožila po odchodu z rozhlasu do
televize, v létě 1963, otřesný zážitek. V Lidové demo-
kracii zachytila nenápadnou zprávu, že se u soudu na
Pankráci bude konat rehabilitační řízení procesu
z roku 1954, kdy byla skupina sedmi lidí Vlk a spol.od-
souzena na patnáct až dvacet let do vězení pro údaj-
nou ekonomickou sabotáž. Tři dny poslouchala
výpovědi čtyř odsouzených a příbuzných tří občanů,
kteří se rehabilitace nedožili. Horečně si psala po-
známky o vykonstruovaném procesu, o krutých me-
todách výslechů a věznění, o přiznáních vynucených
bitím, mučením… Jestliže při práci na svých kritických

reportážích v rozhlase již zapochybovala o tom, zda
skutečně jde pouze o dílčí nedostatky, zda jejich pří-
činou není společenský systém, v oněch třech dnech
prohlédla. Probudila se z poválečného snu o humánní
společnosti pod diktátem komunistické strany. 
„Zdálo se, že nic nestojí v cestě oslnivé kariéře“, 
napsal v roce 1979 historik Jan Tesař. (Proč bude od-
sou zena Otta Bednářová – 1979, šířeno jako sami zdat.)
„Ale právě v té chvíli pro ni teprve začala tvrdá škola ži-
vota. Na jejím počátku je hluboká mravní krize…Aniž
bychom o sobě věděli navzájem, seděli jsme oba mezi
tou nějakou desítkou diváků, kteří byli svědky soudní ko-
medie, v níž byli komunistickou stranou pokoutně re-
habilitováni lidé, předtím touže stranou s povykem
odsouzení…Těžko vystihnout ten drastický zážitek…
Jeden za druhým tu defilovali sloupové režimu A kdo byl
schopen vnímat nejen očima, ale i srdcem, musel dojít
k otřesnému poznání: t o t o je ten „lidstva nový zrod“,
toto je základní tajemství našeho státu…Jsou lidé, kteří
byli nebo jsou členy komunistické strany a dávno znali
pravdu…jsou však lidé vnitřně opravdoví, kteří by tak žít
nedovedli…Pro ně byl vztah ke komunistické straně dán
okamžikem poznání…Pro člověka jako je Otta Bedná-

řová byl její vztah ke komunistickému režimu a její osud
v něm rozhodnut v létě 1963, třebaže si toho ještě ne-
byla plně vědoma…“
Psát o procesu se ovšem nesmělo. Otta si však přísa-
hala že nikdy nezapomene, že jejím celoživotním po-
sláním bude nadále bourání poválečných iluzí,
odhalování nezákonností. A své přísaze se nezprone-
věřila ani jako televizní reportérka, scenáristka a reži-
sérka, ani v nejtíživějších situacích dalších desítiletí
svého života. Jarmila Cysařová

Foto: osobní archiv Otty Bednářové 
Portrét zpracovala autorka s přispěním stipendia 

Nadace Český literární fond 

( P o k r a č o v á n í  v  p ř í š t í m  č í s l e )

O S O B N O S T I

Otta v terénu na reportáži začátkem televizní éry

Kresba vedoucího Vysílání pro děti a mládež Miloše Volfa, 
věnovaná Otce Bednářové
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Podobenství o Františku Vláčilovi
Nejnovější ocenění získala
dnes už známá televizní 
scenáristka a dramaturgyně
Šárka Horáková za svou
knížku Podobenství o Fran-
tišku Vláčilovi (vydalo nakla-
datelství XYZ, Praha, 224
stran, v tom 24 stran ilus-
tračních foto). V soutěži za li-
teraturu faktu jí byla udělena
jedna z prvních cen E. E. Kis-
che, když hlavní cenu této
soutěže získal František Em-
mert za knihu Osudové os-
mičky v našich dějinách. 
Naše autorka má za sebou
nejen několik dokumentů
z televizních cyklů (Příběhy

slavných, 13. komnata, Osudové okamžiky, Příběhy železné opony, Podle práva)
či dlouhometrážních filmů (Ploština – krvavá paseka, Vizovická Mata Hari, Kláštery
– lidé řadoví i řádoví, a společného (s Jánem Novákem) netradičního celovečerního
filmu Jméno, také bohatou knižní produkci. Vydala například tituly Bezmocná kniha,
Jiřina Štěpničková, herečka v pasti, Dvojjediná Štěpánka Haničincová, Muž taktní
k uzoufání nebo knížku Po stopách s Miroslavem Vladykou a Báthory – oběť nebo
vrah? Snad ještě je nutné uvést, že Šárka Horáková je držitelkou také několika pre-
stižních ocenění (Trilobit, Techné Ostrava, Elsa aj.).
Obraťme pozornost k českému filmovému režisérovi, malíři a grafikovi Františku
Vláčilovi (1924 – 1999), o jehož podobenství podle Markéty Lazarové se pokusila
čerstvě oceněná Šárka Horáková. Říká sama na záložce i uvnitř knihy: Namísto
téhle knihy by měly viset obrazy. Živé obrazy. Na režné ploše by se odvíjel černo-
šedý stín děje od početí po smrt, zmítaný hudbou, která trhá vše na pošetilé kousky.
Ten celý nejistý a rozechvělý děj by pak v každém druhém mžiku roznášely holu-
bice a vítr na další plátna a do krajiny, která je zvlášť promrzlá…
Věru, nebylo to pro autorku lehké vměstnat do knihy se slovy a texty člověka –
tvůrce, o němž bylo známo, že se slov zbavoval. To snad bylo typické pro jeho ex-
presivní obrazovou formu, přičemž jeho díla měly a mají hluboký filozofický pod-
text. Dramatičnost jeho filmů zvýrazňuje většinou psychologie jejich hrdinů –
protagonistů. A ještě jedno typické Vláčilovo vyjádření: Nikdy jsem nepracoval!

Člověk má tvořit a musí se těšit z toho, co dělá. Nezáleží na prebendách, musím
věřit tomu, co dělám – a za těmito slovy vytkl jejich autor hned tři vykřičníky.
Autorka naplněná „vláčilovskou“ zemitostí a pravdivostí, jeho podobenstvími, 
a snad nejvíce jeho genialitou, humanitními postoji, touhami a láskami, napsala
knihu originálním přitažlivým a neobvykle čtivým způsobem, vyjádřeným grafikem
Milanem Sládkem. Kromě roku nula je v ní šestnáct kapitol – šestnáct obrazů, ještě
závěrečný obraz a nezbytné kapitoly, jakými jsou vzpomínky, filmografie a biogra-
fie Františka Vláčila. 
Je mezi námi dosti pamětníků na rok 1995, v němž byl František Vláčil oceněn za ce-
loživotní dílo Českým lvem. Víme tedy o něm, že v padesátých letech minulého sto-
letí se živil režií instruktážních a populárně vědeckých filmů (ale už v nich nezapřel
svou nevšední invenci), v roce 1955 spolupracoval s režisérem Ivo Tomanem na filmu
Tanková brigáda, v roce 1958 to byla Skleněná oblaka, oceněná v kategorii experi-
mentálních filmů, následovala Holubice, v níž mládenec jménem Karel Smyczek ztvár-
nil hlavní roli nemocného chlapce (tušil tenkrát, že z něj bude jednou slavný filmový
režisér?), dále film Ďáblova past a po ní nejslavnější Vláčilovo dílo Markéta Lazarová –
a hned za ní vynikající Údolí včel a psychologický příběh Adelheid. 
Za totalitní normalizace František Vláčil nuceně na určitou (či určenou?) dobu opus-
til hraný film, natočil dokumentární snímek Praha secesní, ale posléze znovu film
Dým bramborové natě s Rudolfem Hrušínským – stárnoucím lékařem, a film o sku-
pině banderovců Stíny horkého léta. Ze 70. let je známý jeho film Koncert na konci
léta o Antonínu Dvořákovi podle scenáristy Zdenka Mahlera, po něm přišly rovněž
velmi výrazné snímky Hadí jed, Stín kapradiny a Mág. 
Přes všechny úspěchy a vyznamenání, kterých se mu dostalo zejména po listopa-
dových politických a společenských změnách v roce 1989, byl život a téměř každé
Vláčilovo dílo jakoby vyvzdorováno proti nebetyčné cenzuře úmorným bojem s to-
talitním režimem, který mu „vytrvale komplikoval a posléze neumožňoval tvůrčí
práci“, jak píše Šárka Horáková. Tuto skutečnost vystihuje rovněž portrét z cyklu
Genus, který natočil již zmíněný Karel Smyczek.
Snad jen pro zajímavost stojí připomenutí malých Vláčilových hereckých rolí: ve
Vesničce mé střediskové si zahrál „Adolfa Ticháčka“, ve filmu Slavnosti sněženek
starého myslivce, ve Spanilé jízdě hejska a ve filmu Pět z milionu trampa Frantu.
Ano, přátelé, deset let už není František Vláčil mezi námi. K tomuto výročí však
máme v rukou nesmírně půvabnou knížku, neváhám říci – brilantně napsanou, Šár-
kou Horákovou, kterou přečte byť jen trochu zasvěcený čtenář, ale i nezasvěcený
filmový divák jedním tahem. Provází nás jeho životem a dílem neotřelým vypra-
věčským způsobem, který by i na poslech v rozhlase nebo zvukové nahrávce byl
strhující. Oba filmoví televizní tvůrci mají totiž k sobě velmi blízko… Miroslav Sígl

UDÁLOSTI pravdy, zrady, nadějí
K  tvůrčím počinům autora Miroslava Sígla za posledních dvacet let, ke knížkám Ze šuplíku, Na vlně 490 metrů, Generace 45, 
Generace nadoraz, Osobnosti a osudy obce, Podbezdězský buditel, Co víme o smrti, k encyklopedii Kdo byl a je kdo, Almanach
českých novinářů 1989-2008, přibyla publikace Události pravdy, zrady, nadějí (1967 – 1971).
O těchto letech bylo při příležitosti čtyřicátého výročí oněch událostí mnoho na-
psáno v tisku, vydáno mnoho publikací k dílčím tématům i pokusů o souhrn či ana-
lýzu událostí nejzávažnějších. Síglova knížka má však výrazný pel novináře, který tu
dobu prožíval v centru dění, ve svém archivu uchovával dobové dokumenty, do-
klady z  tisku, soustavně si zaznamenával události – a právě tato autentičnost pro-
žitku dodává publikaci punc nezkreslené výpovědi. 
Na základě osobního archivu a dosud vydaných publikací (seznam použité litera-
tury čítá cca šedesát titulů) se pustil do nesnadného úkolu: vydat svědectví o udá-
lostech v celém společenském spektru – úkol i na více než pěti stech stranách,
navíc pro jednotlivce, nesplnitelný, pokud by se pouštěl do komentovaných roz-
borů. Zvolil proto cestu jedině možnou – kromě úvodní osobní výpovědi o svých
novinářských aktivitách (zakládající redaktor týdeníku Hospodářské noviny v roce
1965, poté do září 1968 výrazný redaktor zpravodajství ČST se zaměřením na eko-
nomickou problematiku) a o situaci v Československé televizi prezentuje dění od
ledna 1967 do srpna 1968 strohým, leč výstižným kalendáriem valících se událostí
pokusu o cestu k suverénnímu státu rovnoprávných občanů; řadí den po dni či

týden po týdnu fakta o cestě k roku 1968 a o jediném několikaměsíčním období
svobody ve čtyřicetiletém marasmu totality. Kalendárium obsahuje přesné infor-
mace o dění v nejvyšších patrech moci (tj. v ÚV KSČ, ve vládě a v parlamentu), ve
spisovatelské i vědecké obci, v tvůrčích svazech, na vysokých školách, v soudnic-
tví, aktivity KAN, K 231, rehabilitace, ohlasy ve světě, nátlak Kremlu a jeho spojenců
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proti vývoji v naší vlasti, podporu tohoto nátlaku našimi konzervativními silami, za-
hraniční ohlasy… 
V kalendáriu mi chybí více prostoru pro zaznamenání dělnických iniciativ (Výbory
na obranu svobody tisku, Konfederace lokomotivních čet). V průběhu roku 1968
autor rovněž nezaznamenal klíčový dokument, tzv. „zvací dopis“ – na podnět 
L. I. Brežněva konspirativní schůzku Vasila Biľaka s ukrajinským tajemníkem Pjotrem
Šelestem v červenci na Balatonu, instruktáž, jak zdůvodnit chytanou okupaci; 
a předání tohoto dopisu opět prostřednictvím Šelesta 3. července v Bratislavě.
K dokumentu se vrací v kalendáriu roku 1971, kdy Der Spiegel v článku Pozvali
jsme Rusy uveřejnil jména údajných signatářů. Sígl upřesňuje tyto signatáře dle
předání „zvacího dopisu“ Václavovi Havlovi Jelcinovým poslem Alexandrem Popo-
vem v roce 1992. Jak již známo, signatářů bylo pět: Alois Indra, Drahomír Kolder,
Oldřich Švestka, Antonín Kapek a jediný dosud v Bratislavě žijící, klíčová postava
zrádného dokumentu, Vasil Biľak. 
Z formy kalendária se vymyká střední část publikace od kapitoly Noční přepadení,
tj. od 21. srpna. Je to poutavá výpověď o účasti – spolu s mnohými kolegy a kole-
gyněmi – na televizním vysílání z  provizorních, postupně sovětskými vojáky ob-
sazovaných pracovišť; a po znemožnění televizního kontaktu s občany vysílání
televizních pracovníků bez obrazu, na vlně 490 metrů, z bunkru v pražském pod-
niku Tesla-Hloubětín. Pohotoví technici tam instalovali možnost provizorního svo-
bodného rozhlasové vysílání, odkud kromě jiných Kamila Moučková, Richard
Honzovič a autor v roli vedoucího informovali občany po sedm srpnových dnů za-
čínající okupace pod heslem Jsme s vámi, buďte s námi! Pro organizaci a informace
o průběhu XIV. mimořádného sjezdu ÚV KSČ mělo vysílání nezastupitelný význam.
Skončilo až po návratu naší delegace z Moskvy, jak autor poslední chvíle svobod-
ných informací pojednává v kapitole Návrat zlomených a poražených.
Nejobsáhlejší částí knihy je kalendárium od konce srpna 1968, od kapitoly Ne-
morální a nenormální normalizace, až po rok 1971. Tuto část výstižně úvodem cha-
rakterizuje vydavatelství: „Přisluhovači, kolaboranti a zrádci – jak je veřejnost
vnímala a nazývala před srpnem 1968 – se opět chtivě vraceli do svých původních
funkcí, k nečestným mocenským nástrojům. Naproti tomu tisíce těch, kteří věřili
v demokracii a svobodu, sledovali hlas svého svědomí, opouštěli naši zemi; další
tisíce lidí byly za své přesvědčení a protiokupační postoje existenčně bezostyšně
postihovány. Metody komunistického vládnutí, diktované ze sovětské Moskvy, po-
slušně a zbaběle vykonávané zdejší despotickou mocí a pod hrozbou tanků oku-
pantů, rdousily zákeřně, nekulturně, nemravně a neústavně mnoho nalomených
rodin, jednotlivých institucí, úřadů, škol, znásilnily a ovládly tisk, rozhlas, televizi. 
O tom vypovídají strhující chronologické záznamy autora… Pro systematické uspo-
řádání lze knihu využít k dalšímu studiu, v pedagogice a výuce, či k doplnění mezer
v novodobé historii naší společnosti.“

Závěrem autor charakterizuje cestu k listopadu 1989, cituje omluvu sovětské vlády
a dalších zemí za okupaci, vyčísluje škody, napáchané v naší zemi… A v Post scriptu
publikaci končí: „Až teprve po listopadových změnách politického systému a spo-
lečenských poměrů v roce 1989…jsme se postupně dozvídali, a stále nás ještě
překvapují staronová jména těch, kteří v těžkých zkouškách neobstáli. Bohužel,
nevím o žádném z nich, který by se k tomu čestně přiznal, či omluvil se alespoň
svým nejbližším. Snad i tady lze hledat kořeny současné demoralizační atmosféry
v naší společnosti…
TGM založil naši republiku na principu svobody jakožto nejvyšší životní hodnoty člo-
věka: byla podle něho prvním spravedlivým právem člověka, založeném v samé lid-
skosti a mravnosti. Pevně však věřím, že zdravý duch a rozum spolu s nadějemi
nakonec přece jen budou vždy vítězit.“
Publikace o rozsahu 544 stran obsahuje bohatou fotodokumentaci, více než dvě
stě ilustrací: portrétů aktérů, kopií dokumentů, článků v médiích, letáků, obálek
knih… Vydalo ji nakladatelství Akcent v Třebíči a 25. září byla pokřtěna v pražském
Paláci Luxor . Jarmila Cysařová
Pozn. red.: „O FITESu a jeho redakci SYNCHRON jsou v knize časté zmínky...“ 
Napsal upřímně a rád autor, který knihu věnoval do knihovničky Fitesu.

N O V É  K N I H Y

Píše se o nich v knize Události pravdy, zrady a nadějí
(vydavatelství Akcent Třebíč 2009, 544 stran, více než 200 ilustrací)
Jména všech hlavních protagonistů let 1967-71 (členové ústředních orgánů vlády
a KSČ, poslanci Národního shromáždění, spisovatelé a novináři) zde neuvádíme,
objevují se v knize na mnoha stránkách. Jejich rejstřík by zahrnoval mnoho set
jmen, mj. najdete zde seznam necelé dvacítky čs. fotoreportérů srpnové okupace
Československa. Jenom bibliografie české historie za jediný rok 1968 dosáhla ně-
kolika tisíc titulů. Některá jména pro osvěžení uvádíme (uvedené stránky nejsou
kompletní, ale pouze namátkové):
Otka Bednářová – 10, 262, Věra Bednářová – 10, 262, Josef Beran – 400, 420,
Jan Drda – 11, Lubomír Drtina – 137, Emanuel Famíra – 412, Valtr Feldstein – 9,
Božena Fuková – 310, Miroslav Galuška – 234, Miroslav Grégr – 390, Josef Groh-
man – 523, Dušan Havlíček – 69, 367, Jiří Hermach – 11, Jaromír Hořec – 25, 228,
444, Richard Honzovič – 12, 152, 202, 203, Jiří Hradecký – 137,, Jan Hrach – 10,
137, Mário Ilk – 10, 139, Miroslav Jelínek – 23, 25, 45,, Vladislav Jisl – 46, Jiří Kan-
tůrek – 138, Jiří Kosta – 7, 530, František Kriegel – 406, Jiří Lederer – 218, Emil
Ludvík – 123,, Jiří Lukáš – 214, 514, 517, Klement Lukeš 181, Vojtěch Mencl – 76,
279, Ladislav Mňačko – 516, Kamila Moučková –12, 122, 124, 151, 152, 182,
189, Jarmila Najdekrová – 10, Zdeněk Noháč – 8, 140, 151, 484, Helena Pecha-
rová – 10, 262, Evžen Plocek – 384, 386, Vilém Prečan – 274 , Václav Prchlík –
79, 84, 86, 91, 92, 479, 519, Josef Protiva – 10, Radovan Richta, Gertruda Seka-

ninová – Čakrtová, Jiří Sekera – 10, 375, Radoslav Selucký, Jiří Svejkovský – 126 ,
139, 188, Otakar Svěrčina, Ivan Sviták – 398, Václav Slavík – 15, Jaroslav Šabata
– 10, 35, 38, 181, Vladimír Škutina, 139,256, 483, A. F. Šulc – 9, Zdislav Šulc –
62, Vlastislav Toman – 14, Vladimír Tosek – 139, 200, 456, František Vodsloň, Jan
Zajíc.
O mnoha jednotlivcích, o nichž se v knize píše, lze snadno sestavit jejich občan-
ský a politický vývoj během inkriminovaných let. Týká se to například (abecedně):
Pavla Auersperga, Rudolfa Baráka, Čestmíra Císaře, Evžena Erbana, Jiřího Hájka,
Václava Havla, Zdeňka Hejzlara, Karla Hoffmanna, Františka Kriegla, Viléma Nového,
Jiřího Pelikána, Václava Prchlíka, Josefa Ripla, Otakara Rytíře, Josefa Smrkovského,
Viliama Šalgoviče, Jana Šejny, Oty Šika, Věnka Šilhána, Kamila Wintra, Jana Zelenky. 
Chronologicky lze sestavit například přehled téměř všech jednání stranických or-
gánů (předsednictva, sekretariátu, byra pro řízení KSČ v českých zemích, ústřed-
ního výboru KSČ), přehled zasedání vlád ČSSR, ČSR a SSR, přehled jednání
Národního shromáždění, přehled jednání Svazu českých novinářů a jeho časopisů
Novinář a Reportér, ale též historii tzv. zvacích dopisů a jejich signatářů – vlasti-
zrádců, dále historii dopisu 99 pragováků, o odporu v čs. armádě a u jednotlivých
vojenských útvarů, o tzv. „Černé knize“ Sedm srpnových dnů a naopak lživé 
sovětské „Bílé knize“. Velmi podrobně jsou zachyceny události kolem smrti Jana 
Palacha. 

Knihu pokřtily Kamila Močková a Olga Čuříková
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V knize najdeme množství informací nejen o jednotlivcích a mnoha místech naší re-
publiky, o zemích z celého světa, či o světových organizacích (zejména OSN 
a NATO), ale také o některých čs. institucích, organizacích, k nim zejména patří
Akademie věd ČR, Čs. rozhlas, Čs. televize, ČTK, Syndikát či bývalý Svaz českých
novinářů, Svaz spisovatelů, Čs. státní film, FITES, Svaz vysokoškolského student-
stva, časopis Student, Univerzita Karlova, její fakulty a časopis, Český Junák, česká
divadla, Sociálně demokratická strana, Hnutí revoluční mládeže (Petr Uhl a Petruška
Šustrová), události kolem prohlášení Dva tisíce slov, Lidové či Literární noviny či Li-
terární listy, či Kulturní tvorba a pak jenom Listy, časopis Politika, Reportér, Tvář, ale
také časopis okupantských vojsk Zprávy a později Týdeník aktualit, o působení ul-
tralevicových radikálů a jejich libeňská Čechie, vývoj nákladů některých novin 
a časopisů. 
Z knihy lze vyčíst, koho a jakými způsoby sledovala Státní bezpečnost či zpravo-
dajské orgány vnitra, dále informace o čistkách nejen v KSČ, ale v celé naší spo-
lečnosti, které se dotkly desetitisíců našich rodin. Jsou zde údaje o represivních
opatřeních, o zatčených a vyhoštěných občanech po srpnových demonstracích, 
o počtech čs. občanů, kteří volili cestu za svobodou jako emigranti a exulanti. 
Snad poprvé vůbec je zde uveřejněn přehled o místech, kde všude v naší zemi síd-
lila okupantská či sovětská vojska, je zde uvedeno plné znění básně Jevgenije Jev-
tušenka Tanky se valí Prahou, dopisy sovětských spisovatelů, sovětského vojáka,
který popsal věrně atmosféru v sovětské okupantské armádě, podrobné údaje 
o moskevských demonstrantech – statečných občanech Ruska, dopis Zdeny Ne-
jedlé-Nedvědové, dcery Zdeňka Nejedlého, četné další texty dopisů, například mj.
také lékaře, který pracoval na sovětské ambasádě v Praze.
Podle generálního štábu čs. armády jsou v knize uvedeny údaje o rozsahu oku-
pantského kontingentu, kdy se v Československu nacházelo 27 cizích bojových
divizí (tankových, motostřeleckých a výsadkových), 550 bojových a 250 doprav-

ních letadel, 6300 tanků, 2000 děl a celkový počet vojáků činil 750 000. (Zhruba
15 % tohoto vojenského kontingentu zůstalo v naší zemi až do svého odchodu
v roce 1991.) Dále je zde uveřejněn počet 108 obětí našich lidí, kteří přišli o život
v souvislosti s okupací ve dnech 21. srpna až 31. prosince 1968. Také čísla o roz-
sahu miliardových škod, způsobených okupací, zjišťovaných po odchodu 115 000
příslušníků okupační vojsk a 17 000 jejich rodin. K poslednímu železničnímu tran-
sportu došlo až 21. června 1991. 
Velmi bohatý je přehled použité a doporučované literatury včetně pramenů, které
byly autorovi knihy k dispozici, nehledě k jeho rozsáhlému archívu a vlastní doku-
mentaci. 
Dovedeme si představit jmenný rejstřík této knihy, bylo by v něm k tisícovce jmen,
z toho ke stovce zahraničních. Dokážeme si představit i věcný rejstřík – jen uvažme,
kolik orgánů, organizací, institucí, politických stran, spolků, občanských a jiných 
aktivit, jednotlivých zemí světa – je v knize obsaženo!
Myslíme, že celkový rozsah knihy o mnohem více stránek by se musel rozšířit,
stouply by ještě více její náklady, byla by ještě více neprodejná za mnohem vyšší
cenu, než jakou má nyní…
Vydavatel se snažil svou přitažlivou grafickou úpravou zvýraznit některé hlavní 
a významné události, ilustracím by jistě více slušelo co nejužší zařazení přímo v textu
knihy na jednotlivých stránkách. Ne všechno se podařilo, napište i o tom! 
Co myslíte, najde si tato kniha své čtenáře? Na koho nejvíc autor myslel při jejím
psaní? Nejen na pamětníky, aktéry a přímé svědky oněch událostí, ale i na mladé
lidi, jejich učitele – zejména dějepisu a na společensko-vědních fakultách vyso-
kých škol, na ty, kteří se budou chtít vracet nebo hledat určité informace o té době
v letech 1967 – 1971 – na historiky, novináře, spisovatele. Pokuste se vydavateli
a knihkupcům pomoci v jejich poslání ve prospěch služby této tolik potřebné knihy.

-síg-

A novinky v síti pražských biografů – NOVÉ OKO NAD PRAHOU
Bio Oko na Praze 7 změnilo provozovatele. V sedmde-
sátileté historii kina to není poprvé a asi ani naposledy.
Jsme teď na řadě my – lidé z okruhu kin Aero a Světo-
zor. Chceme navázat na to dobré, co přinesli předchozí
provozovatelé a zároveň se pokusíme program i tech-
nickou úroveň projekcí pozdvihnout na maximum na-
šich možností. „Nechceme jen jednoduše kopírovat, co
funguje v Aeru či Světozoru. Zároveň nemáme v plánu
bořit vše, co již v Biu Oko vzniklo. Máme chuť vytvořit
něco nového a unikátního. Proto jsme rozšířili své řady
a přizvali k práci nové lidi, s kterými jsme ještě nespolu-
pracovali, a kteří slibují nový pohled na provoz kina,“
říká Pavel Rajčan, spoluzakladatel kina Aero.
Bio Oko se na své znovuotevření připravilo po stránce
programové i technické. Mimo svůj běžný program
připravilo hned několik unikátních programových
bloků, které se budou zpravidla v měsíčních cyklech
opakovat. Bio Oko prošlo v srpnu zásadním technic-
kým zdokonalením. Byly instalovány nové reproduk-
tory a nové zvukové zesilovače, projekční místnost se
pyšní novým videoprojektorem. Interiér kinosálu navíc

prošel s ohledem na omezený rozpočet menší pře-
stavbou, na které se konzultací podílel Maxim Velčov-
ský. Nahradila se část starších sedaček a pro fajnové
diváky je dokonce připraveno speciální sezení v po-
době plážových lehátek. „Plážové lehátko bylo zkon-
struováno původně pro maximální pohodlí u moře 
či rybníka. Věky prokázaly, že se k odpočinku hodí.
Proto jsme pro Bio Oko pořídili několik těchto sezení.
Plážová lehátka mají pouze jednu vadu, dobře se 
v nich i spí, takže diváci pozor!,“ varuje před přílišným
pohodlím Maxim Velčovský. 
Filmjukebox je večerem Bia Oko, kdy filmy nevybírají
dramaturgové, ale diváci. Zapomeňte na Jukebox jako
stroj na přehrávání hudby, každý si může zvolit, který
film chce na plátně kina vidět. Funguje to jednoduše:
na stránkách www.filmjukebox.cz (v provozu od 7. 9.)
se každý měsíc spouští hlasování pro zvolený den 
a čas. Diváci hlasují pro některý z nabízených filmů
nebo sami nominují film do hlasování. Vítězný film,
který posbírá nejvíce hlasů, je následně promítnut. 
Kromě klasických celovečerních filmů se Bio Oko

bude věnovat taky velmi populárnímu útvaru: seriá-
lům. Ve spolupráci s televizním kanálem HBO budou
v pravidelných cyklech organizovány promítací se-
riálové maratóny. Při nadcházející nové sezóně se
představí sezóna předešlá a občas se dostane i na pre-
miérové uvedení vybraných, v ČR ještě oficiálně ne-
odvysílaných dílů. Třešničkou na dortu je fakt, že vstup
na seriálové projekce je zdarma.
Bio Oko získalo licenci pro pravidelné uvádění těch
nejlepších bollywoodských trháků. Každý měsíc se di-
váci mohou těšit na bollywoodský titul, který dokáže,
že kino není jen místo pro přemýšlení a rozjímání. 
Bollywoodské projekce ukáží kino jako místo pro spo-
lečnou zábavu plnou tance, zpěvu, vůní, pokřiku, pře-
stávek, jídla a dalších elementů, které za normálních
okolností označujeme jako rušivé
Slavnostní znovuotevření proběhlo 10. září premié-
rou filmu Duše Paula Giamattiho, jehož hlavní prota-
gonista získal na letošním MFF Karlovy Vary ocenění
za nejlepší mužský herecký výkon. 

www.biooko.net

Restaurované filmy Jana Špáty míří do kin a na DVD
Osmnáct filmů mistra českého dokumentu Jana Špáty
– digitálně zrestaurovaných a přepsaných do HD for-
mátu – bude v listopadu dostupných na čtyřech DVD
Jan Špáta – 18 dokumentárních filmů klasika české
kinematografie. Výběr nejvýznamnějších filmů ze
Špátovy tvorby zahrnuje např. snímky Respice finem,
Hallo Satchmo, Variace na téma Gustava Mahlera, Mezi
světlem a tmou a Atletické variace nebo Největší přání.
Za vydáním DVD stojí produkční společnost Verbas-

cum ve spolupráci s distributorem Indies MG Records. 
Pět filmů z této unikátní kolekce pod názvem Restau-
rované filmy Jana Špáty uvedla společnost Aerofilms
do kin premiérou v Divadle Archa 2. listopadu. Další
malou ochutnávku – dokumenty Největší přání 2
a Máňa – vidělo 31. října publikum na Mezinárodním
festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Organizátoři
festivalu sáhli po Největším přání s ohledem na fakt, že
je tomu právě dvacet let, co byl natočen. Natáčení a

film končí 17. listopadu 1989, což ve výsledku nabízí
zajímavé srovnání se  současností. „Táta natočil v roce
1989 celovečerní film Největší přání. Je založený 
na anketní otázce, jaké je vaše největší přání? Je 
o mladých lidech, o jejich hodnotách, o přístupu
k tehdejší společnosti a politice, o touze po svobodě
a lásce. Film končí listopadovou demonstrací na Ná-
rodní třídě.. Když táta tenhle film natáčel, bylo mi pět
let. Myslím si, že by měl být dnes součástí výuky na
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základních a středních školách,“ říká Olga Špátová,
která právě tento dokument řadí mezi své nejoblíbe-
nější mezi sto sedmi autorskými filmy svého otce.
Unikátní kolekce DVD potěší nejen filmové znalce či
milovníky osobitých dokumentů. Špátovy filmy nabí-
zejí jedinečný pohled do české duše a povahy, a tím 
i možnost k dokonalé sebereflexi každému, kdo je
ochoten o sobě přemýšlet. „Vždycky znovu obdivuju
Špátovu kameru, jeho dokumentaristické vidění. 
Dokumentární kamera je zvláštní disciplina, která 
nespočívá v umění vytvářet krásné obrazy, ale vnímat
skutečnost za pochodu, reagovat na ni, vidět to, co 
je pro téma objevné, co přináší poznání něčeho 

zatím neznámého a nepovšimnutého...,“ dodává Olga 
Sommerová.
Pod projektem restaurování filmů Jana Špáty a vydání
DVD kolekce s jeho dokumenty jsou podepsáni –
Olga Sommerová, Olga Špátová (koncepce, drama-
turgie), Jakub Sommer (námět) a Richard Němec (pro-
dukce). Vznikl v koprodukci společností Verbascum 
a Krátký film Praha. Prvotní impuls k vydání zásadních
Špátových děl na DVD vzešel od režiséra Jakuba Som-
mera: „Po smrti Jana Špáty v srpnu 2006 bylo jasné,
že nesmíme dopustit, aby se Špátou odešly navždy  
i jeho filmy. Kvalitní přepisy snímků v té době neexis-
tovaly. Od té doby uplynuly tři roky, během kterých
jsme sháněli finance, zjišťovali, v jakém stavu jsou pů-
vodní kopie a negativy, a poté drželi palce kouzelní-
kům z UPP, kteří filmy pečlivě zrestaurovali.“ 
Dosud tato díla klasika českého dokumentu nebyla
veřejnosti na videonosičích přístupná, a když tak
pouze omezeně a ve špatné kvalitě na VHS. Přepisy 
a restaurování se nakonec protáhly na rok a půl práce
desítky techniků a odborníků. Některé opravy bylo
možné provést automaticky speciálním softwarem,
jiné se musely řešit manuálně, tj. okénko po okénku.
Ve výsledku tak nakonec jde o dosud nejrozsáhlejší

projekt digitalizace a restaurování filmů v České 
republice. 
Ve světové premiéře byl výběr Restaurované filmy
Jana Špáty uveden na letošním MFF Karlovy Vary 
v  dokumentární sekci mimo soutěž. Nebývalý zájem
a nadšené reakce zaplněného sálu byly pro tvůrce sil-
ným zážitkem. „Celý proces digitalizace a restaurování
jsem průběžně sledoval při nesčetných projekcích, ale
to, co jsme zažili společně s diváky, byl pocit nepop-
satelné radosti. Filmy sklidily velký úspěch před plným
sálem, několik dní se dokonce držely na předních mís-
tech hlasování o diváckou cenu. S Olgami Sommero-
vou i Špátovou jsme se shodli, že nás Honza vidí a má
ohromnou radost. Vždycky si to přál. Pro tenhle pocit
stojí za to věnovat se těmto projektům,“ konstatuje
producent Richard Němec a slibuje, že Verbascum ve
spolupráci s vydavatelstvím Indies MG Records plá-
nuje v podobných aktivitách pokračovat ve volné spo-
lečné edici DOst DObré DOkumenty Pod touto
značkou je jako první počin vydáno právě DVD Jana
Špáty. „Rádi bychom divákům postupně nabídli 
podobně ucelenou kolekci filmů Pavla Kouteckého,
Miroslava Janka a další vybrané kvalitní dokumenty,“
dodává Richard Němec.

N O V É  K N I H Y

Český dokumentární film po roce 1989 
v nejucelenější podobě na internetu
V listopadu spustí Institut dokumentárního filmu novou webovou stránku, která na-
bídne zatím nejdetailnější zdroj informací o českém a východoevropském doku-
mentárním filmu online. Jeho databáze zobrazí přes tři a půl tisíce filmů, přes 600
ukázek, chronologické řazení světových filmových festivalů, workshopů a přehlí-
dek, přehled fondů a grantů s daty uzávěrek a denně aktualizované články, rozho-
vory a novinky.
Nový portál vznikne spojením původního webu Institutu dokumentárního filmu 
a webu trhu East Silver. K obsahu obou stránek bylo během uplynulého roku zpra-
cováno přes 1500 českých dokumentárních filmů natočených po roce 1989 
a další stovky východoevropských filmů. Vše v novém čitelném a přehledném pro-
vedení v bílé barvě s možností překvapivě snadného přehrávání videa na celé ploše
monitoru.Cílem webu je nejen detailně zpřehlednit dokumentární tvorbu v našem

regionu posledních dvaceti let, ale po překonání první dolaďovací fáze i rozšířit 
a prohloubit obsahovou textovou část.
Portál bude i nadále určen dokumentárním režisérům a producentům, kterým bude
pomáhat propagovat jejich tvorbu, navazovat kontakty, orientovat se ve světových
festivalech nebo hledat nové možnosti financování.
www.DOKweb.net se ale také více zaměří na diváky a širší veřejnost.  V prosinci
zprovozníme tzv. Video komoru, která umožní přehledné členění celého video ob-
sahu – trailerů, ukázek a postupně i video reportáží.
www.DOKweb.net bude portál otevřený všem uživatelům. Díky online formulářům
dostanou uživatelé možnost vstupovat s novými filmy do databází, veškeré podněty
a novinky rádi zpracujeme v češtině i angličtině.
Kontakt: Hana Rezková Institut Dokumentárního filmu 

Po uzávěrce: ve čtvrtek 29. října ve 20 hodin se v kině Ponrepo konala veliká slavnost – režisér a sce-
nárista Prof. Jiří Krejčík převzal z rukou ministra kultury Václava Riedelbaucha Státní cenu za přínos
v oblasti kinematografie. Laudatio pronesl Vladimír Bystrov. V programu, který následoval, vzpomínal
oslavenec jak to bylo, že nakonec nenatočil film Císařův pekař a pekařův císař  a uvedl film, který v roce
1981 natočil v Československé televizi Povídka malostranská s Jiřím Menzelem v hlavní roli. Film byl pro-
mítán z DVD v nemyslitelné obrazové kvalitě, což ostře zkritizoval přítomný kameraman filmu Jaromír
Šofr.  Synchron byl u toho a tak se k této události  pochopitelně vrátíme v příštím čísle!
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„Dny Soulu v Praze“ – třídenní výměnnou kulturní a společenskou akci – uspořá-
dali v září v Praze starostové Prahy a Soulu. Jihokorejská metropole se svými ukáz-
kami filmu, ale také tradiční hudby, tance a taekwonda takto rozsáhle prezentovala
v České republice poprvé. AniFest ale přilákala výstava komiksu, kterou uspořádalo
Centrum animace v Soulu (Seoul Animation Center) pod názvem „Tvář Soulu a ko-
rejská animace“ a v infocentru pasáže Škodova paláce ji zahájil starosta města Soul.
Důvodem naší schůzky byl i fakt, že AniFest založil Institut animované tvorby a má
zpracován projekt Labyrintu animace a tudíž je otevřen inspiraci... 
„Naše centrum animace bylo založeno v roce 1999 městem Soul, které tento pro-
jekt už jedenáct let plně financuje. Jsme totiž hrdí na tradici, kterou animace a hlavně
komiks v naší zemi má,“ říká ředitel Centra, pan Joong Hyuk Bang. „Impulsem k za-
ložení centra byla snaha o navázání na naši tradici animace a komiksu a jejich další
rozvoj. Po třech letech byl otevřen Dům komiksu jako jediný prostor v Soulu se za-
měřením na tento žánr. Pořádají se zde výstavy, semináře, workshopy, akce pro
školy a pro rodiny s dětmi. Zde se také dostává logistické i finanční podpory mla-
dým tvůrcům a jejich filmovým a publikačním projektům. Pod vlivem nových médií
se zde investuje do vývoje digitálního komiksu a pořádá se jeho mezinárodní sou-
těž. Od roku 2009 navíc v centru vytváříme  „banku tvůrců“, v níž je celému světu

zpřístupněno portfolio nadějných korejských autorů.“ Město Soul evidentně dělá
vše pro to, aby umění animace nejen neodumřelo na diagnózu „všemocná ruka
trhu“, ale aby se naopak rozvíjelo a kultivovalo…
„Centrum animace v Soulu má 30 stálých pracovníků,“ doplňuje Yonchan Jeong,
generální ředitel ekonomického plánování metropolitní vlády v Soulu. „Animace 
a komiksové umění je pro nás totiž jedna z pěti strategických komodit“, pokračuje
Yonchan Jeong. Tato informace nás velmi zaujala, ale zároveň i zaskočila. Jaké jsou
vlastně prioritní komodity ČR? Pivo, zbraně, hokej? Snad Praha a turistický ruch…
Tímto přístupem se vysvětluje návštěva tří soulských komiksových (manwhy) vý-
tvarníků v Praze, nákladný souborný katalog 10 mladých tvůrců i jejich jednotlivé
A4 plnobarevné sešity přeložené do češtiny (byť místy neuměle, někdy až těžko
srozumitelně a nechtěně humorně…) Exotičtí tvůrci kaligraficky podepisují své vý-
pravné brožury. Stavíme se do řady a snažíme se potlačit neodbytný pocit závisti. Na-
konec, kdo ví, třeba nechá město Praha na svou reciproční akci vyrobit barevný
katalog ukázek díla světově proslulých ikon české animace Pojara, Švankmajera,
Barty, Koutského, Pavlátové a dalších, a všichni společně odjedou reprezentovat
českou animovanou školu do Soulu… Magdalena Šebestová 

Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest

Tvář Soulu a korejské animace očima AniFestu

AniFest – soutěž 2010
Mezinárodní festival animovaných filmů si dovoluje oznámit vyhlášení soutěží příštího, 
již 9. ročníku, který se uskuteční ve dnech 18. – 23. května 2010 v Třeboni.

Pod níže uvedenými odkazy naleznete přihlášku a pravidla soutěže a statut festivalu,
které obsahují podrobné informace o vyhlášených soutěžních kategoriích, udělo-
vaných cenách a technických a formálních náležitostech spojených s přihlášením
filmů do soutěže AniFestu 2010, včetně termínů odevzdání. 
9. ročník specializovaného festivalu AniFest 2010 bude prodchnut duchem oslav
100. výročí narození legendárního režiséra Karla Zemana, jež si v příštím roce při-
pomene celý filmový svět. Festivalu bude bezprostředně předcházet mezinárodní
konference „Osobnost Karla Zemana a jeho přínos světové kinematografii“ 
(17. – 18. 5. 2010), na kterou Vás tímto srdečně zveme. V případě, že již nyní uva-
žujete o účasti na této konferenci, pro rezervaci míst nás neváhejte kontaktovat na
emailové adrese info@anifest.cz.
V porotě AniFestu 2010 zasednou osobnosti jako např. Jiří Barta, Heitor Capuzzo
(filmový historik a univerzitní profesor, Brazílie/USA) Vibeke Sorensenová (autorka

experimentálních animovaných filmů, výtvarnice, pedagožka, Dánsko/USA), Ale-
xej Alexejev (autor oceněných animovaných filmů, např. Pole Hole and KJFG no. 5
– LogJam, Rusko/Maďarsko), Monique Renaultová (výtvarnice, autorka animova-
ných filmů, Francie/Holandsko) a další. 
Roli prezidentky AniFestu 2010 přijala animátorka a ilustrátorka, dcera Karla 
Zemana žijící v Kanadě, paní Ludmila Zemanová. Patronem AniFestu se stal 
renomovaný italský filmový historik, autor světoznámé publikace Cartoons, One
Hundred Years of Cinema Animation a loňský čestný prezident AniFestu pan 
Giannalberto Bendazzi.
Podrobnější informace naleznete na www.anifest.cz, případné dotazy zasílejte 
prosím na emailovou adresu produkce@anifest.cz.
Na viděnou v květnu 2010 v Třeboni se těší za tým AniFestu

Jakub Hora, výkonný ředitel AniFest s.r.o.

Animovaný výlet do Izraele očima Michaely Pavlátové
V é Haifě skončil již 25. ročník mezinárodního fil-
mového festivalu (www.haifaff.co.il), který se koná
pravidelně v době svátku Sukot na svazích hory Kar-
mel. Tato největší filmová přehlídka v zemi již v mi-
nulosti představila také českou filmovou tvorbu, kdy
Jiří Menzel převzal cenu za celoživotní dílo a za pří-
nos světové kinematografii. V letošním roce repre-
zentovala český film dlouholetá spolupracovnice
mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest
a členka jeho umělecké rady, režisérka Michaela
Pavlátová, jejíž postřehy a dojmy jsme pro vás za-
znamenali.
Po několikaletém váhání jsem přijala pozvání do 
Izraele na festival v Haifě a dobře jsem udělala. Izraele
není třeba se bát – je to úžasná země s úžasnými lidmi,
kteří se zajímají o kulturu.
Festival uspořádal dvě projekce mých filmů a workshop,
česká ambasáda v Tel Avivu ve spolupráci s ASIFA-Izrael
nabídla projekci třetí, která byla spojena s workshopem.
Na obou místech vystavoval své filmové plakáty Vrati-
slav Hlavatý. Všechny naše akce byly nabité, publikum

ohromně dychtivé a vstříc né.Také publicita, včetně tele-
vizních reportáží, byla masivní – no známe to, v cizině je
člověk tak nějak zajímavější….
Na projekcích jsem se setkala s celou řadou studentů
a pedagogů, přišlo ale i mnoho lidí, kteří prostě jen
mají rádi animaci. Animovaných škol je v Izraeli více 
a někteří jejich absolventi si vedou velmi dobře na fes-
tivalech i po absolvování. Animace je tam teď v roz-
květu a ve středu zájmu, čemuž napomohl i film Valčík
s Bašírem, promítaný v hlavní soutěži v Cannes. Není
to sice v pravém slova smyslu animovaný film tak, jak

já jej chápu, ale ve vědomí diváků ano. (Pro mě je to
hraný film, který má výrazovou formu animace). Pro-
bíhala zde také soutěž izraelské animace, ta mě ale bo-
hužel minula, protože jsem zároveň musela dostát své
roli porotce středomořských filmů…
Na našem úspěchu v Haifě měl velký podíl Tsvika Oren,
pedagog z Bezalel Academy of Art and Design v Jeruza-
lémě, který ukazuje mé filmy studentům, čímž mi zajiš-
ťuje „slávu a uznání ve Svaté zemi“. Myslím ale, že hojná
návštěvnosti potvrzuje i pověstný zájem Izraelců o kul-
turu. Další důležitou osobou byla Marina Šternová, naše
tamní nová kulturní atašé, která se nadchla myšlenkou
uspořádat větší přehlídku české animace snad příští rok,
kdy bude ASIFA Izrael slavit 50 let.
Po mém soudu by Česká republika a Izrael měly v ob-
lasti kinematografie mnohem více spolupracovat –
mám na mysli školní výměny nebo filmové přehlídky.
Zájem tamějších filmových profesionálů i diváků 
o český film je obrovský a nám by prospělo zbavit se
strachu ze země, kterou vlastně téměř neznáme. 

Zaznamenala Magdalena Šebestová

SY 5+6 2009.qxd:Sestava 1  1.11.2009  18:40  Stránka 16    (K-černá/Black plát)



Synchron 5-6 2009 17

Co je vlastně náplní Ozvěn?
Ozvěny tvoří dva hlavní celky – filmové projekce 
a Školičky animace. Projekce nabízejí převážně pásma
krátkých autorských filmů. K vidění byly ale tentokrát
i snímky celovečerní. Sofistikovaní dospělí diváci oce-
nili projekci filmu Idioti a andělé v režii proslulého
amerického režiséra Billa Plymptona, který si poprvé
v historii festivalu z letošního ročníku AniFestu odvezl
4 ocenění. (Grand Prix, Cena za nejlepší celovečerní
film a Cena diváka v obou pořádajících městech). Na-
prostá většina promítaných snímků není distribuční,
diváci mají tudíž jedinou možnost vidět je buď na fes-
tivalu nebo během Ozvěn! Ozvěny nově nabídly také
výstavu a workshopy. 
Projekce
Nejmenší diváky potěšily opět večerníčkové speciály,
hlavně Evropské pexeso, které sklidilo veliký ohlas
snad také proto, že každou projekci provázely svým
vystoupením tvůrkyně. Režisérku Mariu Procházko-
vou a scenáristku Míšu Bergmanovou děti svými reak -
cemi přesvědčily, že jim je svět animovaného filmu
velmi blízký. Za autory uváděných krátkých filmů jme-
nujme alespoň mladé, ale publiku již nikoli neznámé
studentky pražské FAMU Kristýnu Dufkovou (Usnula

jsem, Cena za nejlepší studentský film) a Anetu Kýro-
vou (Chybička se vloudí, Zvláštní cena poroty). 
Školičky
Nejpopulárnější částí Ozvěn jsou bezesporu Školičky
animace, kde si děti pod vedením zkušených peda-
gogů (absolventi VŠUP) samy vyzkoušejí základní ani-
mační techniky a postupy (kreslený film, plastelína,
písková animace, pixilace, aj.). Z pasivních diváků se
tak na 90 minut stávají výtvarníci, animátoři, ale i sce-
náristé a režiséři. Školičky takto prací s dětmi aktivně
navazují na slavnou tradici české animační školy; děti
se tady učí týmové práci a nebojí se naplno použít
svoji obrazotvornost. Leckdo je překvapen kvalitou 
a nápaditostí těchto dílek – za dopoledne nejmenší
tvůrci natočí půlminutový klip plný fantazie a hravosti,
kde okřídlený pes pojídá hvězdy, žirafy tančí, moře
ukazuje svůj hlubinný život… (Náměty jsou velmi rů-
znorodé – od romantických princezen a zvířátek –
nejčastěji je to pes a žirafa – až po prozaický minipří-
běh ze silnici E55 (protagonisté se ale nakonec zami-
lují a vezmou…). Školičky rozvíjejí dětské výtvarné
cítění, rukodělné dovednosti i počítačovou gramot-
nost a také výrazně napomáhají rozšíření často zmi-
ňované „mediální výchovy“. 

Role AniFestu
Důležitou roli v propagaci animace v ČR je jediný spe-
cializovaný soutěžní festival v České republice, který
se každoročně těší nebývalému zájmu profesionálů 
i široké veřejnosti. AniFest považuje za svou čest i po-
vinnost navazovat na slavnou tradici české animované
školy, která je dodnes na výsluní světové špičky, a kte-
rou nám závidí celý filmový svět. Fakt, že se pražských
Ozvěn zúčastnilo bezmála 1 300 diváků rozhodně
svědčí o velikém potenciálu animované tvorby, kterou
hodlá AniFest i v budoucnu dále rozvíjet. 
AniFest 2010
9. ročník AniFestu je plánován na 18.–23. května 2010
a jeho ústředním mottem bude 100. výročí narození le-
gendárního režiséra Karla Zemana. Máme velikou radost,
že k oslavám tohoto pro celý filmový svět významného
jubilea se připojila i paní Ludmila Zemanová, animátorka
a ilustrátorka žijící v Kanadě a dcera Karla Zemana, která
přijala roli čestné prezidentky festivalu. Patronem Ani-
Festu bude italský historik animovaného filmu a autor
významné publikace Cartoons, One Hundred Years of
Cinema Animation pan Giannalberto Bendazzi.
Více informací na www.anifest.cz

Magdalena Šebestová

A N I M O V A N Ý  F I L M

OZVĚNY ANIFESTU 2009
JIŽNÍ ČECHY (23. – 25.9), PRAHA (1. – 3. 10.) aneb Animace míří přímo k vám

AniFest s.r.o., pořadatel mezinárodního festivalu animovaných filmů nabídl již po páté příznivcům animace Ozvěny
AniFestu! Jsou připomenutím toho nejlepšího z každoroční festivalové přehlídky a jejich cílem a posláním je 
celoročně podporovat neziskovou formou rozvoj animace po celé České republice. Letošní podzimní Ozvěny 
zavítaly kromě tří jihočeských měst (České Budějovice, Tábor, Písek) poprvé také do hlavního města. Třídenní 
pražské Ozvěny navštívilo téměř 1.300 diváků. (Projekce 1020, Školičky 236). Celkem se podzimních Ozvěn 
zúčastnilo neuvěřitelných 3 300 diváků! Projekt Ozvěn AniFestu 2009 podpořili mimo jiné: Ministerstvo kultury
ČR a Hlavní město Praha a MFDnes .

I tento příspěvek je hodný této rubriky…

Desetileté jubileum dětských loutkářských souborů
Loutkářské soubory Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi se již 10 let objevují na mladobole-
slavské kulturní scéně. Ve srovnání s úctyhodným věkem jiných uměleckých těles či institucí,
které působí na území města, je 10 let věk přímo batolecí, ale batolata jsou to vcelku čiperná. Jme-
nují se Kašpárek a Jitřenka a zanechávají za sebou docela zřetelné stopy:
V jubilejním roce uvedl soubor Jitřenka novou hru „Šnofonius a Mordulína“ (autor Alois Gallat) 
a mladší děti ze souboru Kašpárek pohádku Heleny Beránkové „Vodník a duše“ Obě inscenace
uvedly také na letošním soutěžním festivalu pražských loutkářů, který se konal v Praze – Kobyli-
sích v divadle Karla Hackera.
Hlavní cena festivalu, kterou ohodnotila porota výkon souboru Jitřenka je oceněním přesného lout-
kohereckého provedení a hlasové interpretace náročného veršovaného textu a výtvarného 
a režijního zpracování tématu. Ale ani soubor Kašpárek nezůstal za svými staršími kamarády pozadu

a z přehlídky si za čisté prove-
dení inscenace H. Beránkové
Vodník a duše a působivé lout-
koherecké i interpretační pro-
vedení přivezl Čestné uznání.
Obě inscenace byly nastudo-
vány v režii člena Fitesu Jaro-
slava Vidlaře, který od roku
1957 působí jako loutkoherec
v České televizi a podílel se na
výchově nastávajících loutkářů

na DAMU. Čestné uznání udělila po-
rota také Josefu Piknerovi a Miroslavě
Šindelářové za skvělé výtvarné zpra-
cování loutek a kostýmů a manželům
Vidlařovým za pedagogické a odborné
vedení loutkářských souborů Jitřenka
a Kašpárek. Na tvorbě obou loutkář-
ských souborů je zajímavé i to, že ve
všech inscenacích využívají techniku
černého divadla.
Za deset let společného úsilí dětí a jejich vedoucích se podařilo vytvořit dva stálé loutkářské 
soubory, které jsou schopné reprezentovat město Mladou Boleslav doma i v zahraničí. Soubory
za toto desetiletí nastudovaly 16 inscenací a zahrály 212 představení pro cca 20.000 diváků.
Město Mladá Boleslav reprezentovaly na 27 přehlídkách a festivalech, ze kterých přivezly mnoho
ocenění jak za celkový výkon souboru, tak i ocenění za individuální výkony herců. Soubor 
Jitřenka 8x reprezentoval město v zahraničí (SRN, Francie, Slovensko). Společné divadelní pro-
jekty s německou mládeží byly oceněny Evropskou cenou. Většinu nastudovaných inscenací
shlédlo publikum v mnoha českých a moravských městech a cca 25 představení pro školy 
a veřejnost zahrají soubory ročně na domácí scéně.
Jak se měnila tvář obou souborů v průběhu 10 let si připomenou současní i bývalí členové spo-
lečně se svými diváky a příznivci 17. ledna 2010 na slavnostním představení v městském divadle
v Mladé Boleslavi. Jste srdečně zváni. -jv-
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Lázeňské město Piešťany si každý spojí spíše s představou horkého bahna, do kte-
rého vás starostlivě zabalí, aby léčili vaše neduhy. Ale Piešťany už čtvrtý rok nabí-
zejí i jinou léčebnou kůru – filmový festival Cinematik, který se zde letos konal ve
dnech 9. až 15. září. 
Tohle mladé dítko slovenské filmově-festivalové scény se má čile k světu. Vsadilo
totiž na mládí v tom nejlepším slova smyslu – má mladého diváka, kterého si hýčká
pestrou směsicí žánrů a má také mladý a velice schopný organizační štáb. Filmař
Vlado Štric a čestná předsedkyně Božidara Turzonovová jsou potom tou pomysl-
nou třešničkou na dortu. 
Festival nesází na herecké hvězdy, spíše se diváci mohli setkat s osobnostmi ji-
ného ranku, s anglickým režisérem Petrem Stricklandem či Györgyem Pálfim z Ma-
ďarska. Hlavní cenu na závěrečném večeru vyhlásila Barbara Lorey De Lacharriére,
zástupkyně Mezinárodní federace filmových kritiků – FIPRESCI. Za všechny údaje
hovoří počet diváků, kteří navštívili filmová představení – 16 735 a ti za sedm dní
viděli 124 filmů. Jedenáct sekcí nabídlo pestrou směs filmových lahůdek, od hororů
(sekce Za hranicí kultu: Vlkodlak), přes profily tvůrců (respekt: Francois Ozon, Pro-
fil: Ondrej Rudavský) až po sekce studentských filmů, přehled současné ruské ki-
nematografie, nebo filmy pro děti. 
Zajímavá je také koncepce soutěžní sekce festivalu. Má název MEETING POINT
EUROPE a promítá se v ní kolekce nejlepších evropských filmů vyrobených v le-
tech 2008 a 2009. Filmy přitom vybírají mladí kritikové z mnoha evropských zemí
– letos z Belgie, České republiky, Černé Hory, Dánska, Estonska, Holandska, Chor-
vatska, Itálie, Maďarska, Německa, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska 

a Velké Británie. A na základě přidělených bodů získal hlavní cenu festivalu 
MEETING POINT EUROPE Award francouzský film Mezi stěnami režiséra Laurenta
Canteta. Cenu diváků si odnesl Milionář z chatrče a Cenu primátora města Pieš-
ťany koprodukční Katalin Varga (Rumunsko, Velká Británie, Maďarsko). 
Festival je však živ nejenom filmy – jeho součástí jsou i zajímavé semináře a přednášky.
Proběhlo jich několik – o Filmových upoutávkách a Filmu a internetu přednášel Petr
Konečný, šéfredaktor portálu Kinem. Ministerstvo kultura SR, které je pravidelným
štědrým podporovatelem festivalu připravilo ve spolupráci s Audiovizuálním fondem
a organizátory Cinematiku tři semináře. „Jak zvyšovat úroveň mediální gramotnosti“ je
srdeční téma generální ředitelky Sekce médií, audiovize a autorského práva PhDr. Na-
taši Slávikové a doufejme, že se brzo dočkáme i moderní koncepce mediálního vzdě-
lávání na školách. Právě Nataša Sláviková iniciovala založení mezirezortní pracovní
skupiny zaměřené na zpracování koncepce mediální výchovy v kontextu celoživot-
ního vzdělávaní. JUDr. Anton Škreko PhD. prezentoval zákoutí Autorského zákona
vzhledem k filmařských profesím a čerstvý ředitel Audiovizuálního fondu Doc.PhDr.
Martin Šmatlák ozřejmil schémata a podmínky podpory v rámci této legislativní no-
vinky, která by konečně mohla systémově pomoci slovenskému filmu. 
Zdá se, že Cinematik je živé a k světu se mající festivalové dítko. Má styl, skvělou
programovou koncepci, profesionální štáb a nezbytně také podporovatele 
a ochránce, ministerstvem kultury počínaje a Lázněmi Piešťany konče. A tak, pokud
budete mít pocit, že vaše tělo potřebuje léčivé piešťanské bahno, nezapomeňte, že
tu dokážou také dobře léčit duši. Kvalitními filmy.

Mgr. Art. Kateřina Javorská

CINEMATIK, neboli léčba filmem

15. ročník soutěže o nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu
Cena Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu
Tereze Bebarová za roli Laury (ztvárněné herečkou Mellisou Georgeovou) ve filmu V odborné péči, (překlad Pavel Medek, zvuk Zdeněk Dušek,
dialogy Eva Štorková, režie českého znění Janoš Vaculík), vyrobila Česká televize.

Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu
Vladimír Dlouhý za roli Johna Adamse (ztvárněného hercem Paulem Giamattim) ve filmu John Adams (překlad Daniela Margoliusová, zvuk: Michal Beringer, dialogy 

a režie českého znění Vladimíra Wildová), vyrobilo SDI Sun studio – HBO.
Cena FITESu a Media Master za mimořádné dabingové zpracování hodnotného audiovizuálního díla 
John Adams – překlad Daniela Margoliusová, zvuk: Michal Beringer, dialogy a režie českého znění Vladimíra Wildová, vyrobilo HBO – Česká republika.

Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuálního díla
Billy Elliot – překlad Vladimír Fuksa, dialogy Jitka Tošilová, zvuk Milan Blažek, režie českého znění Jiří Kodeš, vyrobila FTV Prima
Zvláštní cena Františka Filipovského za mimořádné dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků různých žánrů
včetně tvorby animované, dětské a TV seriálů
Zoufalé manželky IV – překlad Markéta Šerá, zvuk Jaroslav Kosán, dialogy Alena Navrátilová, režie českého znění Jiří Kodeš, vyrobila FTV Prima.
Cena Sennheiser a Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla
Mostrum – překlad Martin Gust, zvuk David Pavlíček, dialogy a režie českého znění Jiří Balcárek, vyrobila Tvůrčí skupina Josefa Petráska..
Cena FITESu za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu
Věra Barešová, překladatelka, úpravkyně a režisérka.
Prezídium Herecké asociace udělilo Ceny za celoživotní mistrovství v dabingu
Aťce Janouškové, Evě Jirouškové, Jiřímu Duškovi a Jiřímu Brožovi. V Přelouči a v Praze 19. září 2009

31. ročník Festivalu české filmové a televizní komedie
NOVOMĚSTSKÝ HRNEC SMÍCHU 2009
Odborná porota festivalu udělila tyto ceny:
CENU FITES ZA NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ Ireně Obermannové za film Divnovlásky
CENU ZA VÝTVARNÝ POČIN za výtvarné pojetí filmu Peklo s princeznou archi-
tektu Milanu Býčkovi a kostýmní výtvarnici Lucii Ulíkové
CENU ZDEŇKA PODSKALSKÉHO za nejvýraznější výkon mladého tvůrce Lucii
Šteflové a Heleně-Lie Tachovské za film Divnovlásky
CENU ZA NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON Jitce Čvančarové za film Natěrač
CENU ZA NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON Jiřímu Macháčkovi za film Nestyda
CENU ZA NEJLEPŠÍ REŽII Jaroslavu Brabcovi za film Natěrač
HLAVNÍ CENU FESTIVALU – ZLATÝ PRIM v kategorii nejlepší filmová komedie filmu
režisérky Marie Poledňákové LÍBÁŠ JAKO BŮH
HLAVNÍ CENU FESTIVALU – ZLATÝ PRIM v kategorii nejlepší televizní komedie

filmu režiséra Petra Slavíka DIVNOVLÁSKY
Kromě cen odborné poroty byly uděleny tyto
další ceny:
CENU HERECKÉ ASOCIACE – udělenou za mi-
mořádný výkon v televizních filmech, inscena-
cích a hraných filmech získala Veronika
Kubařová za roli Dívky v televizním filmu Juraje
Herze „Dívka a kouzelník“
CENU PREZIDENTA FESTIVALU za přínos
české komedii udělil Pavel Zedníček panu
Zdeňku Svěrákovi
CENU DIVÁKŮ „NOVOMĚSTSKÝ HRNEC 

Kořenka s dobromyslem – symbol
ceny Fitesu za nejlepší scénář.

SY 5+6 2009.qxd:Sestava 1  1.11.2009  18:40  Stránka 18    (K-černá/Black plát)



Synchron 5-6 2009 19

SMÍCHU“ získává film režisérky Marie Poledňákové „Líbáš jako Bůh“ 
s 19,28 % naměřeného smíchu během soutěžní projekce
P r o t o k o l z jednání poroty – sekce STUDENTSKÝ SMÍCH
NOVOMĚSTSKÝ HRNEC SMÍCHU 2009 UDĚLUJE HLAVNÍ CENU
STUDENTSKÝ SMÍCH v kategorii nejlepší studentské dílo filmu RADIO
KEBRLE režisérovi Zdeňku Durdilovi
HLAVNÍ CENU – MLADÝ PRIM v kategorii nejlepší filmová komedie
filmu režisérky Marie Poledňákové LÍBÁŠ JAKO BŮH
HLAVNÍ CENU – MLADÝ PRIM v kategorii nejlepší televizní komedie
filmu režiséra Jaroslava Brabce NATĚRAČ
CENU DIVÁKŮ „STUDENTSKÝ HRNEC SMÍCHU“ získal film „BRUT-
PONG“ režiséra Tomáše Hubáčka s 28,33% naměřeného smíchu
během soutěžní projekce

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

9. Mezinárodní filmový festival studentských filmů Písek 2009
Odborná mezinárodní porota ve složení Antonio Riestra,
Galina Poppová, Yasmine Nowak, Andrzej Jaroszewitz 
a Daniel Boyd ocenili následující filmy: Cenu KODAK 
Vision získal izraelský tvůrce Asif Saban za film Mapping,
Cenu společnosti Universal Production Partners převzala
Zuzana Zubová za film 3 dny. Ředitel píseckých filmo-
vých škol Miloň Terč předal Cenu Vladany Terčové 
indickému režisérovi Chetanu Raghuramovi za film 
Rebello. Porota ocenila Cenou Pražské vě-
decko-technické společnosti za nejlepší
technické ztvárnění film Ah, man pro 
korejského režiséra Lee Seung-hee. Cenu
za nejlepší hraný film obdržel snímek 
Harratus (Obsession) estonského režiséra
Andrewa Bonda. Cenu za nejlepší doku-
mentární film získala režisérka z Velké Bri-
tánie Heidi Liane Hasbouck za film Where
the Mind is Without Fear a Cenu za nejlepší
animovaný film osobně převzala Veronika
Szemlová, režisérka filmu Opustíme vzory.
Cenu poroty tak získal Maciej Jurewitz za
svůj snímek Dlonie (Hands), zvláštní uznání

za režii patří Muriel d’Ansembourg z Velké Británie, která
soutěžila s filmem Play. Zvláštní uznání za odvahu a úctu
k osobnosti získal někdejší student píseckých filmových
škol režisér Tomáš Elšík za svůj dokument Adam. A ko-
nečně Grand Prix-hlavní cenu festivalu, cenu Václava
Kršky, která je navíc doplněna peněžním darem ve výši
50 000 Kč od města Písku získal Lee Jong-Woo za film
My Dear Childlike Cinderella. 

Festival pořádá Soukromá vyšší odborná škola fil-
mová s.r.o. a Filmová akademie Miroslava Ondříčka
v Písku ve spolupráci s městem Písek, pod záštitou
primátora hlavního města Prahy Pavla Béma, za
podpory ministra kultury Vá clava Riedlbaucha a hejt-
mana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. Generálním
partnerem je TV Nova, dále se festival mediálně těší
přízni deníku Právo a Novinky.cz. 

Festival se již delší dobu těší přízni lidí
z branže. Kromě sponzorských zá-
stupců se ho tak zúčastnili například
F.A.Brabec, Petr Brukner, Eva Zaora-
lová, Pavel Bém, Jan Jíra, Jaroslav Ku-
čera a celá řada dalších, kteří byli
zvědavi na nové studentské filmové
talenty. Letošní festival prokázal vy-
sokou návštěvnost, zejména z řad 
studentů středních škol a prokázal
stoupající zájem o studentské zahra-
niční, ale i české filmy, odhady hovoří
počtu diváků v řádech tisíců. 

petr.smyczek@gmail.com

FEMINA FILM
Brány 5. ročníku mezinárodního filmového festivalu Femina Film se otevřely v Ústí
nad Labem 5. listopadu 2009. Všechny zájemce festivalu Ústí hostilo do pondělí 
9. listopadu, kdy závěrečný večer udělá tečku za jubilejním ročníkem.
Návštěvníci mohli shlédnout 13 celovečerních snímků a více než 50 dokumentů.
Řada titulů byla k vidění pouze na festivalu. Dokumentární tvorba je letos hojně za-
stoupena i proto, že držitelkou ceny FEMINA GRANDE se stala dokumentaristka
Kristina Vlachová. Festival nabídl průřez její tvorbou, která je ovlivněna snahou,
rozkrýt naši minulost.
Tradicí se stává spolupráce se společností Collegium Bohemicum, která i letos při-

spěla zajímavou nabídkou filmů. Byly k vidění ve všech prostorách, kde se festival
koná a promítání bylo doplněno o účast tvůrců těchto snímků. Letošní vybrané
filmy jsou lákavé zejména náměty.
Svá díla v autorském čtení přijeli představit Michal Viewegh a Michaela Kocábová,
cestu do Ústí si našla i Radka Denemarková. Tato autorka je dvojnásobnou držitel-
kou ceny Litera Magnesia, a posluchače jistě neošidila o ukázky z děl, za která oce-
nění obdržela. 
Vyvrcholením festivalu bylo seznámení s projektem Profesionálky. Dokumentární
snímek o úspěšných ženách a jejich následné představení na závěrečném gala 
večeru završilo jubilejní ročník

Miroslava Škaloudová

12. Festival francouzského filmu v České republice 
Koná se od 19. do 25. listopadu v Praze a sedmi městech v České republiky a představí bohatý program a mnoho novinek: velký
počet filmů, nový vizuál, nové internetové stránky a novou sekci.

Výběr filmů uvedených v předpremiéře ve spolupráci s českými distributory ob-
sahuje čtyři filmy vysoké kvality oceněné mezinárodní kritikou: PROROK, nový film
režiséra Jacquese Audiarda, oceněný Grand Prix na letošním festivalu v Cannes, je
považován francouzskou kritikou za jeden z nejlepších počinů tohoto roku a byl
vybrán jako zástupce francouzské kinematografie do klání o Oscara. Na plátna čes-

kých kin jej uvede 3. prosince společnost Aerofilms. Jacques Audiard nás v něm
zavádí do vězeňského prostředí a velmi impozantně působí vynikající výkon mla-
dého herce Tahara Rahima v hlavní roli.
MIŠMAŠ, nový film Jean-Pierra Jeuneta (režiséra Amélie z Montmartru) se skvě-
lým francouzským hercem Dany Boonem v hlavní roli je opravdovou filmovou udá-

Irena Obermannová
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lostí. Jeunetův osobitý svět, originalita příběhu a neuvěřitelná práce s obrazem jsou
zárukou velmi úspěšného díla. Film bude uveden do české distribuce 3. prosince
společností 35 MM.
MIKULÁŠOVY PATÁLIE režiséra Lauranta Tirarda jsou adaptací proslulých příběhů
o školákovi tvůrců Goscinnyho a Sempého. Film bude distribuován rovněž spo-
lečností 35 MM a do kin přijde 10. prosince. Tento rodinný film pobaví jak malé,
tak velké diváky. 
PANIKA V MĚSTEČKU je filmovou adaptací kultovního televizního seriálu režisérů
Vincenta Patara a Stéphana Aubiera. Originálně animovaný film, plný absurdity 
a humoru, byl prezentován v oficiálním výběru na letošním festivalu v Cannes 
a představil se také v Karlových Varech. Do českých kin film uvede 3. prosince
Asociace českých filmových klubů. 
Vedle předpremiérových snímků festival přestaví pět sekcí. V Soutěži – výběru české
kritiky se utká o Cenu diváků deset neuvedených filmů zvolených českými filmovými
novináři. Sekce Panorama je věnována koprodukčním snímkům a zavede diváka za

hranice Francie například s filmy Jaffa, La Vida Loca či Na chvíli svobodní. Večer krát-
kých filmů představí jedinečný průřez současnou francouzskou krátkometrážní tvor-
bou. Francouzské Filmové hity budou uvedeny v osmi festivalových multiplexech.
Nová sekce Ciné Classique nabídne možnost se seznámit s velkými díly, které pro-
slavily francouzskou kinematografii, nebo si je znovu připomenout. 
Festival se koná v celkem 14 partnerských kinech: v Kině 35 Francouzského insti-
tutu v Praze, v kinech sítě Europa Cinemas (Praha – Lucerna a Světozor, Brno – Art,
České Budějovice – Kotva, Hradec Králové – Centrál), v multikinech Palace Cine-
mas Slovan ský dům v Praze a Velký Špalíček v Brně a v mul ti kinech CineStar v Čes-
kých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Pardubicích a Plzni. Všechny
filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky nebo dabované do češtiny.
Vstupné na festivalové projekce je 89 Kč. Počet návštěvníků loňského ročníku fes-
tivalu překročil 17 000. V roce 2008 bylo na česká plátna uvedeno 18 filmů fran-
couzské produkce včetně koprodukcí a návštěvnost překročila 550 000 diváků.

www.festivalff.cz

Gruzie – filmu přátelsky nakloněná
Gruzii většinou vnímáme jako vzdálenou zemi na ne-
klidném Kavkazu. Před rokem se tady přehnala válka,
region je stále nestabilní, o životě místních lidí moc
velkou představu nemáme. Odvážnější baťúžkáři míří
do Gruzie za dobrodružstvím, výšlapy do hor, kochá-
ním se krajinou a hledáním exotiky. V dobách sovět-
ských však patřila gruzínská kinematografie k nej -
zajímavější v regionu, také studia patřila k dobře pro-
fesionálně vybaveným a gruzínští filmaři se těšili
uznání kolegů nejen v rámci SSSR, ale celého světa.
Po osamostatnění Gruzie v 1990 došlo v rámci filmo-
vého průmyslu k ještě dramatičtějším změnám než  
u nás po roce 1989. Centrálně říze ná produkce se roz-
padla, mnohá technika byla rozkradena, zcela selhalo fi-
nancování. Televize sice fungovala, ale krom zpráv,
publicistiky a podobných formátů nic nevyráběla. Filmaři
se rozprchli do světa nebo pracovali jako taxíkáři, uči-
telé, zkoušeli podnikat, jen aby uživili rodiny.
Postupně se situace zlepšovala a v roce 2000 vzniklo
Národní filmové centrum spadající pod Ministerstvo
kultury. Centrum disponuje stále se zvětšující finanční

částkou na výrobu filmů, systém udělování je stejný
jako u českého Státního fondu kinematografie. V roce
2009 čítala suma asi 26 milionů korun, ale každým
rokem se zvyšuje. Centrum také organizuje semináře,
pomáhá s propagací gruzínského filmu v zahraničí, vy-
hledává kontakty. Ačkoliv sídlí v omšelé budově, za-
městnanci se skutečně snaží. Pro letošní filmový
festival v Cannes vydali brožury a především DVD
s přehledným výběrem lokací, historií Gruzie, mož-
nostmi ubytování ve všech regionech i seznamem
všech filmových produkcí a organizací. Parlament by
měl během podzimu schválit daňové pobídky pro za-
hraniční štáby. Snadno se tak může stát, že Gruzie,
kde čekáme leda ovce a svérázné děduly, nás před-
běhne v počtu natáčení cizích štábů i koprodukcích.
Právě koprodukce jsou všemi institucemi silně pod-
porovány. Nikoli sebestředné „my si přece vystačíme,
protože jsme nejlepší a nejkulturnější národ“, ale 
aktivní oslovování potenciálních partnerů, pilování 
angličtiny a snaha zlepšovat podmínky a hledat cesty.
V minulém roce se v Gruzii natočilo asi 7 celovečer-
ních hraných filmů. Každý rok se počet zvyšuje, točí se
i dokumenty a animované filmy.
Také hlavní studio v Tbilisi  zlepšuje vybavení. Poze-
mek sice ještě připomíná rumiště a vysoká tráva bují
kolem parkoviště, ale v hlavní budově jsou nově vy-
bavené laboratoře, střižny (ne s klasickým stolem, ten
kdo chce v Gruzii hledat staré filmové časy bude zkla-
mán, všude mají avid a final cut). Je tady několik zvu-
kových studií včetně velkého se systémem dolby
digital, animačního studia a další pracoviště. Gruzie je
nyní zemí s nejlepším technickým vybavením z kav-

kazských států. V Arménii je podle všech informací
pouze jedna Red kamera, v Gruzii jich mají 5 a často
je studia spolu s další technikou půjčují do Arménie 
i Ázerbájdžánu.
Během posledních 5 let vzniklo několik prosperujících
soukromých produkcí. Je zde ale ještě patrnější gene-
rační změna než v Čechách. Tvůrci zvyklí na minulý
režim, až na pár výjimek, zcela vypadli z tvorby. Vět-
šina režisérů, produkčních, kameramanů a dalších
profesí zastávají lidé mezi 20 a 35 lety. Tato generace
umí dobře anglicky, snaží se hodně cestovat a sledo-
vat dění v zahraničním kulturním dění. 
Poněkud stranou filmového dění stojí stále televize.
Ty jen váhavě přistupují ke koprodukcím či výrobě
vlastních filmů a větších pořadů. Obdobně jako v Če-

chách začátkem 90.let i tady nyní vládně mánie jihoa-
merických telenovel a opakování starých filmů
například s Louisem de Funyesem. To samozřejmě
vzdělanější a náročnější část publika nebaví.
Bude to znít jako reklama, ale za velmi vlídné přijetí od
gruzínských kolegů, kteří mi hned, ochotně a otevřeně
všechno ukázali, vysvětlili a nabízeli pomoc, je to
aspoň malá satisfakce – říkám tedy: když budete mít
jen trochu vhodný námět, zkuste se spojit s některou
gruzínskou produkcí, zkuste koprodukci nebo jen na-
táčení ve zdejší krásné a pestré krajině plné milých 
a vstřícných lidí. Kateřina Mikulcová

Několik kontaktů pro další informace: 
www.filmcentre.ge, www.geofilm.ge, 
www.ifp.ge www.wizardcontrol.ge
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Finanční krize tu dolehla na britská média tak jako
na všechna ostatní odvětví podnikání. Ale prob-
lémy na tomto poli – na obrazovce či na strán-
kách novin – nejsou tak viditelné, jako opuštěné
prodejny či uzavřené restaurace. Ale šetří se
všude. V redakcích na zpravodajství a ilustracích,
ve studiích na výpravě, na hercích, na exteriérech.
Noviny i televize propouštějí zaměstnance a ti co
zůstávají jsou na volné noze. Bez nároku na do-
volenou, na penzi, na jakékoli odstupné. (V Britá-

nii stále existuje všeobecné zdravotní pojištění National Health Service, bezplatná
lékařská péče zavedená v roce 1948, tak naštěstí problém se zdravotním pojištěním
tu neexistuje na rozdíl od USA). Nejhůře jsou na tom komerční média, která závisejí na
reklamě. Noviny, denní tisk i časopisy přišly o inzeráty, které se přesunuly na internet,
televize přišla o reklamy, protože firmy své rozpočty drasticky omezily a přeoriento-
valy se na webovou reklamu. Dnes je to Google jenž má ohromné příjmy z reklam. Šetří
se všude, kromě londýnské City. Finančníci pobírají prémie vyšší než kdykoli předtím.
Vládci vesmíru, jak si často říkají, to co nastolili kasínový kapitalismus, už o žádné krizi
nechtějí slyšet. Pokračují ve svých hazardních hrách. Co se změnilo, je že nevystavují
své bohatství na odiv. Šampaňské pijí v soukromých klubech, interviewy neposkytují.
A tak to jsou dramatické rekonstrukce, filmy, hry, knihy, které se snaží přijít na kloub
věci, kdo způsobil finanční krizi spíše než zpravodajské pořady. Občané se pídí po
pravdě. Drama o společnosti ENRON Lucy Prebblové je vyprodané na týdny dopředu,
tak jako hra Davida Hara Síla souhlasu (The power of Yes).
Tvrdí se, že BBC, na rozdíl od nezávislé komerční ITV, neví co s penězi. Aspoň tak
to vidí ti, kteří pracují na mediálním poli a nemají zaručený příjem na leta dopředu.
BBC má jistotu do roku 2016. A tak teď mnozí studují, jak BBC s penězi poplatníků
zachází. Reformátoři chtějí tři změny.
Za prvé, zeštíhlit celou organizaci, tak aby se soustředila na výrobu pořadů. Někteří
jdou tak daleko, že by chtěli aby to byly jen programy vzdělávací, na zábavné by se
mohly soustředit soukromé společnosti. Za druhé, část příjmů BBC by se měla vě-
novat těm, kteří by vysílali regionální a místní zprávy, aby se zamezilo monopolu
BBC. V rámci úspor totiž komerční stanice odbouraly místní zpravodajství, tak jako
pořady pro deti, náboženské a vzdělávací programy. V podstatě z jejich vysílání
zmizely porady s nízkou sledovaností, které nelákaly zadavatele reklam. 

Aby mohly být požadované změny v BBC zavedeny, musely by být odhlasovány
parlamentem. Ale uspořádání BBC, tak zvaná Charta, byla schválena v roce 1996
na deset let. A ještě nikdy v historii BBC nebyla charta zrušena či pozměněna před-
časně. A tak jak to vypadá, kritici budou muset ještě pár let počkat, ale boj o nové
uspořádání a financování BBC začne brzy a bude velmi nemilosrdný. Konzultanti se
již připravují. Ale jedno opatření by mohlo být realizováno okamžitě. Konzervativní
vláda, která, jak se rýsuje bude zde zvolena v květnu příštího roku, plánuje, že
nikdo, placený daňovými poplatníky, nebude pobírat vyšší odměnu než předseda
vlády. A veřejné mínění tento volební slib podporuje. Roční příjem generálního ře-
ditele Marka Thompsona činí 834 tisíc liber (závratná částka převedena na koruny),
což je více jak čtyřnásobek platu dnešního předsedy vlády Gordona Browna, který
bere 192 tisíc liber (plus samozřejmě ty proslule expenses, výdaje na úklid atd). 
V BBC je 47 manažerů, kteří mají vyšší plat než ministerský předseda, včetně 
Caroliny Thomsonové, administrativní pracovnice, jež vystupuje před parlament-
ními komisemi a objevuje se na britské obrazovce, když je nutné hájit platová 
privilegia BBC. 
Avšak ne vše jde v britské kultuře od deseti k pěti. Naopak, média jsou považována
za velký zdroj příjmů do státní pokladny. A stále zaměstnávají statisíce lidí, započ-
teme-li všechny co pracují v digitálních médiích, navrhují weby, kopírují DVD atd.
BBC má dnes komerční pobočku v BBC Worldwide jež nejenže prodává BBC „con-
tent“, ale koprodukuje a vyrábí celé seriály v Hollywoodu. Co vyhrává u obecen-
stva a přináší zisk, jsou čtyři stále se opakující náměty: dinosauři, starověký Egypt
a Řím a nacisti. Je-li v titulu Hitler, říká se v Londýně, sledovanost je zaručena. 
A nejpozitivnější zpráva nakonec. Britský ministerský předseda Brown v polovině
října oznámil, že vláda bude financovat nové centrum, jež by informovalo a osla-
vovalo britskou kinematografii. Mělo by se otevřít v roce 2015. Výstavba přijde na
166 milionů liber, sdělil British Film Institute (BFI), jenž se snažil již více než deset
let plán realizovat. Ovšem přislíbený vládní příspěvek činí pouze 45 milionů, vět-
šinu nákladů bude muset BFI sehnat samo od soukromých sponzorů. Na londýn-
ském jižním nábřeží, tak přibude moderní filmové středisko s pěti digitálními plátny
a velkou promítací síní jež bude hostit Londýnský filmový festival, které spolu s ga-
leriemi a koncertními síněmi  v Soutbank Centre, třemi scénami v Královském ná-
rodním divadle a obrovskou Modern Tate Gallery vytvoří unikátní kulturní středisko
v samém středu hlavního města. Brown řekl, že vládní podpora umění je součástí
vládního úsilí o oživení hospodářského života Británie. Anděla Špindlerová

M Y  A  S V Ě T

Co je nového za La Manchem

Československý film 60. let – pohled ze zahraničí

Ve dnech 3. – 4. srpna 2009 se v rámci Festivalu nad řekou v Písku konaly 2 velezajímavé debaty. Záznam z druhého
dne jsme zachytili zde – k diskusnímu fóru prvního dne na téma Digitalizace a propagace národního filmového dědic-
tví, se vrátíme v následujícím čísle. 

Jiří Králík: Toto setkání bylo inspirováno Zlatá šede-
sátá československého filmu. Tato inspirace kupodivu
přišla ze dvou stran, jednak z domácích zdrojů, jed-
nak ze zahraničí. Účastnili jsme se s Honzou Bernar-
dem, Věrou Chytilovou, Václavem Havlem a dalšími
hosty setkání ve Varšavě asi před třemi čtyřmi lety. Edi
(Edward) Tobiszewski, takový aktivní činovník filmo-
vých klubů a direktor kina Kultura, uspořádal před
třemi čtyřmi lety přehlídku ve Varšavě pod názvem
Ostře sledované filmy. Pro nás to byl šok, protože
jsme viděli kolekci nejvýznamnějších českosloven-
ských filmů 60. let v impozantní velikosti. Bylo tam
promítnuto asi 55 celovečerních filmů, krátké filmy 
a účastnili se tohoto setkání i významní hosté z Čech.
Mně to bylo upřímně líto, že Poláci vzdávají holt čes-
koslovenskému filmu a v Čechách se podobná pře-
hlídka vlastně nikdy v takové velikosti neuskutečnila.

Jan Bernard: Protože máme
mluvit o zahraničním ohlasu
nové vlny nebo o tom, co se
s ní stalo, tak jsem si vzal tady
Bordwella s Thompsonovou,
kteří říkají: „Události  v Praze
ukázaly, že svobodná diskuse
by mohla skončit nebezpeč-
ným politickým nepokojem a
většina komunistických režimů
proto od liberálních reforem
z poloviny 60. let upustila. Praž-
ské jaro ´68 varovalo výcho-
doevropské umělce, že období
tání skončilo.“ Bordwell to vidí
spíše jako absolutní konec, to-
tální uzavírku.

Jan Bernard a Krzystov Zanussi
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M Y  A  S V Ě T

Cituji ještě z knížky Davida Cooka z knížky, která vyšla
v roce 1990 – Historie narativního filmu, kde říká, když
mluví o konci nové vlny: „Bylo to jakoby nová vlna 
a všechno, co ji doprovázelo, nikdy neexistovalo. Co by
se bylo mohlo stát, kdyby bylo nové vlně povoleno růst
a prosperovat, a co by tento růst mohl znamenat pro
rozvoj mezinárodního filmu, je těžko říci.“ Určitě její vý-
znam by byl velikánský, ale místo toho normalizace za-
nechala pouze obrovské vakuum, které český filmový
průmysl nebyl schopen do roku 1990 naplnit.
A potom tam má, protože už to bylo po sametové re-
voluci, takový malý dodatek s milou tiskovou chybou,
protože místo Václav Havel je napsáno Václav Pavel.
Píše: „Jestli se stane nějaký český filmový zázrak za
demokratických reforem vedených Václavem Pavlem,
není jisté, ale během Pražského jara země, která měla
populaci zhruba 16 mil. lidí, což je zhruba populace
státu Tennessee, byla schopna vyprodukovat více než
300 filmů, které měly radikální dopad na vlastní so-
ciopolitické struktury a zároveň změnily tvar meziná-
rodního filmu.“
Antonín J. Liehm: Tytéž knížky, které jsme vydali v za-
hraničí, v Čechách nikdy nevyšly. Vydat je tady je
mnohem obtížnější, než vydat je v zahraničí, takže spíš
bych mohl vykládat o tom, co se s nimi děje a stalo 
a jaké jsou potíže, protože tady mi lidé a nakladatelství
už 20 let říkají: to tady nikoho nezajímá. A nakonec to
skončilo tím, že takový jeden velký rukopis je někde,
vůbec nevím kde.

V zahraničí to nebyl problém, poněvadž zájem existo-
val v Americe, ve Francii a lidi chodili a říkali: Ježíš-
marjá a nedalo by se a mohlo by se, a tak se to i dalo
a mohlo a udělalo. Byly na to i peníze, dostali jsme
granty atd., takže to mohlo vzniknout. Ale například
velká kniha moje a mojí ženy, která tady nikdy nevyšla
o celém východoevropském filmu nejen českém, ta
je dodneška v Americe na školách učebnicí.
Nová vlna, mladá vlna. Říkalo se v Čechách – tady sedí
Chytilová, tady sedí Passer, říkali: neříkejte nová vlna,
to je ve Francii, říkejte mladá vlna. Je mladá vlna, ale
není jenom mladá vlna. Šedesátá léta dala třem gene-
racím českých režisérů poprvé v životě příležitost, aby
udělaly, co chtěly. Takže i takový Otakar Vávra, který
mladou vlnu naučil dělat filmy, udělal své dva nejlepší
filmy v té době. Bylo mu kolik? Kadár-Klos, to byla
další generace. Samozřejmě mladá vlna udělala este-
tický průlom a udělala všechno, o čem vám tady
budou vykládat jiní, ale 60. léta nejsou jenom ta mladá
vlna. Ono to bylo trošku složitější a tady nebyl, což je
velice zajímavé, mezi nimi generační konflikt. Byly
mezi nimi spory, byly konflikty, ale nebyla válka. To
bylo také důležité.

Jak se to stalo? Najednou tady totiž byly peníze, byla
studia, byla škola, kde jste ji skončil a mohl jste jít rov-
nou něco dělat. To dneska ve světě neexistuje. Výsle-
dek byl, že když taková možnost existuje, tak talenty
potom najednou vzniknou a jsou. Jeden francouzský
filozof Gerd Morin to připomíná a mě to terminolo-
gicky zajímá – v každé civilizaci existují dvě kultury:
kultura masová a kultura, které on říká kultura kulti-
vovaná. Masová si na sebe vydělá, kultivovanou musí
někdo zaplatit. A když ji nikdo nezaplatí, tj. to, z čeho
kultura potom žije v historii atd., tak tato kultivovaná
kultura potom prostě nebude a není. To je velice jed-
noduchá rovnice.
Když Václav Klaus začátkem 90. let řekl, že je třeba
skoncovat s obrazem Čech jako zemí umění a kultury,
já jsem s ním dlouho polemizoval v novinách. Dneska
se ukázalo, že to je jediný projekt, který se na sto pro-
cent podařilo splnit. (Smích.) Dneska nikoho nena-
padne ve světě si myslet, že ČR je země umění 
a kultury. To nikoho nenapadne! Ani na východě, ani
západě, ani na jihu, ani na severu. A to je velká škoda.
O tom Polsku. Já jsem tam byl. Oni tam vydali moji
knížku Ostře sledované filmy, které vznikly původně
v Čechách, ale poprvé vyšly v Americe, Lukeš je
potom vydal česky..
Festival se konal v pěti polských městech. Ve Varšavě
dvě kina narvaná, obrovské plakáty všude, televize,
rozhlas. Já jsem něco takového nikdy nezažil. A Poláci
chodili a říkali: to je fantastické, co vy jste měli a co
máte, vždyť vy na to můžete chodit furt do kina, pro-
tože to jsou dnešní filmy. To nezestárlo, je to všechno
o nás atd. Já jsem jim říkal: přijeďte do Prahy, já nevím,
jestli budete moct na ně chodit do kina.
A pak bylo zahájení,. Havel byl tenkrát ve Varšavě, pro-
tože tam dostával jeden ze svých četných čestných
doktorátů. A tak ho přivedli, aby festival zahájil a pak
přišly otázky z publika. Někdo vstal a řekl: pane pre-
zidente – Havel už tehdy nebyl prezident, ale to se tak
říká, jak je to s českou kulturou? A Havel řekl: s čes-
kou kulturou, to víte, není to tak, jak jsme si mysleli,
dopadlo to všechno trošku jinak, nejsou peníze atd.
A když byl asi v polovině této odpovědi, tak kdo se
ozval jako vždycky, okamžitě, Věra Chytilová, která se-
děla vedle něj a řekla: „A, pane prezidente, proč jste
za ta léta pro kulturu nehnul prstem?!“ Sál ztichnul,
strnul a předseda polských filmařů Kutz řekl: „Prosím
vás, další otázku.“ (Pobavení.) 
Jan Bernard: Chci se zeptat na jednu věc, jestli čirou
náhodou mezigenerační přátelství, které bylo mezi
novou vlnou a staršími tvůrci, nebo nesoupeření nebo
jistý druh soupeření, ale přátelského, nespočíval
v tom, že vlastně tam vznikla taková atmosféra, kdy
byl XI. sjezd KSČ, Novotný vyhlásil socialismus a vy-
hlásil, že nadále už nejsou antagonistické třídy, že se
dává důvěra mladým atd., takže prostor takhle široce
otevřel pro jakoby i starší generaci, která najednou ne-
byla podezřelá z třídního nepřátelství, a mladé, kteří
také najednou nebyli podezřelí z třídního nepřátelství,
byli chápáni jako naši socialističtí tvůrci?
Antonín J. Liehm: O vztahu těch dvou generací vám
řekne Passer, Chytilová daleko lépe než já. Oni to žili
přímo, ale jiná otázka je, jaká byla situace. Byla taková,
že tady byla ekonomie, bylo studio, byly všechny pod-

mínky technické a to, jestli filmy vydělají, nebo nevy-
dělají, to se stalo potom argumentem politického ve-
dení, které říkalo, no jo, ale vy děláte filmy, které
nevydělají a to není možné. Najednou ekonomie za-
čala být důležitá, ale tenkrát ne, tenkrát se nikdo ne-
ptal, kolik na to přijde diváků a jestli je to vůbec film
pro široký okruh diváků atd., čili každý v podstatě dělal
– neříkám, co chtěl, ale byla svoboda, ne úplná, ale
jakási, která není dodneška nikde na světě v kinema-
tografii. Žádná absolutní svoboda, abyste mohli dělat,
co jste chtěli a dostali to pak do distribuce, aby se to
hrálo v televizi, to neexistuje! Tenkrát to existovalo!
Tenkrát omezení byla. Dneska jsou ekonomická, ten-
krát byla politická, nějakou hranici to vždycky mělo,
ale ta hranice byla, když se na to podíváte dneska, až
neuvěřitelně široká a veliká. Nakonec platí to, co se
potom na západě už také říkalo, že nejdrsnější filmy 
o komunismu nevznikly na západě, vznikly na vý-
chodě, aby vznikly za komunistické peníze ve státních
filmech, ať už se jmenovaly rusky, polsky, česky nebo
maďarsky.
Nebudu říkat, jaký je dneska problém, ale když kulti-
vovanou kulturu někdo nezaplatí, tak ona prostě ne-
bude! Hlavně ve filmu to platí. Můžete sice malovat
obrazy a psát básničky doma na zeď a do šuplíku, když
chcete, a být o hladu, to není problém, ale filmy ne-
můžete takhle dělat– nebo jste nemohli, dneska máte
samozřejmě kompjůtrovou a digitální kameru a může
každý. Jak já vždycky říkám, když se člověk naučil číst
a psát, tak si myslí, že už umí psát román. 
Krzysztof Zanussi: (hovoří anglicky, Jan Bernard ná-
sledně překládá) Velmi se omlouvám, že hovořím an-
glicky před Čechy, ale není lepší cesta. Patřil jsem k té
generaci a byl jsem velice ovlivněn českým filmem.
Jistým způsobem jsou česká a polská kultura nekom-
patibilní. Cítíme se bližší možná Maďarům a Francou-
zům než Čechům, Rakušanům a Němcům, s nimiž
máme větší problémy. Polská společnost je více ver-
tikální, vaše je více horizontální a možná demokratič-
tější. Pro nás byly české filmy takové překvapující 
a šokující, protože ukazovaly lidi bez nějakého patro-
nizování v mnohem lidštější a humánnější podobě,
v jejich civilní podobě. Jednodušší a normální lidé se
v polském filmu příliš nevyskytovali. Možná Evald
Schorm byl nejbližší polské senzitivitě, ale všechno
ostatní bylo pro nás exotické a velmi přitažlivé. Do-
dnes máme takovou iluzi, že český film rozkvétá. A vi-
díme výběr nejlepších českých filmů z toho, co se
tvoří, a máme pocit, že vy pořád pokračujete dál, za-
tímco my trošku stagnujeme. Víte proč byly filmy tak
provokativní? Protože byly tak svobodné. Byly velmi
dobře udělané a zároveň přinášely určitou hravost, 
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radost ze života, což absolutně neodpovídalo tehdej-
šímu komunistickému pohledu na svět. Dělnická třída
ve vašich filmech vůbec nevypadala jako dělnická třída
z příruček komunistické ideologie.
Lidé mé generace jako třeba já, Kieślowski, Agnieszka
Holland velmi obdivovali český film a všichni jsme po-
ciťovali hanbu za to, co se stalo v 68. roce, protože
polská vojska byla součástí invaze. Okupace porušila
polský smysl pro čest, a když Jaruzelski padl, tak jsme
mu připomněli, co udělal – Hradec Králové a jaká to
byla rána pro Polsko. To je moje vzpomínka na to 
a možná, že to, co polská kinematografie včetně mě
dělala v 70. letech, je
Z pléna: Nové české filmy vás přinutily k tomu si my-
slet, že česká kinematografie kvete. Můžete jmenovat
nějaké z nich?
Krzysztof Zanussi: Pro mě byl důležitý Kolja, protože
vlastně jsme nikdy nebyli schopni natočit takový film
o Rusech. A druhým takovým významným českým fil-
mem pro mě byl Musíme si pomáhat. České filmy se
teď dobře prodávají, jsou u nás v distribuci, zatímco o
maďarské filmy vůbec není zájem. (Potlesk.)
Ivan Passer: Dobrý den. Nejdůležitější vliv našich
filmů jsme zažili s Milošem Formanem na česko-ra-
kouských hranicích, když jsme utíkali v jednom autě 
9. ledna 1969. Přijeli jsme na hranice ve čtyři hodiny
ráno. Byl tam sněhový poprašek a vyšel důstojník
s kalašnikovem přes rameno a říká: „Soudruzi, kam

jedete?“ Miloš řídil, já jsem stahoval okénko a říkám:
„Jedeme do Vídně na víkend.“ A on řekl: „Vaše pasy,
prosím.“ Já jsem mu dal pasy. Už si teď přesně nepa-
matuji, byly nějaké výjezdní doložky, to byl žlutý papír,
který dávali do pasu, aby člověk mohl vyjet, což my
jsme neměli samozřejmě. A on říká: „Kde máte vý-
jezdní doložku?“ A já jsem říkal: „Tam není?“ „Ne, ne.“
Tak říkám: „To musí být v kufru vzadu,“ věda že ji ne-
máme. Vyjdu z auta, Miloš otevřel kufr a já se tam
hrabu, věda že ji nemáme a slyším tenhle dialog: 
„A nejste pan Forman, ten filmový režisér?“ říká důs-
tojník. Miloš má hluboký hlas a řekl: „Jó.“ A důstojník
říká: „Víte, já jsem viděl všechny vaše filmy.“ A Miloš
odpověděl něco, co mně málem způsobilo infarkt,
řekl: „A vsadím se, že se vám ani jeden nelíbil.“ Tam na
hranicích! A důstojník říkal: „Prosím vás, pamatujete
si na tu scénu z Černého Petra nebo z Plavovlásek, jak
se kutálí prstýnek?“ A začal hrát scény z Milošových
filmů. Pak se na mě takhle podíval a říkal: „Nehledejte
ty doložky.“ Já jsem vlezl do auta, on zvedl závoru, řekl
sbohem a věděl, že už nepřijedeme. Tak to byl ne-
jdůležitější účinek našich filmů ještě tenkrát v Česko-
slovensku.
Jednou mě Jaromil Jireš blahé paměti upovídal, aby-

chom šli k ministerskému předsedovi panu Klausovi
ho přemlouvat, aby vláda podporovala tenkrát česko-
slovenský film, což jsem rád udělal. Pan Klaus nám
udělal přednášku o tržním hospodářství (pobavení)
a o tom, že když se film neuživí, tak se nedá nic dělat
a nemá právo na existenci. Já jsem se na něj díval 
a nemohl jsem věřit, že člověk, který cestoval, který
chodí do kina, který musí nějakým způsobem přemý-
šlet o kultuře, si nevidí na špičku nosu. Snažil jsem se
nějakým způsobem mu trošku otevřít mysl k tomu, že
film je nejlepší vyslanec vůbec, že my, když jsme vy-
jeli ven, tak lidé byli velice přátelsky vůči nám nala-
děni, protože měli pocit, že nás znají, protože viděli ty
filmy. Tyto filmy mají dodneška spoustu fandů venku. 
Před třemi měsíci Muzeum moderního umění v New
Yorku hrálo Intimní osvětlení asi pětkrát za sebou. Bylo
tam plno. A lidi platí za vstupné, to znamená, že ten
film někomu vydělává peníze. Mě pozvali. Přišla tam
ke mně paní, které bylo tak něco přes 60, Ameri-
čanka, a říkala: „Pane Passere, já už jsem to viděla še-
stkrát.“ V 70. letech tam měli v New Yorku malé kino,
které se jmenuje Little Carnegie a hráli tam jednou za
rok Intimní osvětlení, tak tři dny a vždycky byl nějaký
panel kritiků a filmařů, kteří se o tom bavili s diváky. Já
vám řeknu, jak to bylo, protože už je to dávno a já se
stejně cítím, že jsem byl prostředníkem k tomu, aby
film vznikl. Jeden z lidí ve skupině za stolem řekl: „Já
mám kamaráda na Bostonské univerzitě, je to profe-
sor filozofie, který trpí maniodepresí, a vždycky, když
se chce zasebevraždit, tak se dívá na Intimní osvětlení
a nezasebevraždíl se.“ (Pobavení.) Třeba američtí herci
ke mně chodí a říkají: „Viděl jsem Intimní osvětlení 
a chci jet do Prahy studovat herectví.“ A já jim říkám:
„Tam nikdo není herec.“ A oni tomu nechtějí věřit.
A ještě jeden fakt. Mám dělat film ve Španělsku příští
rok a sešel jsem se s producentem, který bude dělat
jeden americký film v Indii a můj ve Španělsku. Se-
známil mě s režisérem filmu; jmenuje se Dany Baron
a je mu asi tak 36 let a ten mi řekl, že viděl Lásky jedné
plavovlásky, když mu bylo 16 let v Minnesotě, a že se
rozhodl dělat film. 
Ekonomové, kteří uvažují o filmu jenom z hlediska pe-
něžního zisku, prostě nerozumějí kultuře. Zisk filmu
jako celku je v mnoha rovinách a nedá se vyčíslit. Při-
mlouval bych se za to, abychom si přestali stěžovat na
to, jak je to všechno těžké a udělali všechno možné
pro to, aby se stalo něco pozitivního. Navrhuji Fitesu,
aby zaplatil lobbyisty, kteří by byli v parlamentu a hu-
čeli do poslanců a senátorů, co to znamená, když
národ má kinematografii, která je zajímavá.
Malý národ nemůže soutěžit s americkou výrobou
z mnoha důvodů, jeden z nich je finanční, ale může
s ním soutěžit talentem, inteligencí a kumštem. Velice
dobře s nimi může soutěžit, ale to potřebuje podporu
té druhé kultuře, o které mluvil pan Liehm, která se
musí zaplatit. Ale vyplatí se to mnohonásobně. To není
spekulace. Proč tady mluvíme o 60. letech? To se dá
udělat ještě jednou a vědomě. To byla náhoda v 60. le-
tech, to je pravda. Někdo na Ústředním výboru řekl:
mladým lidem se musí pomáhat. A z toho to vzniklo.
Prostě najednou to dalo zelenou šéfům na Barran-
dově. Blahé paměti já si pamatuji, když jsme dělali In-
timní, tam byli cenzoři, kteří film museli schválit.

Ředitel Harnach, dva cenzoři a za nimi jsme seděli my
– Jára Papoušek, Václav Šašek a já. Když film běžel, tak
ředitel Harnach se ani jednou nezasmál a já jsem
věděl, že se šineme do nepříjemné situace. A když
bylo po filmu, tak se na nás otočil, dlouze se na nás
díval a pak řekl: „Tohle je asi nejnudnější film, jaký kdy
byl udělán.“ Tak si umíte představit, jak mi bylo. To byla
první kritika, kterou jsem dostal. A často si na něj
vzpomenu, když to třeba hrají v New Yorku a je na tom
vyprodáno. Filmy mají takový zvláštní osud.
Jiří Siostrzonek: Setkal jste se s tím, zda tyto filmy,
konkrétně nová vlna, byly vždy univerzálně sdělené
v jiných kulturách, na jiných kontinentech, nebo jste
se setkali někdy s tím, že nevěděli, o čem je řeč, pro-
stě tu poetiku neznali, nerozuměli jí?
Ivan Passer: Viděl jsem obě reakce. Většinou filmy,
které mají humor, jsou daleko přístupnější zahranič-
nímu obecenstvu spíš než ty, které humor nemají.
Filmy, které jsou poplatné době, politice nebo módě,
tak také jsou méně přístupné zahraničnímu obecen-
stvu. Tam, kde jde o všelidské problémy, tak ty jsou
daleko přístupnější.
Paní Neradová: Včera jste byl na projekci filmu pana
Zanussiho Struktura krystalu a když jej uváděl, tak
říkal, že byl ovlivněn vaším filmem Intimní osvětlení.
Vy jste ten film viděl celý, tak v čem vám přišly oba
filmy stejné a v čem se liší, tedy kromě tématu, že se
vrátí spolužák.
Ivan Passer: Já jsem se trochu ostýchal včera o tom
mluvit bez toho, aniž by se mě někdo zeptal… (K. Za-
nussi: A já jsem nesměl.) Je to velká pocta pro mě, že
pan Zanussi byl inspirován Intimním osvětlením. On
velice chytře připravil diváky na to, že to bude film,
který se nepovedl, že to bude nuda, což se ukázalo
být naprosto opak toho, co řekl. Myslím, že je to ve-
lice krásný film. Tam je taková vágní příbuznost s In-
timním osvětlením v tom, že se sejdou dva přátelé a že
v podstatě hodnotí jeden druhého, jeho životní cestu.
Ale to je všechno. Jinak ten film je velice originální, au-
tonomní, polský a má jednu z hodnot, které já si nej-
víc cením u filmu, že bych se byl na to mohl dívat další
hodinu. Takových filmů moc není. Já věřím tomu, že
film má vždycky skončit předtím, než diváci chtějí, aby
skončil. Ale tenhle film skončil daleko dřív, než bych
si byl přál.
Film má takový přirozený tok. Vypadá to, jako že to
bylo všechno vymyšleno předem ve scénáři a má to
takovou atraktivní jednoduchost jako v matematice,
ve fyzice, kde fyzikové a matematici, což mně je
strašně vzdálené, tvrdí, že elegance je důležitá v ma-
tematice, protože vede k pravdě. Myslím, že ten film
má tuto kvalitu. (Potlesk.)
Jan Bernard: Poprosím pana Marenčína a zároveň
Věru Chytilovou, jestli byste řekli něco o problému ko-
produkcí. Na konci 60. let se začaly některé filmy točit
v zahraničních koprodukcích. Pan Marenčín dokonce
má na svědomí to, že na Slovensku točil Alain Robbe-
Grillet a Věra točila Ovoce stromů rajských jíme v bel-
gické koprodukci, Juraj Jakubisko točil v zahraničních
koprodukcích a vůbec se to hodně začalo rozjíždět,
tak jestli byste jenom něco mohli říct o atmosféře,
která tohle dovolila. 
Věra Chytilová: Já si nic nepamatuji! (Smích.) To byla
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úžasná doba, protože o filmech rozhodovaly umělecké
skupiny a v těch byli novináři a spisovatelé, kteří byli
diskriminováni, takže oni se snažili pomoci filmu. 
A tím pádem prosazovaly látky, které měly i nějaký
smyl. A my jsme se snažili– vůbec jsme se neohlíželi
na to, kdo co dělal – my jsme každý dělali svoje téma,
vůbec jsme se nestarali o ostatní. Byli jsme na pro-
jekcích svých filmů, ale nesnažili jsme se něco kopí-
rovat, dělat něco jako někdo. Každý dělal svoje téma,
to svoje něco, co chtěl vyjádřit, co si myslel. Já osobně
jsem chtěla využít filmového jazyka totálně.
Ačkoliv jste nás spojovali, tak jsme se nikdy necítili být
jednoho ducha. Každý jsme měli jiné názory a hádali
jsme se mezi sebou. Já jsem chtěla prostě objevit veš-
keré možnosti filmového jazyka. Zdálo se nám, že je to
pořád jenom fotografované divadlo. Chtěli jsme objevit
skutečně specifikum filmového jazyka, aby se film vyja-
dřoval všemi možnými svými prvky, aby je uplatnil. 
Albert Marenčín: (hovoří slovensky) Pokud česko-
slovenské filmy byly ztrátové, tak na Slovensku byly
dvojnásob ztrátové. Za celých 40 let existence slo-
venského filmu by se na prstech daly spočítat ty, které
si na sebe vydělaly. 
60. léta, nazývaná zlatými, na Slovensku byla dvojná-
sob zlatá. Alexander Dubček, který se do Prahy do-
stal v roce 1968, už měl za sebou desetileté působení

na Slovensku a toho liberálního ducha tam pomáhal
uplatňovat zejména v oblasti kulturní a zvlášť filmové.
Karol Bacílek, generální tajemník, tam sice ještě stále
byl, ale víceméně ho nikdo neposlouchal. On měl
svoje projevy na 1. máje atd. Ty byly dost radikální
v duchu 50. let, ale prakticky už neměly žádný dosah.
V této atmosféře tvůrčí skupiny dostaly větší pravo-
moci než předtím, skoro úplně autonomii. Skupina,
v jejíž čele jsem byl já, si zvolila vlastní uměleckou
radu. Do této umělecké rady jsme dali jednoho člo-
věka, o kterém jsme věděli, že je víceméně prodlou-
ženou rukou ústředního výboru a Bacílka, ale ostatní
byli lidé našeho smýšlení. Takto se dostala možnost
získávat nové lidi do filmu, nové adepty filmové režie,
kamery, spisovatele, což předtím nebylo možné. Já
jsem takto zlákal Alfonse Bednára, Dominika Tatarku,
Lubor Dohnal a čerství absolventi pražské FAMU Ja-
kubisko, Haveta přišli z Prahy.
A jedna z možností, která byla dána, bylo pozvat 
i Robbe-Grilleta. Při jedné takové zábavné procházce
po městě jsme narazili na ruiny podhradí, kde se tehdy
demolovalo. A on říkal, to by byla krásná dekorace
pro film. A já jsem říkal, můžete to natočit, jestli
chcete. A on zůstal takový zkoprnělý, že tu máme ně-
jaké zvláštní studio. – Máme studio, vyrábíme pět,
šest, někdy i deset filmů ročně. Ale po delší debatě, co

cenzura? Povídám, máte úplně svobodnou ruku s je-
dinou podmínkou – nebudete kritizovat náš režim 
a nebudete útočit na socialismus. Ale co, takovýmihle
blbostmi já se nezabývám, já si udělám film podle
svého. A tak se stalo, že ani neuplynul celý rok, jsme
měli scénář. A potom přišly spíš takové administra-
tivní těžkosti, prosadit to i v Praze na vedení. Pan Po-
ledňák vyčítal, proč zrovna Robbe-Grilleta, takového
outsidera, který nám nic nového nemůže dát a kromě
toho, ten film bude ztrátový. Já jsem říkal, ztrátové
filmy jsou všechny, které děláme. Tento nebude 
o mnoho ztrátovější, spíše naopak. A tak se film nato-
čil film a tomuto filmu už předcházelo několik filmů,
které Miloš Forman v té době nazval začátkem nové
vlny. Nebýt tohoto Formanova výroku, já bych tu dnes
možná ani nestál, neboť fakt je ten, že na Slovensku
jsme potom s jistým sebevědomím začali nazývat filmy
od Slnka v sieti dále, Jakubiska, Havetu, novou vlnou.
S touto novou vlnou jsme se dostali i do světa. 
Pamatuji se na takovou spíš humornou epizodku, kdy
se promítl film Slnko v sieti generálnímu tajemníkovi
Bacílkovi, a on řekl: „Ten film nemůže jít do kin, to je
absolutně vyloučeno, protože tam jsou samé po-
ťouchlosti, to jsou samé metafory. Vy si myslíte, že
nevím, co je metafora. Já to dobře vím. Ta slepá žena,
slepá matka, to je slepá strana podle vás. Ten ponton,
který tam uvázl na písčině, to je strana, která se ocitla
mimo hlavní proud, mimo masy!“ A to všechno deši-
froval dokonale podle svého klíče a jeho poslední
výrok byl ten, že tento film nemůže do kin. My jsme
se v bezradnosti obrátili na Vasila Biľaka, který byl
Dubčekovou pravou rukou v té době, a ten řekl: „Víte,
soudruh Bacílek je už starý člověk, on mnohé věci
jinak chápe, to se mu musí odpustit, ale ten film může
jít do kin – s jedinou podmínkou, že tam vynecháte
to, jak družstevníci kradou dřevo z lesa. To by byl
špatný příklad!“ My jsme to tam nechali a šlo to do
kin. Za pár měsíců nám Biľak při jednom setkání říká:
„Víte, chlapci, vám není možno důvěřovat. Vy jste mi
slíbili, že to vystřihnete a nechali jste to tam. Příště to
už nedělejte!“ 
Tak to je na ilustraci toho, že cenzura u nás nebyla tak
krutá, jak se to často vzpomíná. (Potlesk.)
Ondřej Blažek: Jako příslušník generace, která zná ob-
dobí 60. let jenom z doslechu, jsem se chtěl zeptat,
jestli to spíš nebylo tak, že tento obrovský rozkvět kul-
tury v 60. letech u nás nebyl spíš ovlivněn tím, že se
povolila cenzura, ale zároveň tady byl pořád totalitní

režim, který se dal nějak kritizovat. Takže jestli skomí-
rání kultury v současné době není spíš způsobeno tím,
že tady není žádný nepřítel, proti kterému by se dalo
bojovat, nebo něco, co by se dalo nějak jasně kritizo-

vat. Kultivovanou kulturu dělají ze své podstaty lidé,
kteří ji nedělají pro peníze.
Věra Chytilová: Komunisti potřebovali propagaci.
Tento režim nepotřebuje propagaci, tento režim chce
peníze, vydělávat peníze a nic než peníze. Jeho neza-
jímá žádná morálka. Naopak je to víceméně amorální
systém, protože je to taková cochcárna. Je to nekon-
trolovatelné, není tam žádný ideový záměr. My jsme
mohli bojovat proti falešné ideji, mohli jsme ji kritizo-
vat, měli jsme zájem kritizovat a najít slabiny režimu,
kdežto tady nejdou ani najít slabiny, protože je všecko
slabé, je to roztříštěné. Tady je jenom zájem vydělat
peníze. Festivaly, to jo, to podporují, protože festivaly,
tam se sejdou všichni, chtějí si popít atd., ale že by
měli zájem o kulturu? Bohužel, mládež je takto vy-
chovávána.
Ondřej Blažek: Já jsem to nemyslel z hlediska konzu-
mentů, ale z hlediska tvůrců. Vy jste přiznávala, že to,
co jste udělala po 89, že už jste neměla takový úspěch
jako v 60. letech, a jestli třeba vy z pohledu tvůrkyně
si myslíte, že to právě není tím, že v současnosti už
není, ne z pohledu konzumenta, vlastně co říci.
Věra Chytilová: Ale to není pravda! Jestli máte úspěch
nebo neúspěch, nám o úspěch nešlo. (O. Blažek:
umělecký úspěch!) Nám šlo o to posunout věci ku-
předu, kritizovat věci, snažit se, aby se věci zlepšily.
Lidi s tím souhlasili, v tom byl úspěch. Oni remcali.

Dneska jsou také remcalové. Myslí si, že se to dělá
blbě, že je bordel všude, ale nejsou schopni se sjed-
notit na něčem, protože nechtějí režim, který by byl
vynucený, nějaký komunistický režim. 
Myslím, že to znamená třetí cestu. Lidi se musí sjed-
notit na něčem, co má smysl. Tohle nemá smysl. To je
opravdu cochcárna! Není podpora školství, umění atd.
Lidé jsou na nízké úrovni. Blížíme se tedy opravdu pra-
člověku. O nic jiného nejde, než mít hodně co sežrat,
nažrat se, vystavět, cestovat a koukat se na sebe, kou-
pat se. No a co? Ale co si myslíme, co je v hlavě, to je
úplně na posledním místě. Jak by věci měly být, jak by
se měly vylepšit? Co je shnilého ve státě? Co? Co s tím
dělat? Jak se sjednotit, opravdu sjednotit síly?
To není platforma. To kapitalisty nezajímá, oni jsou
sjednoceni na balících peněz a chtějí, aby ty balíky se
zmnožovaly, aby měli ještě víc, ještě víc, ještě víc. Já to
nechápu! Proč? Vždyť všichni umřou. Stejně umřou!
(Pobavení.) Jestli umřeli s velkým balíkem, nebo men-
ším. Teď jsou trošičku otráveni z toho, že přišli o něco,
ale ne úplně o všechno. Jenom ty nejnižší třídy přišly
o všechno, ty je obtěžují, budou tam muset odsypat
něco, budou muset zlevnit. Ježíšmarjá, ČEZ bude
muset zlevnit. Proboha, nemůže mít ty veliké stami-
liony. Já bych je zavřela všecky! (Potlesk.)
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Albert Marenčín: To je stoprocentní vystihnutí sou-
časné situace, ale podle tohoto klíče vlastně i minulé
situace. Často se chápe, že za socialismu nebylo
možno kritizovat, a to se bere ve smyslu partajně-po-
litickém.
Věra Chytilová: Oni chtěli reklamu, takže bylo možné
kritizovat. Oni se s tím chlubili a vydělávali. Oni byli
svým způsobem chytří. Chytřejší než ti blbí kapitalisté!
(Smích.) Protože byli diplomaté. Jim to v mozku pra-
covalo. Ale pak začalo být podezření, že se tam dějí
věci, kterým nerozumějí, a teď nás začali fendovat, co,
jak, kde a museli jsme vysvětlovat a my jsme věděli, že
to myslíme dobře, a že vlastně oni jako socialisté to
měli myslet také dobře. To bylo v jejich původním, co
hlásali v revoluci, že chtějí dobro pro všechny a na-
jednou chtěli jenom pro někoho. To nešlo. My jsme
jim do toho ryli. 
Albert Marenčín: Obrana jistých základních etických
principů, lidskosti, je možná i bez politicko-stranické
platformy. To se děje nyní v nejlepších filmech. Tam je
obrana svobody, obrana lidskosti, humanismu, etiky
atd. atd. A to samé by se bylo mohlo dělat i v minu-
losti. Když se do toho zamontoval politický aspekt, že
to a to by nám strana nedovolila, anebo my svobodní
bychom chtěli, abychom podrobili své kritice nějaké
stranické směrnice nebo něco takového, samozřejmě
o to ani nakonec ti nejlepší autoři neměli zájem. To je
boj s větrnými mlýny.
Věra Chytilová: My jsme se neměli čeho bát. Teď se
lidi bojí, že přijdou o prachy. Oni vytvořili tuhle at-
mosféru strachu o peníze, takže každý radši špóruje
třeba do slamníku. Ale že je bordel, že oni zacházejí
s národním majetkem takovým zločineckým způso-
bem, to já vůbec nechápu, že je to možné, že to do-
volí! Ženský by to neudělaly! Já jsem proto, aby se
ujaly vlády ženy, protože ty umí hospodařit, kdežto
muži, ti jsou flancmajoři! (Oživení v sále. Potlesk.)
Eduard Grečner: (hovoří slovensky) Já bych se přidal
k  mladému muži, který to nazval tak, že hnutí 60. let
mělo nepřítele. Je to absolutní pravda. To byl vlastně
jediný jednotící prvek, který lidi s rozdílnou estetickou
platformou dával dohromady. Z hlediska režimu režim
kulturu potřeboval, tak jako potřebovali v minulosti
řekněme knížata Michelangela, tak oni potřebovali pro
svoji reprezentaci kulturu. Miroslav Válek, slovenský

ministr kultury, nám to jednou říkal: „Dělejte si, co
chcete. Může to být esteticky jakékoliv, jen se vyva-
rujte toho, abyste útočili na režim.“ Jenže náš odpor
vůči nesvobodě byl tak silný, že ať jsme chtěli nebo
ne, tak do filmu nebo do umění se ten odpor nějakým
způsobem dostal. Pokud mladé generaci chybí nepří-
tel, bude si ho muset najít. A nepřítele pan Marenčín

velmi dobře definoval, to je vnitřní nesvoboda. Dnešní
moc nepotřebuje kulturu. Ona se musí dostat do sta-
dia, kdy kulturu bude potřebovat pro svoji reprezen-
taci, na eleganci svého bohatého zisku a tehdy i pro
kulturu nastanou lepší časy. (Potlesk.)
Jan Bernard: Oni kulturu potřebují, oni investují, ale
zatím do obrazů, nikoliv do filmu. (Pobavení.)
Ivan Passer: Napadá mě dialog z Hoří, má panenko:
Proč já, proč já? Víte, někdy mám dojem, že moje
vzpomínky na 60. léta jsou trošku podobné lidem,
kteří prošli válkou, přežili to a pak vzpomínají jenom na
hezké věci. Tak, jak já si to pamatuji, my jsme si fandili
navzájem. Četli jsme si scénáře, přeli jsme se o tom,
ale dělali jsme věci dohromady, jako třeba Perličky na
dně. Myslím, že jsme byli každý jiný, ale byli jsme si
vědomi toho, že úspěch jednoho z nás je příležitost
pro toho druhého. To nás spojovalo. Takhle si to 
pamatuji. A jestli to tak není, tak to nechci vědět! (Po-
bavení.)
Karel Vachek: Já, když jsem udělal Moravskou Hellas,
tak jsem stál až do ´68, přestože jsem mezitím psal
scénáře Kdo bude hlídat hlídače, Kde byly uranové

doly a různé takové legrace a celé to měla být kome-
die s Oldřichem Novým. Už jsem byl ve výrobě a oni
mě stopli. A nejedou byl pro mě ´68. a já jsem věděl,
že když neudělám film teď, neudělám žádný, a tak
mám jen to Spřízněni volbou a pak byla jáma dvaceti
let. Zkoušel jsem to také v Americe a narazil jsem na
úplně obdobné věci. Už jsem málem točil a oni zvolili
Reagana a on zrušil organizaci státu New Jersey, co mi
dala grant. Svět je takový neskutečný.
Když jsem se tady smál, jak se tady jmenoval Hřebejk
se Svěrákem, protože to jsou věci chabé, které vlastně
spočívají v tom, že se v nich vykládá: ono se nic ne-
stalo. Jak by ta Ruska přejela přes Čechy s dítětem 
a utekla do Německa, kdyby nebyla od KGB? To jsou
takové mazané lži.
U umění je strašně důležité, že každá země je musí

mít. Viděl jsem třeba, jak Dostál chtěl, aby Krátký film
mohl fungovat jako takové stanoviště pro studenty,
kteří vycházejí, že si tam udělají nějaké filmy a že za-
čnou. A ono to vůbec nešlo a ukázalo se, že pojiš-
ťovna, které Krátký film tehdy patřil, má asi půl miliardy
každý rok na reklamách, které může vydat, což by bo-
hatě pokrylo, ale ona do Krátkého filmu, který jí pat-
řil, nedala udělat jedinou reklamu! Chápete, to si
rozebrali v těch akciovkách!
Film má strašně důležitou roli, že obsahuje češtinu
nebo slovenštinu, a to jsou strukturované filozofické
systémy. Sám jazyk je strukturovaný filozofický sys-
tém a my jej potřebujeme v nejvyšší kvalitě, abychom
svůj jazyk provozovali a ne, abychom se stali šílenci

s každým čtvrtým anglickým slovem. To nás dovádí
k výsledkům, které se v jiných jazycích nedají provést.
A potom to celé je v překladech, že se vzájemně se-
znamujeme, k čemu jsme došli. To je cíl. Proto musí
být český film, musí být slovenský film.
A ještě si neodpustím, když jsou tady Slováci a já mám
narozeniny, tak nemohu nikoho urazit, tak z Česko-
slovenska se dá udělat tak osm států. Vždycky se vy-
bere oblast, kde se mluví s malinko jinými
koncovkami, jako třeba Jižní Čechy, a také se to
zmenší. A na druhou stranu, to je zvláštní, jak přijdou
tlaky, že jazyky s těmito specifickými základy budou
mizet, takže se to zase bude spojovat. Nic bych si
z toho nedělal, prostě to tak je. A to rozdělování bylo
také takové zvláštní, něco podobného jako je dneska
s penězi, vytvořila se taková virtuální realita. Najednou
vzniklo strašně moc míst pro ministry, úředníky,
všechno máte dvakrát! Vždyť to byla obrovská příleži-
tost pro spoustu lidí, kteří nic neumějí, kteří se třeba
vydávají i za vědce, mají doktoráty a přitom mluví hlou-
posti. (Potlesk.)
Jan Bernard: Krátce poprosím ještě Věru a Honzu
Schmidta, kdyby také něco řekli. 
Věra Chytilová: Já jsem nechtěla nic. Já jsem tě jenom
chtěla varovat, že nás stejně všechny zavřou. (Bouřlivý
smích.)
Jan Bernard: Honzo, zavřou tě? Povídej!
Jan Schmidt: Já nevím, snad ne proboha. Penzisty už
nezavírají, to už je snad pryč. Ale k nové vlně. Pavel Ju-
ráček byl poněkud alergický na novináře, kteří se ptali,
když tahle celá věc začínala být populární, tak ho ne-
smírně dožírala otázka, jaký máme všichni program.
A Pavel na to odpovídal, neříkal to moc slušně: „Jaký
program? Chodili jsme na ruštinu, do stejných hos-

pod, máme stejný holky, tak co po nás chcete? Jenom
rozumět tomu, co je kolem nás! To je celé!“
Jan Lukeš: My Češi máme takovou výbornou schop-
nost, že vždycky, když se nám něco povede, rovnou
to zašlápnout pod zem. Já chápu pana Vachka, že se
mu filmy, které jmenoval pan Zanussi, třeba nelíbí, ale
já to vnímám tak, že se mu nelíbí z hlediska jeho
osobní poetiky, ale tyto filmy mají přece svůj histo-
rický význam.
Mně připadá příznačné, že každá debata o české nové
vlně skončí u debaty o současném českém a sloven-
ském filmu. Já tedy vůbec nesdílím pocit, že současný
český film je špatný. Dokonce si myslím, že už to musí
současné tvůrce lehce otravovat, že jim furt někdo
předhazuje, jak se to dělalo tehdy. Vždyť přeci paní
Chytilová natočila Dědictví, které sice dostalo po
hlavě, ale dneska je to film, který o té době vypovídá
naprosto unikáním způsobem. Pasti, pasti, pastičky
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podle mě dozrají za pár let také do podoby, že všichni
budou říkat: vidíte, tohle je obraz politické korupce.
A pokud tento mladý muž (Ondřej Blažek) se ptal na
nepřítele, ten nepřítel je tu přece furt! Nepřítel je
v tom, že spousta lidí vaší generace se dávno nechala
zkorumpovat v novinách, že píšou stejné blbosti o po-
liticích a sami ty stejné blbosti ve své profesi dělají.
Spousta filmařů místo toho, aby točila filmy, tak točí
reklamy a seká si na tom prachy a přitom dneska mají
filmaři k dispozici techniku, která jim dovolí natočit
filmy, na které potřebují zlomek peněz, které potře-
bovali filmaři kdysi. Já vím, že jim ti zkorumpovaní po-
litici na to prachy nedají, ale tak se na ně můžou
vykašlat a udělat věci po svém způsobem, který
opravdu ta technologie umožňuje.
Jan Bernard: Honzo, není to úplně pravda s těmi pe-
nězi, protože samozřejmě můžeš natočit film za rela-
tivně málo, pokud nepotřebuješ svítit a takovéto věci,
ale potom potřebuješ film dostat k divákům, a to
dneska stojí tolik peněz, kolik dřív stál celý film.
Karel Vachek: Nikdo tu vůbec nemluvil proti gene-
raci. Já jsem tak šťastný, že jsou lidé, kteří odvádějí

špičkovou práci, ale jde jenom o to, že jsem charak-
terizoval dobovou hloupost. Dobová hloupost, je, že
nic nejde, že všichni máme být k sobě naladěni přá-
telsky a vlastně se neanalyzovat. Věc 60. let byla, že
části společnosti byly analyzovány a že bylo rozezná-
váno, co je dobře a co je špatně. Ale tohle žertování
je trošku hrozné a ponižující. 
Ale jsou filmy, kde to takhle idiotské není, jako je třeba
Český sen. A nikdo tu nemluvil o generacích.
Jiří Voráč: Když ale se díváme na dobové dokumenty
ideologické komise ÚV KSČ, tak v žádném případě ne-
vypovídají o tom, že by a) byli chytří a b) že by přijímali
proces filmové liberalizace příznivě, že by ho dokonce
třeba i podporovali, to tedy v žádném případě. 
Naopak. Oni s tím neustále zápasili, neustále měli
problém s tím, jak proces, který se jim jevil jako ne-
kontrolovatelný, pacifikovat. Dokumenty vypovídají 
o tom, že státní moc, tedy s výjimkou jara 1968 nebo
krátkého období do okupace, kdy cenzura přestala
fungovat i oficiálně, tak po celou tuto dobu s tím svá-
děli velmi urputný boj.
Mluvilo se tady o tom, že filmy si na sebe nevydělaly.

Samozřejmě, že řada filmů 60. let si na sebe vydělala.
Limonádový Joe měl mnohamilionovou návštěvnost.
Samozřejmě některé filmy, zvláště takové řekněme
elitní typu filmů Jana Němce, tak žádný z jeho filmů
neměl návštěvnost ani 100 tis. diváků. To je velmi
málo. Řada exkluzivních filmů Evalda Schorma nebo
Perličky na dně měly něco přes 100 tis., Intimní osvět-
lení mělo asi 250 tisíc, ale třeba Lásky jedné plavo-
vlásky měly myslím 3,5 mil. a nejnavštěvovanější film
poloviny 60. let, tedy doby, kdy šlo do distribuce In-
timní osvětlení nebo Lásky jedné plavovlásky, tak byl
Vinnetou. Měl asi 6 nebo 7 miliónů diváků. To jenom,
abychom měli nějaké relace.
Fenomén nové doby anebo vůbec celé společenské 
a kulturní liberalizace 60. let nepochybně byl podmíněn
nejenom politickým uvolněním, ale také ekonomickými
reformami, které reprezentoval Ota Šik a ve filmovém
průmyslu se projevily tím, že na Barrandově v roce 1962
došlo k decentralizaci produkčního systému, vznikly re-
lativně autonomní nezávislé produkční skupiny, které
mezi sebou začaly soupeřit. Tím vznikla určitá vnitřní
konkurence, ale hlavně měly autonomní dramaturgy,
což bylo velmi důležité, a tím pádem i vznikla poptávka
po nových námětech a nových tvůrcích. Na tento eko-
nomický předpoklad se trošku zapomíná, ale myslím, že
byl velmi důležitý, ba možná klíčový.
Jan Bernard: Omlouvám se, že nedám žádný prostor
pro diskusi, protože musíme začít film. (Po krátké pře-
stávce byla spuštěna projekce filmu Ein Anlass zum
Sprechen – Povolení mluvit, který natočil v roce 1966
Haro Senft o FAMU a československé mladé vlně.)
Stenografický záznam pořídil komorní stenograf Ing. Pavel
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Celkem na tři pokračování jsme rozvrhli memoáry dlouholeté televizní dramaturgyně Jarmily Turnovské. Zde je jejich 1. část:

NA ZAČÁTKU
Když jsem v kanceláři v Měšťanské Besedě u pana doktora Ráže podepsala
smlouvu, podle níž jsem se od 1. července 1954 stala dramaturgyní Českoslo-
venské televize, měla jsem už za sebou malou zkoušku v tehdejší redakci pro děti.
Poslal mne do ní můj profesor na DAMU Antonín Dvořák s tím, že tam potřebují
dramaturga. Žádné zvláštní nadšení, že jsem se do téhle redakce dostavila jsem
sice nezaznamenala, ale přesto jsem se statečně pustila do úkolu, který mi dali.
Mladičký Jindřich Fairaizl mi uložil, abych napsala spojovací text k několika krátkým
filmům a docela se bavil nad mým údivem, jak si počít s tak nesourodým materiá-
lem, ale nedala jsem se znechutit. To, co jsem podle dohody přinesla, ho ale po-
bavilo ještě víc. Má představa o tom, co je a co není možné v televizním studiu
odehrát ve spojovacím textu (vymyslela jsem si scénku s živým pejskem a dala si
na ní záležet) byla naprosto nereálná. Nicméně po téhle zkušenosti jsem si uma-
nula, že hlavou zeď prorazím a nakonec se mi to podařilo. Když jsem začala do
Měšťanské besedy docházet jako dramaturgyně pořadů pro děti a vyplňovat kaž-
dodenně docházku – 7:45 až 16:45 s podrobným popisem, čemu jsem se v pra-
covní době věnovala, trpěla jsem a vzpomínala na dobu studií, kdy jsem měla
možnost smysluplně využívat čas. Přednášky, knihovny, dopolední generálky v nej-
různějších divadlech, večerní představení, čas na psaní diplomové práce, to mi
hodně chybělo. Napadalo mne samozřejmě jestli jsem neudělala chybu, že jsem se
dala zaměstnat v instituci, která mne takhle časově omezovala, místo, abych na-
stoupila do ostravského divadla, kam směřovala moje umístěnka.
V televizní redakci byl mým šéfem básník Oldřich Kryštofek, jako dramaturgové tu pů-
sobili Míša Průša a Josef Starec, Jindřich Fairaizl, sekretářkou byla půvabná Jarmilka
Šusterová, o produkční věci pečovala mladičká Jiřina Vágnerová, hlasatelkou pořadů

pro děti byla Štěpánka Haničincová, o níž jsem věděla, že z donucení přestoupila na
DAMU z herectví na dramaturgii. V tu dobu už byla vdaná za svého spolužáka z herecké
fakulty Petra Haničince. Z DAMU jsem Štěpánku znala jen letmo, ale líbily se mi její
dlouhé tmavé vlasy a laskavost, která z ní vyzařovala. Netrvalo dlouho a jako drama-
turgyně Vysílání pro nejmenší začala jsem se Štěpánkou často spolupracovat. Půlho-
dinky pro malé děti se skládaly z animovaných distribučních filmů, spojovací texty mezi
nimi psali různí autoři, někdy i já. Maňásek medvídek Emánek tenkrát ještě „nemluvil“
a vyjadřoval se pantomimicky. Autorkou podoby růžového medvídka byla výtvarnice
Jarmila Fenclová-Havlíková, vodily ho skrčené pod stolem, u něhož seděla Štěpánka,
různé loutkoherečky. Pokud si dobře vzpomínám, hlavně Anna Kusá, tehdy členka
ÚLD (Ústředního loutkového divadla, které řídil Jan Malík).
Ještě dnes si dokáži vybavit ty hodiny výběru filmových příspěvků, které jsem od-
seděla v kině Alma nedaleko Měšťanské besedy a snažila se dávat přednost české
animované tvorbě.Upřímně řečeno, s tehdejší podobou Vysílání pro nejmenší jsem
byla velmi málo spokojená. Věděla jsem, samozřejmě, že tenhle laciný pořad je pro
redakci výhodný, s tím jsem se ale nechtěla spokojit a začala jsem „zlobit“. Do-
mluvila jsem se s malířem Ondřejem Sekorou, že bude jednou za měsíc chodit do
Vysílání pro nejmenší a před kamerou kreslit a ke svým obrázkům vyprávět dětem
zábavné a trochu poučné příběhy. Josef Pehr už si se svými dvěma maňásky, Ku-
ťáskem a Kutilkou, na obrazovce nejednou zahrál, ale zdálo se mi škoda, aby se tu
objevoval jen sporadicky, a tak přišel na svět „Kalendář Kuťáska a Kutilky“. Ma-
ňásci, které ovládal a za které mluvil Josef Pehr, se přestěhovali na paravan a tam
odehrávali krátké, ucelené scénky, vážící se k jednotlivým měsícům v roce. Scénáře
k nim psal Josef Pehr, který je neopustil ani u paravanu, glosoval jednotlivé situace,
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ale o vodění loutek už se posta-
rali loutkoherci, mezi nimi také
Hanička Vavrušková, s níž měl
později Josef Pehr holčičku, dnes
známou herečku Janu Krauso-
vou. Kalendář K + K měl u dět-
ského televizního publika velký
úspěch a nespornou zásluhu na
tom měla čerstvá absolventka
DAMU, režisérka Libuše Koutná.
Její jméno se pak objevovalo na
mnoha pořadech, které dodnes
patří k  nejkvalitnější produkci
Vysílání pro děti a mládež.
Zvolna, ale přece jen, se mi da-
řilo zpestřit Vysílání pro ne-
jmenší, a když jsem s předstihem

odevzdávala scénáře na měsíc dopředu, věděla jsem, že mám vyhráno. Až dopo-
sud tu nic takového neexistovalo a vedoucího redakce, Oldřicha Kryštofka, to až do-
jalo. Zvláštní člověk to byl, ten básník, kterému, kdo ví jak, spadla do klína tahle malá
televizní redakce a řídil ji, jak uměl. Jako člen KSČ, ale o hodně víc jako laskavý člo-
věk, který se dokázal obklopovat tvůrčími lidmi a v tom byla jeho síla a štěstí pro
Vysílání pro děti. V tu dobu, kdy jsem do redakce nastoupila, pohybovali se kolem
ní jeho kamarádi – Jiří Cirkl, barrandovský scénárista, Jindřich Polák, tehdy ještě bar-
randovský pomocný režisér, Milan Vošmik, začínající režisér, můj spolužák scéná-
rista Ota Hofman, výtvarnice Jarmila Fenclová a její manžel výtvarník Václav Havlík
a ti všichni se podíleli na tehdejším Vysílání pro děti. Budovali jeho základy, bavilo
je to, těšilo je být „při tom“. 
V našem malém dramaturgickém kolektivu – Míša Průša, Josef Starec, Jindřich Fai-
raizl a já jako novicka – zářil právě ten nejmladší z nás, Jindřich. Už tehdy cílevědomě
směřoval ke zpravodajství, publicistice, dostával „zelenou“ ke svým filmovým pří-
spěvkům s osobními, pro mne, až příliš nadnesenými komentáři. To pnutí, které
v sobě ten mladík už tenkrát měl a kterému dával průchod i v malých příspěvcích
pro děti, v něm po létech dozrálo. Proslavil se jako špičkový dokumentarista, který
dokázal odkrývat s nebývalou razancí všechno, nad čím tehdejší společnost chtěla
zavírat oči. Ostatně i já, než jsem dostala na starost Vysílání pro nejmenší, měla
jsem zakusit pracovat v žánru, který mi naprosto neseděl. Nevím už koho napadlo,
že bych měla přispívat do zpravodajství pro děti, které bylo zakomponováno do
hodinového bloku pro děti pionýrského věku, v němž se také objevovaly různé
scénky, distribuční filmy, fotomontáže i rozhovory s tehdejšími osobnostmi. Měl to
být a snad také byl, jakýsi aktuální magazín ze současnosti. Ještě dnes mám husí
kůži, když si vzpomenu na své cesty do ČTK, na shánění různých fotografií a vy-
hledávání smysluplných zpráv ze života pionýrů. Zpravodajství a publicistika byly
pro mne stejně neschůdné, jako kdysi za studií matematika. Už si nevzpomínám,
kolik těch příspěvků jsem přece jenom sehnala, ale určitě neoriginálnější byla moje
zpráva o třiatřicetileté slonici Punči, která se procházela ulicemi Moskvy, podlo-
žená důkaznými fotografiemi. 
Konečně jsem se odhodlala požádat Oldřicha Kryštofka, aby mne zprostil úkolu,
k němuž nemám nejmenší předpoklady. Vyhověl mi, když viděl, jak jsem nešťastná
a dal mi definitivně na starost Vysílání pro nejmenší. Ta práce mne bavila a těšila,
ale po nějaké době mne napadlo, že by bylo načase pokusit se o něco víc, než jen
vysílat pásma distribučních animovaných filmů. Toužila jsem uvést na obrazovku ně-
kterou ze svých milovaných pohádek Čapkových, a když jsem se zase vydala za Ol-
dřichem Kryštofkem, už jsem měla pod paží scénář „Kočičí pohádky“ a příslib práv
od paní Olgy Scheinpflugové, kolegyně mé matky, herečky Jarmily Bechyňové,
z činohry Národního divadla. Paní Olga chodívala k nám domů i se svým mužem
Karlem Čapkem, který mně a mé sestře nosil své knížky a vpisoval do nich věno-
vání. Jednou nám ke knížce o Dášence věnoval dva plyšové foxteriéry, spojené
červeným řemínkem a hrál si s nimi s námi na zemi pod klavírem. 
Tohle jsem sice Oldřichovi Kryštofkovi nevyprávěla, ale přesto s mým nápadem na
hranou pohádku souhlasil. Byla to od něj odvaha pustit se do tak drahého a složi-
tého pořadu. Jednoho dne, nedokážu přesně určit, v kterém to bylo roce, ale mys-
lím, že to bylo někdy v zimě roku 1954, bylo studio v Měšťanské besedě zastavěno

dekoracemi, které do televizní adaptace „Kočičí pohádky“ předepsal scenárista Ota
Hofman. Herci přebíhali v předklonu mezi kamerami, aby byli včas v následném zá-
běru a já seděla rozechvělá v režii vedle režiséra Pavla Blumenfelda, který suve-
rénně dirigoval střihače i zvukaře a celý ten příběh o kočce Jůře, malé princezně 
a klukovi Vaškovi.Vysílalo se živě samozřejmě a nikdy už si nelze zopakovat úžasný
výkon Marie Brožové jako babičky, princezny Zuzanky Ondrouchové a uvidět ma-
lého Václava Postráneckého jako Vaška. Po vysílání volala do „Kufru“ – tak jsme ří-
kali bufetu před hereckými šatnami v Měšťanské Besedě – paní Růžena Nasková
a na vlastní uši jsem vyslechla její chválu pohádky. Tohle živé vysílání nastartovalo
hranou televizní pohádku do budoucna.
Naše redakce – Vysílání pro děti – měla na začátku vyhrazen vysílací čas jednou
týdně ve čtvrtek. Začínali jsme odpoledne mou půlhodinkou – Vysílání pro nej-
menší – pak následovala hodina pro děti pionýrského věku, o které jsem už psala.
Na ní spolupracovali kolegové Míša Průša, Josef Starec a Jindřich Fairaizl. Ten cíle-
vědomě směřoval k samostatnému pořadu zpravodajského zaměření, který nako-
nec dostal podobu známé a úspěšné „Vlaštovky“. 
Míša Průša, pokud si dobře vzpomínám, inklinoval spíš k žánrům dramatickým a zá-
soboval náš repertoár převzatými představeními z loutkových divadel a informa-
tivními pořady z produkce knižních nakladatelství a kultury, pro rozhled dětských
diváků přínosnými.

Josef Starec, na první pohled pomalý tlouštík, byl velmi vzdělaný, vlídný a vtipný člo-
věk s nadhledem a vlastním názorem. Spolu s Míšou Průšou a režisérem Milanem
Vošmikem připravil do vysílání první velkou inscenaci, dramatizaci knížky Marie
Majerové „Robinsonku“. Vysílala se 6. ledna 1955 večer. V hlavní roli se objevila
Jana Rybářová, jejím partnerem byl Karel Charvát, můj spolužák z DAMU, s kterým
Jana tehdy také chodila. Jejich vztah skončil, když se Jana zamilovala do Přemysla
Kočího. Ta nešťastná láska dohnala Janu později k sebevraždě, a tak skončila její
slibná herecká kariéra. Tehdy ale, kdy jsme v redakci sledovali „Robinsonku“, byla
šťastná, krásná, mladá, herecky skvělá. 
Naše vysílání se v budoucnu k „Robinsonce“ vrátilo. To už byl barevný a plnokrevný
film Karla Kachyni, který na festivalu PRIX DANUBE v Bratislavě v roce 1974 získal
Hlavní cenu. I tentokrát se natáčelo podle scénáře Oty Hofmana. Blaženku, hrdinku
z knižní předlohy Marie Majerové, si zahrála sestra Libušky Šafránkové Mirka, je-
jího otce, taxikáře, hrál Petr Kostka, laskavou Toničku, její novou maminku, hrála Li-
buše Havelková. „Robinsonku“ ale ještě před tou naší filmovou, natočil režisér
Jaromír Pleskot jako černobílý barrandovský film s gymnazistkou Jaroslavou Tvrzní-
kovou, která se později stala známou a úspěšnou herečkou. Blaženčina otce hrál
tehdy Ladislav Pešek. Výkony herců v obou filmech byly skvělé, ale pro mne zůs-
tává na prvním místě televizní Blaženka Jany Rybářové. 
Škoda, že teprve v roce 1958 byl dán do provozu telerecording, jehož prostřed-
nictvím bylo možné uchovat pořad k eventuální repríze. Byl to pokrok, i když tech-
nická kvalita těchto záznamů nebyla příliš obdivuhodná. Ale upřímně řečeno, ani
pořady, které jsme v tu dobu vyráběli, se nevyznačovaly zvláštní kvalitou. Hledali
jsme cesty, učili se jak dělat televizi, a to se samozřejmě bez chyb neobešlo. Pře-
sto jsme se začas rozrostli na velkou redakci s nejrůznějšími žánry. Přibývali dra-
maturgové, redaktoři, ale také profese realizační – režiséři, kameramani, asistenti

Jako hlasatelka tentokrát s medvídkem Emánkem

Jarmila Turnovská jako hlasatelka
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režie, scéničtí i kostýmní výtvarníci – a ti všichni se specializovali na tvorbu pro
děti a mládež. Hlavní redakce pro děti a mládež se tak zvolna, ale jistě stala nepře-
hlédnutelnou dominantou televizního vysílání. Časem byly pořady z naší produkce
uváděny také v hlavních večerních vysílacích časech.
Šťastný byl moment, kdy do redakce přišel Milan Nápravník a inicioval tvorbu ani-
movaných seriálů. Dokázal získat k autorské spolupráci Václava Čtvrtka, výtvarníka
Radka Pilaře a další významné autory, režiséry i výtvarníky a nastartoval tak televizní

pořad, který dodnes září na obrazovce – Večerníček. Milan Nápravník nebyl jen vý-
borný dramaturg, ale měl i schopnosti, v dnešní terminologii manažerské a jeho zá-
sluhou výroba Večerníčků zakotvila na profesionálním animovaném pracovišti –
v Krátkém Filmu. Milan Nápravník se už tehdy věnoval vlastní literární činnosti, 
a když po šedesátém osmém roce emigroval do západního Německa, v ní úspěšně
pokračoval. Vzpomínám si, že po změně režimu měl v galerii Mladé fronty ve Spá-
lené ulici výstavu obdivuhodných fotografií, ale já jsem se s ním, bohužel, už nikdy
nepotkala. Rozhodně se ale o vznik nejúspěšnějšího programového typu – televiz-
ního Večerníčku – zasloužil především on. Jeho odkazu v tomto atraktivním pro-
gramu se pak ujaly dramaturgyně Irena Povejšilová, Eva Povondrová i Kateřina Krejčí
a konečně také Marie Kšajtová , která pak, už jako důchodkyně a na smlouvu, v dra-
maturgii Večerníčků působila.. 
Díky Milanu Nápravníkovi a jeho dramaturgickým kolegyním, jsou dodnes animo-
vané seriály pohádek na dobrou noc stálicí televizního programu. Nějakou dobu
pracoval v dramaturgii Večerníčků také loutkář Jiří Jaroš, když ale z televize odešel,
aby se věnoval pedagogické činnosti na loutkářské fakultě DAMU, přizvala jsem
ke spolupráci Jana Kutálka. Bohužel, předčasně zemřel, nicméně jeho dramatur-
gický vklad do animované „večerníčkovské“ tvorby je trvalý a významný. Ale nejen
Večerníček přispěl k úspěchům televizního vysílání pro děti. Televizním fenoménem
se stala televizní hraná pohádka, původní hry, adaptace literárních předloh, stejně
jako seriálová tvorba z produkce Vysílání pro děti a mládež. 

ŠÉFREDAKTOŘI A JEJICH ZÁSTUPCI
Jak šla léta, střídali se ve vedení redakce šéfredaktoři, sotva bych je dnes všechny
dokázala vyjmenovat. Určitě ale bylo šťastné období, kdy nás řídil profesor Vladi-
mír Kovářík, člověk s vizí, s rozhledem, schopností stanovit dramaturgii úkoly a vy-
burcovat v nás zdravou ctižádost je co nejlépe splnit. Jeho zásluhou tak vznikl pořad
„Země velkého vypravěče pohádek“, který získal Hlavní cenu na prestižním Mezi-
národním festivalu programů pro děti a mládež v Mnichově v roce 1968. Přitom
nešlo o nějaký nákladný festivalový projekt, ale jen o mírně realizačně vylepšený
pořad z úspěšného domácího cyklu Pohádkový zeměpis, v němž Štěpánka s ma-
ňáskem Péťou Světošlápkem rozšiřovala hravou formou nejmenším dětem znalosti
o jednotlivých zemích, zeměpisně, kulturně, vždy s jednou pohádkou navíc. Pan
profesor Kovářík správně odhadl, že tento typ pořadu, tak trochu výukový, ale
hlavně pro dětského diváka zábavný a zajímavý i realizačně, může na mnichov-
ském festivalu zabodovat. 
Dramaturgyně a iniciátorka Pohádkového zeměpisu Helena Sýkorová dokázala po-
hotově připravit scénář na festival do Mnichova s autorkou Květou Kuršovou a re-
žisérem Ludvíkem Rážou. Vyprávění o Dánsku, o pohádkáři H.CH. Andersenovi
s jednou z jeho pohádek, otevřelo Československé televizi dveře na Prix Jeunnesse
i do budoucna. Ještě několikrát jsme se v tom mezinárodním klání víc než čestně
umístili. Určitě je třeba také zmínit šéfredaktora Miloše Volfa, který držel ochrannou
ruku nad odvážnou redakční skupinou – Vladimír Branislav, Otka Bednářová, Ota
Nutz – kteří kritizovali určité problematické jevy současnosti – v publicistickém
cyklu Zvědavá kamera. Netroufám si z tohoto místa mapovat jejich prohru v sou-
boji s komunistickým režimem, nemám dost informací, ale vím, že když jsem chtěla
alespoň Otku Bednářovou převést do dramaturgie hrané tvorby, a tak tu čestnou
a nadanou redaktorku uchránit výpovědi, tak se mi to nepodařilo. Je mi to dodnes
líto, ale takovým malým zadostiučiněním pro mne bylo, že se alespoň po nějakou
dobu dařilo zaměstnat ji pod cizím jménem jako scenáristku Večerníčků o Bzukovi
a Ťukovi, které se dodnes reprizují. Zásluhu na tom, že Otka ty scénáře psala, má
dramaturgyně Eva Povondrová. 
Další silnou šéfredaktorskou osobností byl Lubor Pok. Obdivuhodně inteligentní,
vzdělaný, pohotový řečník, schopný organizátor, se redakce ujal ve velmi těžké
normalizační době. Dovedl náš kolektiv spolehlivě chránit a vydobýt nám prostor
k tvorbě, která nás nekompromitovala. Svěřil mi vedení dramatické tvorby v re-
dakci a nechal mi zcela volnou ruku v tom, jak s ní naložím. Přijala jsem jeho na-
bídku na Hlavního dramaturga s upozorněním, že mi k mému ubohému platu
(2.7OO.-) nemůže přidat ani korunu. Peníze mi nepřipadaly tak důležité, ačkoli
jsem doma zápasila s rodinným rozpočtem, ale milovala jsem své povolání a chtěla
jsem v něm dokázat maximum. A tak jsem po nocích četla hory scénářů, dávala
připomínky dramaturgům Večerníčků, her pro děti a mládež, dramaturgům 

pořadů pro nejmenší, ti všichni pode mne spadali a věřila jsem, že dělám dobře. 
Paměť mne už zrazuje, ale přece jen si dokážu vzpomenout, kdy ve vedení redakce
vystřídal Lubora Poka doktor Jiří Roth. Představil nám ho tehdy v době normali-
zace sám ředitel televize Jan Zelenka a ujišťoval nás, že onen drobný muž bude
stejně dobrým šéfredaktorem jako doktor Pok. Ten v redakci zůstal i nadále ve
funkci vedoucího vzdělávacích pořadů. 
V době nástupu Jiřího Rotha už byla redakce z hlediska stávajícího režimu zbavena
oněch „nebezpečných“ redaktorů, soustředěných kolem „problematické“ Zvědavé
kamery (Miloše Volfa, Vladimíra Branislava, Otu Nutze, Otky Bednářové zejména)
a zdálo se, že by čistky mohly skončit. Přesto jsme všichni cítili zvláštní atmosféru
napětí, související s příchodem náměstkyně doktorky Mileny Balášové a Jany Ko-
lárové, která dostala v naší redakci funkci zástupkyně šéfredaktora a soustředila se
tu hlavně na řízení zpravodajských a publicistických pořadů pro mládež. 
Tahle elegantní a pohledná blondýna rozhodla, že se já přestěhuji ze své židle ve
velké místnosti, v níž byli soustředěni všichni dramaturgové tzv. umělecké redakce,
do malé místnosti, sousedící se sekretariátem. Seděly jsme tam tedy spolu, a i když
se mi tam vůbec nechtělo, přece jen se mi z počátku zdálo, že budu mít přece jen
víc klidu na stohy scénářů, které jsem měla za povinnost přečíst a projednávat své
připomínky s jednotlivými dramaturgy. Jenže to bylo hodně jinak. Scénáře jsem si
dál nosila domů a po splnění domácích povinností je zase četla hluboko do noci.
Přes den se toho v blízkosti hektického sekretariátu moc načíst nedalo, navíc jsem
si připadala být neustále pod dozorem ke mně vlídné a přátelské Jany Kolárové.
Možná se chtěla se mnou kamarádit,
ale na to jsem neměla ani čas ani
chuť. Zatím, co já jsem na velmi
slušné požádání paní zástupkyně od-
cházela z naší místnosti, aby měla klid
na jednání se svými podřízenými, ona
vytrvale sledovala moje jednání s dra-
maturgy. 
Zanedlouho toto „sledování“ skončilo
a já se vrátila do velké místnosti a na
moje místo naproti Janě Kolárové
usedl jeden z mých dramaturgů, Zde-
něk Storch. Moje sesazení z funkce
Hlavního dramaturga se odehrálo na
redakční schůzi velmi rychle a vlastně
bez jakéhokoli zdůvodnění. Věděla
jsem ale, zač jsem si to zasloužila. 

Jako princezna ve studiové pohádce Pasáček vepřů, říjen 1956. (Princ Jiří Vršťala.)

S Markem Ebenem – Válečkem
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Podržela jsem ochrannou ruku nad Olgou Papouškovou, která kdysi spolupraco-
vala s kolektivem Zvědavé kamery, a když pak přešla do mé redakce, věnovala 
se tu soutěžním pořadům pro děti. Cyklický soutěžní pořad Piškvorky byl tehdy
šlágrem našeho vysílání a já náhle dostala pokyn, aby byl ukončen. Nedokážu se
už upamatovat, jak byl ten zákaz formulován, ale vzepřela jsem se mu. Tenhle akt
mého „selhání“ se odehrál písemně mezi mnou a šéfredaktorem Rothem a jsem si
jistá, že kdyby bylo jenom na něm, mé odvolání by se nekonalo. Olgu Papouško-
vou se pak přece jen podařilo z redakce vypudit, i když se bránila velmi statečně.
Vedení redakce ji dalo k dispozici osobnímu oddělení z důvodu reorganizace, která
se ale v naší redakci doopravdy nekonala. Olga Papoušková pak byla zařazena do
Redakce převzatých pořadů, kde jí už snad nikdo nepředhazoval její profesní spo-
lupráci s kolektivem Zvědavé kamery. 
Ani já jsem svým sesazením přílišnou újmu neutrpěla. Zbavila jsem se řady úřed-
nických úkonů, zodpovědnosti za jeden z největších redakčních celků a mohla se
tak věnovat dramaturgii, kterou jsem při svém minulém pracovním zařazení mohla
vykonávat jen sporadicky. Přece jen jsem ale měla být za svou neposlušnost dál
trestána. Někdy tou dobou nastoupil do redakce Miloslav Doubrava, stal se členem
vedení jako druhý zástupce šéfredaktora. Věnoval se, mimo svou moderátorskou

aktivitu v pořadech pro mládež ve večerních vysílacích časech, hlavně dramatur-
gickému vedení naší umělecké redakce a byl nyní také mým nadřízeným. Impo-
novala mi jeho inteligence, slušnost a schopnost tento úsek koncepčně řídit. On
dostal za úkol dořešit můj „případ“ a udělal to velmi elegantně. Pozval mne v pra-
covní době na schůzku mimo redakci a pověděl mi, že bych měla podle přání ve-
dení redakce odejít z Vysílání pro děti a mládež. V té věci už prý bylo jednáno
s šéfredaktorem Literárně dramatické redakce, profesorem Antonínem Dvořákem,
kam mne jako dramaturgyni nabízeli. Prozradil mi také, jak se profesor Dvořák po-
divoval nad tím, s jak lehkým srdcem se chce naše redakce zbavit dlouholetého 
a zkušeného dramaturga, který byl pro ni přínosem. Na otázku Miloslava Doub-
ravy, zda bych do téhle redakce chtěla přejít, jsem po pravdě řekla, že by to pro
mne snad znamenalo i určité profesní povýšení (už před léty mi tehdejší šéfre-
daktor profesor Vladimír Kovářík nabídl, abych šla dělat dramaturgyni do literární
redakce, ale já zůstala věrná dětem). I tehdy jsem řekla Miloslavu Doubravovi, že
bych raději zůstala v naší redakci, kde mám spousty rozpracovaných látek a práce
tady mne těší. Myslím si, že díky Miloslavovi Doubravovi mne už nikdo k odchodu
z redakce nenutil a já se mohla věnovat řadě projektů, mezi nimiž byly také 
koprodukční seriály.

PŮVODNÍ TVORBA a KOPRODUKCE
Cestu ke koprodukci s Westdeutscher Rundfunk v Kolíně nad Rýnem jako první na-
startoval Miloslav Doubrava, když inicioval vznik seriálu „Arabela“. Vedoucí tamního vy-
sílání pro děti byl pan Gert Müntefering, tvůrčí osobnost s rozhledem a s obdivem pro
specifiku české televizní tvorby a její mecenáš. Po „Arabele“ autora Miloše Macourka
a režiséra Václava Vorlíčka, následoval pak, také ve spolupráci s WDR, seriál „Ná-
vštěvníci“, který napsal Ota Hofman a režíroval Jindřich Polák. Zatím co dramaturgem
„Arabely“ byl Jiří Bednář, dramaturgie „Návštěvníků“ byla svěřena mně. Po diváckém
úspěchu „Arabely“ se rozhodlo o pokračování tohoto seriálu, kterému se nadále musel
věnovat Jiří Bednář, a tak i další koprodukční seriály (Létající Čestmír, Chobotnice
z II.patra, Křeček v noční košili) jsem zase dramaturgovala já. Byla to krásná spolu-
práce se scenáristy Otou Hofmanem i Milošem Macourkem a oběma režiséry Jindři-
chem Polákem a Václavem Vorlíčkem. Je třeba říct, že všechny tyto koprodukční seriály
měly také exkluzivní výrobní podmínky a nebývalou volnost ve zpracovávání témat,
které díky své výjimečnosti, a také díky panu Münteferingovi, nepodléhaly žádné
ideové cenzuře. Koprodukční partner nezasahoval tvůrcům do hereckého obsazení,
jako tomu bylo leckdy u některých koprodukčních seriálů pro dospělé diváky, (např.
Cirkus Humberto). Pan Müntefering nechával také mně velkou volnost v dramaturgii,
na níž se i on podílel velmi inspirativně. 
Ale vraťme se ještě na chvíli do doby, kdy televizní vysílání pro děti začínalo, i když
leccos z tohoto období už bylo vzpomenuto. Je třeba říci, že všechny žánry, které
vytvořily úspěšný obraz tohoto vysílání, a které více méně fungují až dodnes, začal
pěstovat a kultivovat onen malý redakční kolektiv na začátku padesátých let v Měš-
ťanské Besedě. První studiová hra „Robinsonka“ už v roce 1955 předznamenala
vznik dalších televizních adaptací i her pro děti a mládež, zcela původních. Totéž
platí o hraných televizních pohádkách, které nastartovala „Kočičí pohádka“. Vý-
robní podmínky k jejich realizaci se ale přece jenom postupem času zlepšily, tele-
vizní archiv se dnes může dokonce chlubit také pohádkovými látkami, natáčenými
v reálech jako náročné filmy. Mimo už zmíněné koprodukční seriály se podařilo
vyrobit také několik českých původních seriálů, ur-
čených k rodinnému sledování.
Vysílání pro nejmenší (dnes Kouzelná školka), použ-
ívá v podstatě stejné postupy (filmy, loutka, moderá-
tor) jaké se používaly v minulé době. Z dnešní
obrazovky ale prakticky vymizely loutkové scénky 
a hříčky, realizované ve studiu maňásky, javajkami,
černým divadlem a dává se přednost kresleným 
a loutkovým animovaným krátkometrážním filmům,
zejména zahraničním. V počátečním období existence
Vysílání pro děti byly studiové loutkové pořady hlavní
součástí tehdejšího repertoáru. Umož-ňoval to hlavně
fakt, že v tomto vysílání vznikla loutkoherecká sku-
pina, kterou vedl profesor pražské loutkářské katedry

na DAMU Zdeněk Raifanda. Tento vynikající loutkoherec (jeho bravurní číslo s ma-
rionettou, „Klaun Ferdásek“, zachované v televizním archivu na filmovém pásu, zís-
kalo čestné ocenění na Mezinárodním festivalu v Mnichově Prix Jeunnesse 1966)
angažoval do loutkoherecké televizní skupiny kolektiv vynikajících „loutkářů“, ab-
solventů loutkářské fakulty i těch, kteří se už osvědčili v praxi. Stálými členy sku-
piny se stali Jaroslav Vidlař, Ivan Anthon, Jana Prachařová, Alexandra Stránská,
určitou dobu tu byla také Naďa Munzarová, další loutkoherci byli najímáni k jed-
notlivým inscenacím podle potřeby. 
Na začátku šedesátých let, se pravidelně vyráběly až hodinové loutkové inscenace –
na příklad původní loutková hra Miloslava Zelenky „O medvědu, který čekal, až odteče
řeka“ (premiéra 7.listopadu 1961, režie Svatava Rumlová), „Strašidlo, které se směje“
téhož autora (premiéra 2O. ledna 1963, režie Libuše Koutná) a další dlouhometrážní
loutkové hry, které pro redakci psal většinou Miloslav Zelenka, externí autor se smlou-
vou, nasměrovanou k tomuto druhu tvorby. Mimo to redakce pravidelně spolupraco-
vala s loutkovými divadly pražskými i mimopražskými, a v tak zvaných převzatých
představeních propagovala jejich inscenace. V roce 1963 vznikl dokonce televizní film,
Kainarova „Zlatovláska“ z repertoáru pražského Ústředního Loutkového divadla v režii
Milana Vošmika. Vedle těchto reprezentativních loutkářských projektů vyrábělo 
Vysílání pro děti řadu drobných loutkových scének s jednoduchým výchovným po-
sláním, ale také malých, zábavných loutkových seriálů, na příklad „O vepříku a kůzleti“
a dalších podle předloh Václava Čtvrtka, které se dodnes reprizují. 
Po pravdě řečeno, připomínám zlatou éru loutkových televizních pořadů hlavně
proto, abych upozornila na snahu tehdejšího dramaturgického týmu poskytnout
dětským divákům co nejširší výběr pořadů. Patří sem pochopitelně i každotýdenní
ranní nedělní pásma z pozdější doby, která si děti zamilovaly hlavně pro dva prů-
vodce Jů a Hele a ostatní loutky, realizované prostřednictvím černého divadla. Po-
doba nedělního dopoledního pásma byla vlastně českou variantou amerického
cyklického pořadu Sezame Street, který se po sametové revoluci v originální po-

době také dostal na obrazovku. Není možné z tohoto
místa vyjmenovat všechny pořady pro děti, které
v rozběhu televizního vysílání prošly obrazovkou. 
Určitě je ale třeba připomenout cyklus Hledáme pís-
ničky pro děti, který znamenal velký divácký úspěch
a díky dramaturgyni, doktorce Marii Rysplerové, při-
lákal k televizi řadu nových textařů i skladatelů a ote-
vřel jim tak cestu na další profesionální dráhu. Stejná
dramaturgyně je také podepsána pod řadou hudeb-
ních pořadů pro mládež, v nichž představovala za-
 čínající zpěváky, a tak jim pomáhala ke startu
k ná sledné kariéře. Mařenku jsme měli všichni rádi 
a obdivovali jsme její znalosti z hudební oblasti i její
obdivuhodné nápady, které bylo nutné občas krotit.

Klaun Ferdásek (virtuózní vystoupení loutkáře Zdeňka Raifandy
s marionetou, oceněné na Prix Jeunnese, Mnichov 1966).
Výtvarník loutky pravděpodobně Zdeněk Podhůrský.
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Nicméně s jejím odchodem do Hudební redakce, kam díky své odbornosti v hu-
dební vědě patřila, hudební pořady v dětské redakci vzaly za své. I po jejím od-
chodu tu byly určité pokusy o hudební pořady, kterým se říkalo muzikály. Většina
z nich už ale právem odpočívá v televizním archivu, až na film „Zlatovláska“, pod
nímž je Mařenka jako dramaturg podepsána. Dodnes ten poctivý přepis Erbenovy
pohádky při každé repríze boduje v diváckém ohlasu. 
Málem bych zapomněla do vyprávění o loutkových pořadech zmínit film „Podivu-
hodný pan Barnabášek“, který v roce 1964 získal na Mezinárodním festivalu
v Monte Carlu Zlatou nymfu. Podle scénáře Heleny Philippové jej natočil režisér
Ludvík Ráža a festivalovou porotu oslovila zejména kombinace loutek s živým her-
cem, malým chlapcem. Tentýž režisér, mimochodem vedoucí realizačního oddělení
Vysílání pro děti a mládež, si na tomtéž festivalu své vítězství po létech zopakoval.
Získal tu v roce 1981 Hlavní cenu za hru Markéty Zinnerové „Chvíle pro píseň
trubky“. Možná teď trochu režiséru Rážovi ublížím, když si nevzpomenu na všechna
další uznání a ceny, kterých se mu dostalo, ale myslím si, že je mnohem důležitější
zmínit se o tom, kolik kvalitní nefestivalové režijní práce za sebou zanechal. Často
jsem s ním spolupracovala a vím tedy, jak mu v žádném scénáři neušla slabší místa,
jak trval na jejich přepracování, jak citlivě vnímal zase naopak z mé strany připo-
mínky, které jsem měla nad serviskami ve střižně já, jak vážně nad nimi uvažoval 
a velmi často mi dal za pravdu a scénu přestříhal. 
I tahle úzká a podnětná spolupráce dramaturgie s režií patří už asi do televizní his-
torie. Ráda bych se mýlila, ale vzhledem k tomu, jak v současné době poklesla pre-
stiž dramaturgie všeobecně, obávám se, že se nemýlím. Podnětná spolupráce
dramaturgického kolektivu s vedením redakce fungovala ve Vysílání pro děti per-
manentně, zejména při úvahách nad většími projekty. Vzpomínám si na jednu z dáv-
ných redakčních porad v Měšťanské Besedě, kdy se zrodil nápad na velký vánoční
pořad o dánském vypravěči pohádek Andersenovi. A už na Štědrý večer, 24. pro-

since 1954, diváci mohli sledovat inscenaci, v níž jim scenárista Jiří Cirkl přiblížil
život malého chlapce Hanse Christiana Andersena, prokládaný jeho pohádkami.
„Statečného cínového vojáčka“ natočil jako loutkový film režisér Jindřich Polák
podle scénáře Jiřího Cirkla. „Císařovy nové šaty“ podle scénáře Oldřicha Kryštofka
jako stínohru natočil Zdeněk Raifanda a studiového „Pasáčka vepřů“ podle mého
scénáře Jindřich Polák, režisér celého štědrovečerního pořadu. Ten se, pochopi-
telně, vysílal „živě“ z jediného studia v Měšťanské Besedě a já dobíhala k rodin-
nému stromečku hodně opožděně. Ostatně tehdy nikomu z dramaturgů nebylo
nikdy zatěžko věnovat soukromý čas televizi, ale to se týkalo i ostatních televizních
profesí. Bylo nepsaným pravidlem, že jsme se dobrovolně a rádi scházeli na kon-
cepčních poradách, na nichž se při společných rozvahách rodily nové projekty.
Pamatuji si na redakční posezení, na kterém jsme společně zvažovali titul pro pu-
blicistický pořad, jehož otcem byl Jindřich Fairaizl. Pravidelně byl vysílán od roku
1957 jako „Vlaštovka“. I když tenhle pořad byl v době své největší slávy do určité
míry poplatný politickému trendu tehdejší doby, nelze mu upřít, že vedl nejmladší
generace k tomu, aby vnímala a sledovala všechno, co se kolem ní doma i ve světě
odehrává a v tom byl jeho základní přínos. Takový typ pořadu v současné tvorbě
pro děti citelně chybí. 
Na publicistický magazín „Vlaštovka“ navazovala pak řada dalších pořadů tohoto
typu vysílaných od konce padesátých let až téměř do poloviny sedmdesátých let.
Dominantní diváckou pozornost mládeže a také dospělých si vydobyl pořad Zvě-
davá kamera a od roku 1973 až do roku 1978 „Televizní klub mladých“. Jejich exis-
tenci na televizní obrazovce ukončila odvaha, s níž se tvůrci těchto pořadů pouštěli
do zpracování témat, která tehdejšímu režimu nevyhovovala. O likvidaci této od-
vážné redakce už byla řeč. Pokud si dobře pamatuji, televize se k podobně speci-
ficky zaměřeným pořadům už nevrátila ani po sametové revoluci.

Jarmila Turnovská

Příště: Proměna, Zlatý fond, Sledovanost nebo spokojenost?, Nenaraž si hlavu, A ty druhé ženy

Odešel Karel Škorpík
Vzít na sebe tu smutnou povinnost a psát slova rozloučení o milém člověku znamená vracet se v čase, který už není, nechat
před zavřenýma očima míjet situace, kde živě gestikulují mrtví lidé, znova si připomenout, jak a čím ovlivnili váš vlastní život,
a samozřejmě, v neposlední řadě si uvědomit, co po nich zbylo.
Dovolte, abych začala od konce, od toho zdánlivě nejpodstatnějšího. Karel Škorpík (nar. v roce 1931, zemřel na zákeřnou
nemoc 8.září 2009) byl přede vším producentem České televize, vedoucím tvůrčí skupiny číslo 4 (není to absurdní, jak ma-
licherně dnes vypadá to číslo, a přesto to byl identifikační znak ekonomické jednotky, která rozhodovala o výrobě ročně za,
v těch lacinějších dobách, dobře sto milionů korun). To byla Karlova poslední televizní funkce, z ní odcházel do důchodu, ale
byla to práce, na kterou byl právem nejpyšnější. Před tím byl dlouhá léta vedoucím celé výroby v Redakci pro děti a mládež,
měl velké zkušenosti ve všech oborech produkční televizní práce od publicistiky k dramatické tvorbě. V roce 1990 ale dostal
příležitost (spolu s dramaturgyní Helenou Sýkorovou) realizovat tvorbu svobodnou a různorodou a realizovat ji odpovědně 
a samostatně. Vzniklo bezpočet televizních inscenací a seriálů, i kinematografické filmy, které produkovala jen Česká tele-
vize; ta skupina byla spolu se skupinou Čestmíra Kopeckého i průkopníkem praxe, při níž Česká televize začala podporovat

v koprodukcích českou kinematografii, která se díky tomu udržela v letech těsně po pádu Barrandova nad vodou do dnešních alespoň kvantitativně vzkvéta-
jících časů. Co z množství těch děl jmenovat? Mezi prvními jistě Zlaté úhoře (režie Karel Kachyňa, Prix Italia 79) – ty tedy vznikly ještě v dětské redakci přes
odpor normalizačního vedení. Téže provenience jsou televizní filmy Počítání oveček, Duhová kulička, Městem chodí Mikuláš. A pak už v samostatné tvůrčí sku-
pině: Kachyňova Kráva (oceněná první cenou v Rotterdamu) a Fany, Golet v údolí (plzeňský Ledňáček, režie Zeno Dostál), Jirešovo Helimadoe. A seriály: Vlak
dětství a naděje, Konec velkých prázdnin, Prima sezóna, O zvířatech a lidech.
A nakonec jsem si v tom výčtu nechala samozřejmě oscarového Kolju, jehož koproducentem byla skupina Helena Sýkorová – Karel Škorpík od samého za-
čátku, od námětu, který do skupiny přinesla dramaturgyně Anička Vášová: pamatuji se, jak tam ležel a „nějaká“ synopse, jíž dominovala, možná i v názvu
věta: „Agoj, tati“. 
Karel byl spolehlivý člověk, který držel slovo, s nímž bylo možné se skoro vždycky domluvit, jednal racionálně, svému métier rozuměl, věděl jak na co, 
a s čísly hýbal neuvěřitelně flexibilně. Ale pozor: nikdy z ničeho neměl žádný osobní prospěch krom radosti z vykonaného díla, ze všech počtů profitovala 
výhradně tvorba, to jest divák a Česká televize. A profituje ještě dneska, v neustávajících reprízách. Protože všechna díla, co jsem shora uvedla a mnoho
z toho, co se sem nevejde, patří šmahem do Zlatého fondu České televize.
Vidím ho před sebou, pyknika s upraveným plnovousem, jak nás rychlými, skoro trhanými pohyby rukou zve ke stolu, v očích nadšený výraz, protože na něco
fikaného přišel, v ruce nějaký plavajz a jak čmárá položku za položkou, rychle, překotně mluví, už abychom byli v obraze, jak tuhle ušetříme a tadyhle to teda
budeme moci vůbec natočit! Nebo jak vítá zdvořile a uhlazeně u dveří všechny hosty pověstných „škvarkových“ vánočních večírků, na něž, nemyslete si, jsme
všechno pohoštění dlouhá léta připravovali všichni ze skupiny podomácku sami.
Karel byl družný a veselý člověk. Klidně na něj prozradím, že vždycky sebekriticky přiznával, že i na První máje chodil rád, protože tam byl mezi lidmi a zpod
kabátu potměšile vytahoval placatici. Pán Bůh mu to jistě odpustí, kvůli bolševikovi to rozhodně nebylo. Myslím, že usmívajícího a radostného Karla jsme všichni
kolem potřebovali i a všichni si ho tak budeme vděčně pamatovat. Helena Slavíková
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Čtvrtek 19. listopadu 2009

19.00 Slavnostní zahájení

Rozhoupaný svět 
Rudolfa Krautschneidera 26 min.
dramaturgie Jana Hádková, scénář, kamera a režie Vladimír Šimek

Portrét námořníka, mořeplavce Rudolfa Krautschneidera, jenž se plavil snad po
všech mořích světa, postavil několik lodí, navštívil všechny kontinenty a na pla-
chetnici Polárka obeplul Antarktidu. Když zrovna není na moři nebo nestaví 
nějakou loď, věnuje se psaní knih a jejich vydávání, vydává a rediguje časo-
pis, pořádá často různé akce pro děti z dětských domovů, jimž objevuje svět…
Na vesnici koupil starou školu, kde chce kromě vlastního bydlení zbudovat
divadelní sál a prostory pro pořádání kulturních akcí s dětmi a pro děti. Živí
se jako dřevorubec a pořádá přednášky o svých mořských cestách.

Chyťte ho! 18 min.
animácia Boris Šíma, Eva Janovská, Iveta Grófová, Jožo Elšík, hudba Stano
Palúch, námet, scenár, výtvarník a réžia Boris Šíma, produkcia Marián Varga,
Boris Šíma, VŠMU Bratislava, FTF
Niečo sa vždy môže stať aj pri obyčajne školskej návšteve múzea. Hrdina – malý
chlapec prežíva veľké dobrodružstvá vďaka svojim darebáctvam, ale ani tak
sa nezmení.

Zašlapané projekty 
– Příběh zvaný flexareta 18 min.
dramaturgie Karel Bělohlavý, scénář Marek Hýža, kamera David Karas, režie Ja-
roslav Večeřa
Dokumentární cyklus o unikátních nápadech, projektech a objevech, které
za minulého režimu nesměly spatřit světlo světa. Proč skončila výroba 
legendárního fotoaparátu?

PROGRAM 17. PŘEHLÍDKY
české a slovenské dokumentární a animované tvorby

19. – 21. listopadu 2009 v projekci MAT Club
Karlovo nám. 19, Praha 2

Smyslem této přehlídky od jejího prvního ročníku v roce 1993 je shromáždit výrazná díla audiovizuální dokumentární 
a animované tvorby a představit je odborné i široké veřejnosti. Přehlídka je příležitostí k setkávání dramaturgů, producentů, 
scenáristů, režisérů, kameramanů, střihačů, zvukových mistrů, hudebních režisérů, výtvarníků, animátorů a samozřejmě 
i asistentů a začátečníků ve všech uvedených profesích. Vítána je i účast teoretiků, kritiků, filmových a televizních historiků,
recenzentů, studentů FAMU, filmových škol i jiných humanitních nebo technických vysokých škol, členů filmových klubů 
a dalších. Členství ve Fitesu není podmínkou k účasti. Přehlídka nemá soutěžní charakter.
Tuto tradici udržuje FITES a je záslužné, že se tato přehlídka koná opět za podpory a příspěvku grantové komise Ministerstva 
kultury a především České televize. Věříme, že se bude stále „blýskat“ na lepší časy a toto porozumění obou vážených institu-
cí potrvá i v dalších letech.
V následujícím programu najdete znovu potvrzení, že i letos se podařilo pro tuto bilanci shromáždit většinu z toho nejlepšího, co
dokumentární a animovaná tvorba za uplynulý rok nabídla. Tradiční účasti slovenských kolegů je letos věnováno celé sobotní 
dopoledne; i jejich část přehlídky se koná za podpory Ministerstva kultury SR.
Ani letos nebudou chybět nové Večerníčky, ani letos nebude na závěr chybět kviz…
Příjemné zážitky v MATu, přátelé…

Organizace přehlídky: Katarína Javorská, Martin Skyba, Oldřich Zámostný. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! VSTUP VOLNÝ.

Programové bloky anoncované negativním tiskem promítáme v malém salónku – Ateliéru – vlevo od baru.

Pořadatelé a spolupracující instituce: Český filmový a televizní svaz FITES, Ministerstvo kultury ČR, Česká televize, Unie slovenských televizních tvůrců,
Slovenská televize, Ministerstvo životního prostředí ČR, Slovenský institut v Praze, Ministerstvo kultury SR, program Pro Slovakia, Centrum FotoŠkoda
Praha.
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Těžko byste v bývalém Československu hledali rodinu, které by neříkal nic
pojem flexareta. Tento fotoaparát patřil k základnímu vybavení snad každé
domácnosti. Z historického hlediska je však ironií osudu, že jak počátek, tak
i ukončení jeho produkce způsobila politická situace, konkrétně pro nás tra-
gické roky 1938 a 1968. Flexareta neměla ve své třídě konkurenci. V době své
největší slávy patřila mezi světovou špičku po stránce optické i technologické.
Jenže pak přišlo rozhodnutí nepokračovat ve vývoji a spojit se v duchu spo-
lupráce v rámci RVHP s východními Němci. Smělým ambiciózním plánům
autorů flexarety bylo odzvoněno. Meopta byla pověřena „vyššími“ úkoly 
a výroba fotoaparátů se do města na Bečvě už nikdy nevrátila.

Brno 1969 26 min.
dramaturgie Dušan Mulíček, kamera Tomáš Stanek, scénář a režie Peter Ke-
rekes
Dokument je výpovědí o bodu zlomu, 21. srpnu 1969. Na základě archiv-
ních dokumentů a příběhů přímých účastníků podává svědectví o brutálním
potlačení spontánní demonstrace namířené proti okupaci Československa 
v Brně. Onen den nahlíží jako zlomový okamžik, kdy na jedné straně bariká-
dy již nestojí cizí okupanti a na druhé jednotný národ, ale kdy stojí Češi –
příslušníci VB, milicionáři, vojáci a zástupci komunistické moci proti Čechům
– demonstrantům. Jeden den nenávratně změnil osudy nejen účastníků de-
monstrace, ale i osud celého národa. Někteří lidé odcházejí do vnitřního exilu,
jiní na chalupy a z dalších se stávají konformisté. Normalizace začala.

Strašidla na Kulíkově 7 min.
scénář Stanislav Havelka a Petr Chvojka, výtvarník Vladimír Renčín, hudba Petr
Skoumal, režie Jiří P. Miška, 2010
Na hradě Kulíkově se chystají veliké oslavy a prý to bude stát za to. Na hrad se po-
stupně trousí podivní návštěvníci, přicházejí za bývalým hradním pánem Rup-
rechtem, který stále pobývá na Kulíkově jako duch. Gratulují mu k významnému
jubileu a přinášejí dárky. Vedle různých „druhů“ strašidel v příbězích potkáváme
slavného kastelána pana Krbce, kavku Kocandu, moudrou sovu Kukulu i věčného
vtipálka kocoura Kokeše. To se ví, že strašidla mívají strašidlácké nápady a zvyky
– sotva se na Kulíkově objeví, hned se něco semele...

Ideály a prachy 26 min.
dramaturgie Jana Hádková, kamera Daniel Souček, režie Petr Kaňka
Dokumentární film, ve kterém se protagonisté listopadové revoluce v roce 1989
zamýšlejí nad tím, kam se posunuly původní představy všech, kteří tenkrát tak
radostně vítali konec komunistické éry v Československu.

celkem 121 min.

21.15 Sejdeme se u laskomin
(na zvláštní pozvánky)

22.00 ČESKÁ TELEVIZE a koproducenti
Gentleman Josef Škvorecký 57 min.
dramaturgie Martin Štoll, kamera Daniel Souček, scénář a režie Petr Kaňka
Josef Škvorecký patří ke světově nejznámějším českým spisovatelům. Během

svého exilu vrostl také organicky do kanadské kultury, byl významným peda-
gogem na torontské univerzitě a společně se svou ženou, Zdenou Salivarovou,
vedl nakladatelství Sixty Eight Publishers. Režisér Petr Kaňka se za „Škvorec-
kými“ vypravil za oceán a natočil film – spočinutí. Zrekapituloval samozřej-
mě přelomová literární díla, ale nejpřesněji filmem pojmenoval životní situaci
manželů, kteří se respektují, a kteří přes všechnu slávu zůstali zcela osamoceni.
Jen se svými vzpomínkami na bohatý a bouřlivý život.

23.00 Konec prvního dne

Pátek 20. listopadu 2009
10.00 ČESKÁ TELEVIZE a koproducenti

Nad hlavou hvězdy, 
srp a kladivo 57 min.
dramaturgie Veronika Sobková, kamera Jan Růžička, scénář a režie Josef Cí-
sařovský
Režisér se v autobiografickém, poeticky laděném dokumentárním filmu vrací
do krajiny svého dětství, které prožíval v 50. letech. Prostřednictvím detailů
a zdánlivě nevýznamných událostí postupně nasáváme atmosféru doby, pro-
žité zvídavým klukem v pražských Strašnicích. Pro dítě v vyrůstající v 50. le-
tech jako by zrůdnost tehdejšího politického systému neexistovala. Snad jen
občas pronikala na okraj dětského světa prostřednictvím groteskních, zdán-
livě bezvýznamných událostí. 

1 9 .  A  2 0 .  L I S T O P A D U
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2 0 .  L I S T O P A D U

Krajina dětství je poodhalována prostřednictvím fantaskních obrazů, oživených
vzpomínek, výpovědí režisérových souputníků, spolužáků, známých a také nej-
bližší rodiny. Opět si připomeneme dobu, kdy po ulicích ještě nejezdily auta,
kdy exotika dýchala pouze z poštovních známek a kdy do vesmíru letěla Lajka.
Čím a jak skutečně končí dětství? 
Režisér zkoumá svou paměť jako pramen, který mu pomáhá nasměrovat kroky.
Pramen, který rozhoduje, zda budeme volit dobro či zlo, zda budeme slušní,
i když se nikdo nedívá.

Malba okamžiku 26 min.
dramaturgie Marek Šebeš, kamera Vladimír Vlček, scénář a režie Jaroslav Černý

V Česku žijící a tvořící malíř bosenského původu Dino Čečo vynalezl způsob,
jak otevřít bytostně vizuální výtvarný svět těm, kteří nevidí. Díky světově uni-
kátní haptické metodě mají nevidomí možnost se výtvarně projevit, malovat své
vize, sny a pocity. Jejich díla si pak na výstavách mohou prohlížet i nevidomí di-
váci. Dokument Jaroslava Černého přibližuje životní a umělecký příběh Dina
Čeča, jeho společnou práci s nevidomými dětmi i samotný výtvarný svět ne-
vidomých.

Sloužil jsem ve wehrmachtu 57 min.
dramaturgie Lenka Poláková, scénář Aleš Koudela, Martin Pekárek, kamera
Tomáš Nikel, režie Aleš Koudela

Byli obyvateli Československa a pomáhali budovat obranný systém na hrani-
ci své domoviny. Pak se podpisem pod Mnichovskou dohodou stali občany říše
a museli narukovat do německé armády. Obyvatelé Hlučínska, které v histo-
rii předchozích dvou století několikrát změnilo úřední jazyk, vládu, geogra-
fickou i státní příslušnost, mají dodnes mezi sebou pamětníky a přímé účast-

níky světové války. Prošli si očistcem války, prožili ruskou zimu, hlad, zajetí,
zranění. Po návratu byli vyšetřováni a diskriminováni. Osudy vojáků byly velmi
pohnuté a dlouhou dobu se o jejich působení ve wehrmachtu z politických 
a společenských důvodů nemluvilo. Dnes žije na celém Hlučínsku pouze ně-
kolik desítek vojenských vysloužilců a někteří z nich přinášejí v dokumentu uni-
kátní svědectví.

celkem 140 min.

10.30 Ateliér

Aupark na Námestí 
Osloboditeľov? 44 min.
námet, scenár, réžia Julián Bosák ml.
Nezávislý film 25 ročného Košičana, bakalára strihovej skladby Juliána Bosá-
ka, dáva priestor názorom za aj proti, občanom, odborníkom, laikom, zain-
teresovaným, je však pohľadom aj samotného autora, ktorý sa tejto téme ve-
noval od jesene 2006, do jari 2008 nezištne, nezávisle a na vlastnú päsť.

11.20 Ateliér Česká televize a koproducenti

Landův lektvar lásky 57 min.
dramaturgie Kamila Zlatušková, scénář Josef Fišer, kamera Jiří Strnad, režie Jan
Motal
V brněnském Národním divadle měla na podzim roku 2008 premiéru hra Ta-
jemství Zlatého Draka. Tento dokumentární film se nezaměřuje na hodnoce-
ní představení z hlediska umělecké kvality. Tvůrci dokumentu se snaží skrze
tuto inscenaci prozkoumat proměnu jednoho z autorů divadelní hry Daniela
Landy od „skinheadského barda“ z počátku 90. let až po současnost, kdy spo-
luzakládá tzv. „Legii zlatého draka“. Dřímá v něm, krom nezměrné energie, hroz-
ba pramenící z jeho temné minulosti nebo už je to jen „hvězdička show busi-
nessu“?

Přechodné adresy 
Jaromíra Šavrdy 52 min.
dramaturgie Josef Albrecht, scénář Silvie Kleková, kamera Patrik Hoznauer,
režie Petra Všelichová

Chartisté to měli v časech vrcholící normalizace hodně těžké. Velkou dávku
osobní odvahy přitom museli prokazovat především signatáři žijící daleko od
Prahy. Spisovatel Jaromír Šavrda zaplatil za své postoje životem. 
Ostravský novinář, spisovatel a chartista patří mezi několik málo disidentů, kteří
se odvážili postavit komunistické diktatuře v tehdejší baště strany a vlády.
Ostrava proslula velmi tvrdým přístupem vůči všem projevům odporu, a to
se stalo i Jaromíru Šavrdovi osudným. Ve vězení se ocitl dvakrát. Bez ohledu na
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svůj špatný zdravotní stav v něm strávil celkem pět let a v pouhých 55 letech
zemřel. Absolvent literatury na Univerzitě Karlově v Praze, novinář, básník 
a spisovatel, umřel jako skladník. Vysněného a netrpělivě očekávaného pádu
totalitní moci se už bohužel nedočkal. Listopad 1989 přišel rok a půl po jeho
smrti. Hlavní průvodkyní dokumentu je Dolores Šavrdová, jeho žena, která 
s ním dvě desítky let snášela každodenní pronásledování a šikanu. Navzdory
všemu si zachovala humor a nadhled.

Život bez škatulky 26 min.
dramaturgie Kamila Zlatušková, kamera Jiří Zykmund, scénář a režie Theodo-
ra Remundová
Dokumentární film nahlíží do života dvou lidí žijících na společenském okraji
a rezignujících na přijetí obvyklého modelu života většinové společnosti. 
V životě se zvířaty našli nebo hledají svou cestu ke zkrocení sebe sama, k vy-
rovnání se s vlastní neochotou nebo neschopností navazovat mezilidské vzta-
hy tak, jak se jim to daří ve vztahu ke zvířatům. Dobrovolný civilizační exil
lidí, kteří žijí v maringotkách a hledají poslání v obětavé práci pro zvířata, lze
v mnoha ohledech chápat jako vzdor proti konzumním hodnotám civilizova-
ného světa, stejně jako útěk před příliš složitým a nepřehledným světem me-
zilidských vztahů. Oním kroceným zvířetem se tak v symbolické rovině stává
vnitřní konflikt protagonistů dokumentu, při konfrontaci se společností jsou to
právě oni, kteří jsou cílem nutného zkrocení. Nebo jsme to spíše my?

Mlynáři od Babic 58 min.
dramaturgie Josef Albrecht, scénář Miroslav Kasáček, Luděk Navara, kamera
Jiří Berka, režie Marcel Petrov

Nová fakta a svědectví o nikdy neobjasněné vraždě v babické škole. 
Obec Babice na Třebíčsku se tragicky zapsala do moderních českých dějin 
v roce 1951. Název „Babice“ ovšem slouží k pojmenování drastických re-
presálií, které ve skutečnosti zasáhly celý okolní kraj. 
2. července 1951 zazněla střelba v budově babické školy. Čtyřčlenná skupi-
na vedená údajným americkým agentem Ladislavem Malým zaútočila v ba-
bické škole na schůzi národního výboru. Zůstali po ní tři mrtví. Dodnes není
zcela jasné, kdo a na koho střílel, protože událost nebyla řádně vyšetřena.
Ale komunistický režim vyšetření nepotřeboval. Zahájil odplatu. V devíti sku-
pinách bylo za takzvanou akci Babice odsouzeno sto osob, z toho deset 
k trestu smrti. Střelba v babické škole se tak stala záminkou pro akce komu-
nistické tajné policie, které měly za úkol likvidovat především na režimu ne-
závislé skupiny obyvatel: věřící, soukromé zemědělce, živnostníky. 
Jedním z těch, kteří dostali trest smrti, byl i Jaroslav Melkus, který se samot-
nými Babicemi neměl nic společného. Rodina Melkusových ale měla mlýn 
u Lukova a pozemky v okolí. Za mřížemi se ocitl jeho bratr mlynář Alois 
a jeho manželka Božena Melkusová byla rovněž odsouzena. Za to, že neuda-
la svého muže, dostala trest čtyři a půl roku vězení... Veškerý majetek byl sa-
mozřejmě konfiskován. 
Televizní dokument se pokusí ukázat dosud spíše jen tušený široký záběr
perzekucí, které dolehly na celý kraj a neměly v tuzemsku obdobu. Terčem bru-
tálního zatýkání se stali sedláci i kněží. Někteří z nich zemřeli na šibenici 
a jejich rodiny byly vystěhovány.

celkem 193 min.

12.30 ČESKÁ TELEVIZE a koproducenti

Poselství Jana Palacha 57 min.
dramaturgie Michaela Fialová, scénář Ivan Biel, Kristina Vlachová, kamera Josef
Haberland, režie Kristina Vlachová

Šestnáctého ledna 2009 uplynulo čtyřicet let od sebeupálení Jana Palacha. Svůj
hrdinský čin spáchal na protest proti postupující letargii a malomyslnosti na-
šeho národa po srpnové okupaci. V lednu 1989 se vzpomínka na jeho čin stala
impulsem k týden trvajícímu protivládnímu protestu, který odstartoval listo-
padové události. Dnes je pro mnohé mladé lidi „hrdina z učebnice“. Režisér-
ka se soustředila na jeho rodinné zázemí, přátele, spolužáky i pedagogy, aby
osvětlila motiv jeho oběti. Archivy Ministerstva vnitra ČR vydaly nové doku-
menty, dosud neznámé fotografie a další informace o Janu Palachovi. Našly
se i dosud nikdy nezveřejněné filmové záběry z jeho pohřbu a z demonstra-
cí, které pak následovaly.
Tento film by měl přispět k tomu, abychom lépe porozuměli smyslu jeho 
absolutní oběti.

Krajinou ticha 26 min.
dramaturgie Marek Šebeš, scénář Jan Hanák, Otakáro M. Schmidt, kamera
Jiří Strnad, režie Otakáro M. Schmidt
Ticho není jednoduše absence zvuku. Ticho má svůj hlas, zvuk i barvu a nabývá
množství významů: může být vznešené i trapné, může otevírat či zavírat pro-
stor komunikace, může uzdravovat i zraňovat. Někdy ticho vyjadřuje úctu
(minuta ticha), jindy značí napětí, přírodní i lidské (ticho před bouří). Poetic-
ký dokumentární esej nabízí osobitý pohled na roli ticha nejen v životě 
člověka, ale v celé lidské kultuře i přírodní říši.

Ležáky (Ti druzí mrtví...) 57 min.
dramaturgie Jan Hádková, scénář Šárka Horáková, kamera Krunoslav 
Keteleš, režie Ján Novák
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Matka Jana Palacha při pohřbu
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Příběh Jarmily Doležalové, která jako jediná společně se svou sestrou přežila
vyhlazení osady Ležáky nacisty a byla dána do německé rodiny na převýchovu.
Paní Jarmila Doležalová se v dokumentu vydává znovu na cestu, ke které byla
donucena za války poté, co Němci zničili Ležáky. Jako „vhodná k poněmče-
ní“ putovala přes Pardubice, Prahu, Lodž až do Puszcikowa v Polsku, který
byl tehdy součástí Německa. Dramatický příběh této ženy se dotýká mimo jiné
i citlivého tématu její vnucené německé identity.
Je to příběh o tragédii se šťastným koncem a nečekaně přátelském setkání.

Horko v Česku 57 min. 
dramaturgie Marek Šebeš, kamera David Cysař, scénář a režie Linda Jablonská

Dokument přibližuje některé z možných dopadů klimatických změn na Českou
republiku. Především se však zaměřuje na to, jakým způsobem rezonuje téma
„globálního oteplování“ v české společnosti. Obáváme se nastávajících změn
nebo si je vůbec nepřipouštíme? Cítíme odpovědnost za vlastní jednání, které
může ve svém důsledku přispět ke zhoršení životních podmínek na druhé stra-
ně zeměkoule? Jsme ochotni změnit způsob svého života?

celkem 197 min.

15.00 Ateliér – OZVĚNY EKOFILMU 2009 

Lom Leštinka 
– Zatopená historie 53 min. 
scénář, režie, kamera Hugo Habrman, hudba Petr Mach. výroba Hugo Habr-
man, 2009
Před pár desítkami let nebylo na místě lomu Leštinka v Železných horách po
vodě ani památky. Proč a kdy se započalo s lámáním zdejšího kamene? Jak
se sem dostaly rybí populace? Na tyto otázky najdete odpovědi v tomto do-
kumentárním filmu. Pomocí unikátních podvodních záběrů a historicky cen-
ných materiálů netradičním způsobem vypráví o vzniku této jedinečné potá-
pěčské lokality. 

EVROPSKÉ PEXESO 
(Portugalsko, Belgie) 2x 3 min.
scénář: Michaela Bergmannová, Maria Procházková, režie Maria Procházková,
hudba Jan P. Muchov, výroba Česká televize, 2009
14ti dílný nový animovaný cyklus České televize, jehož cílem je seznámit zába-
vnou a hranou formou nejmenší diváky s členskými zeměmi Evropské unie. 
Prvních 14 dílů představí jednotlivé země Evropské unie – Maltu, Itálii, Finsko, Slo-
vensko, Belgii, Lucembursko, Španělsko, Litvu, Portugalsko, Rumunsko, Řecko,
Estonsko, Německo, Lotyšsko. Dva dětské hlasy – ten holčičí patří Dorotce, chla-
pecký Matouši Kratinovi – nejdříve hádají, o jaké zemi si budou povídat a poté ji
dětsky okomentují – vždy s humorem a velkorysým nadhledem.
CENA V KATEGORII VOLNÁ TVORBA 

Svět barokního divadla 13 min.
scénář, režie, kamera: Dan Krameš, hudba A. Caldara, G. Carissimi, J. J. Fux,
výroba ALPHA PLUS Pro, s.r.o, 2008 
Zámecké divadlo v Českém Krumlově je jedním ze dvou divadel na světě,
kde se dochovala původní plně funkční dřevěná barokní mašinérie a kde je
možno vidět barokní divadlo s jeho původní atmosférou. Film přibližuje his-
torii českokrumlovského zámeckého divadla, vysvětluje funkci barokní maši-
nerie a zachycuje ojedinělá představení, která vznikla v intencích dobové di-
vadelní praxe 18. století. 

Vetřelci a volavky 26 min.
scénář Jan Karous, Rozálie Kohoutová, režie Rozálie Kohoutová, kamera Jan
Šuster, hudba Tomáš Dvořák, výroba Produkce Radim Procházka, s.r.o., Česká
televize, 2008
Snímek mapuje téma normalizační plastiky ve veřejném prostoru. Za komu-

nismu platil zákon, kdy 4% procenta z rozpočtu každé výstavby musela být pou-
žita na výtvarnou výzdobu. Film se snaží přiblížit tehdejší dobu a vztah so-
chařů k ní, ale zabývá se i dnešním úpadkem veřejného prostoru a devastací
těchto zajímavých plastik, na které se nevztahuje žádná ochrana za strany města.
Dnešním developerům připadají betonové normalizační výstupy ošklivé, proto
mnohdy poničenou sochu rovnou odstraní a panelák obdaří pistáciově zele-
nou fasádou a sedlovou střechou. Proč změnu doby vždy odnáší nevinné sochy?

celkem 98 min.

16.00 OZVĚNY EKOFILMU 2009 

Tradice Bílých Karpat 28 min.
scénář, režie, kamera Zdeněk Zvonek, hudba Horňácká muzika, výroba: 
Zdeněk Zvonek, 2008 
Dokumentární film o šesti držitelích regionální značky Tradice Bílých Karpat. 
O těch, kteří šetrně využívají přírodní a kulturní dědictví svého kraje.

MARŤAN SPASITEL 3 min.
scénář, režie, kamera Tomáš Daněk, hudba: Dalibor Mráz, výroba: QQ klub
– tvůrčí filmová dílna, QQ studio Ostrava, Film and Television Production, 2007
Ani marťanovi nesvědčí prostředí naší znečištěné planety. Onemocní a je nucen
svými vlastními prostředky planetu očistit, aby se uzdravil. Autorem animo-
vaného filmu je teprve čtrnáctiletý Tomáš Daněk.
CENA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NATURA BOHEMICA 28 min.
scénář Jiří Petr, Jan Štursa, hudba: Petr Pelech, režie, kamera, výroba Jiří Petr,
G-Production, 2009
Putování za přírodními klenoty České republiky – od luk, rybníků a lesů v ní-
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žinách, přes pískovcová skalní města a tajemná rašeliniště v podhůří až po
severskou tundru na hřebenech nejvyšších českých hor. Cena udělena za
kameru filmu.
CENA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV 

EVROPSKÉ PEXESO (Malta) 3 min.
scénář Michaela Bergmannová, Maria Procházková, režie Maria Procházko-
vá, hudba Jan P. Muchov, výroba Česká televize, 2009 
14ti dílný nový animovaný cyklus České televize, jehož cílem je seznámit zá-
bavnou a hranou formou nejmenší diváky s členskými zeměmi Evropské unie.
Prvních 14 dílů představí jednotlivé země Evropské unie – Maltu, Itálii, Finsko,
Slovensko, Belgii, Lucembursko, Španělsko, Litvu, Portugalsko, Rumunsko,
Řecko, Estonsko, Německo, Lotyšsko. Dva dětské hlasy – ten holčičí patří 
Dorotce, chlapecký Matouši Kratinovi – nejdříve hádají, o jaké zemi si budou
povídat a poté ji dětsky okomentují – vždy s humorem a velkorysým nad-
hledem.
CENA V KATEGORII VOLNÁ TVORBA 

SLZY KONGA 57 min.
scénář Lenka Klicperová, Olga Šilhová, režie Petr Kašpar, kamera Olga Šilho-
vá, hudba Doug Hammer, Jeff Bjorck, Sound Bank VideoCopilot, výroba Petr
Kašpar, Concept 1, FEMISPHERA, 2009 

Dokumentární film natočený v prů-
běhu eskalace bojů v Demokratické
republice Kongo v listopadu 2008
ukazuje dramatické příběhy tamních
žen a dětí. Přes deset let se východ-
ní Kongo ocitá uprostřed válečného
běsnění. Několik generací nezná nic
než válku a násilí. Příčinou neštěstí
země je paradoxně její bohatství – ze-
jména zásoby koltanu, nerostu, bez
něhož se dnes neobejde žádný mo-
bilní telefon ani notebook. Jde o ob-
rovský byznys, do něhož je zapojena
i řada mezinárodních společností. Kol-
tanový byznys roztáčí v Kongu spirálu
smrti, z níž není úniku. Výsledkem
jsou statisíce znásilněných žen a dětí,
znásilnění se v pralesích východního
Konga stalo masovou zbraní. Snímek

popisuje cestu dvou českých novinářek – Lenky Klicperové a Olgy Šilhové,
které se vydaly do zapadlých vesnic oblasti Bunyakiri, kterou ovládají Hutuo-
vé. Ti, kteří před 15 lety utopili v krvi sousední Rwandu. 
CENA STUDENTSKÉ POROTY 

celkem 119 min.

18.00 Ateliér kina MAT
Setkání s Ekofilmem 2009 (organizátory
festivalu, s autory pořadů, členy mezi -
národní poroty, novináři a hosty).

18.30 Přehlídka v poločase

Učitel 15 min.
námět, scénář, kamera a režie František Sláma
V letošním roce slavila Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově 
125. výročí svého vzniku. Jedním z učitelů, kteří měli velký vliv na řadu stu-
dentů, byl akademický
sochař Jaroslav Marek.
Kdysi vynikající sporto-
vec, výtvarník duší 
i tělem, autor mnoha děl
nejen na Turnovsku. Na
škole zavedl nové stu-
dijní obory, např. umě-
lecké lití kovů. Mezi jeho
díla patří např.busta Jana
Patočky, plastiky v Har-
rachově, Mnichově Hradišti, křížová cesta na Vyskeř a mnoho dalších. 
Krátký film dokumentuje jeden den Jaroslava Marka mezi studenty a jejich 
uměleckými výtvory na turnovské škole.

18.50 VŠMU Bratislava

Chyťte ho! 18 min.
animácia Boris Šíma, Eva Janovská, Iveta Grófová, Jožo Elšík, hudba Stano
Palúch, námet, scenár, výtvarník a réžia Boris Šíma, produkcia Marián Varga,
Boris Šíma, VŠMU Bratislava, FTF
Niečo sa vždy môže stať aj pri obyčajne školskej návšteve múzea. Hrdina – malý
chlapec prežíva veľké dobrodružstvá vďaka svojim darebáctvam, ale ani tak
sa nezmení.

19.15 ČESKÁ TELEVIZE a koproducenti

Let prostorem a časem 26 min.
dramaturgie Marek Šebeš, kamera Vlastimil Hamerník, scénář a režie 
Dagmar Průchová
Dokument o politoložce, spisovatelce a Čechonovozélanďance Jindře Tiché,
která je českému publiku známa především jako autorka úspěšných románů, 
v nichž často reflektuje vlastní životní zkušenost i zkušenosti své generace 
a celé české společnosti. Narodila se na sklonku první republiky, dětství pro-
žila za druhé světové války, dospívání pak poznamenal nástup komunismu, který
spolu s ostatními nadšeně oslavovala. Později již jako vystudovaná filozofka
a logička pochopila zvrácenost vládnoucího režimu a po srpnové invazi rus-
kých vojsk emigrovala společně s manželem Pavlem do Dunedinu na Novém
Zélandu. Oba začali pracovat na místní univerzitě a zatímco Pavel se stal svě-
tově uznávanou kapacitou v oblasti logiky, Jindra se věnovala politologii 
a politické filozofii. S psaní románů začala na počátku 90. let, v době, kdy se
pro ni znovu otevírá svět původní vlasti a kdy zároveň došlo k tragické události
v její rodině.

Královský restaurátor 52 min.
dramaturgie Ladislava Jírová, kamera Antonín Daňhel, scénář a režie Jana 
Hádková
Dokumentární film je portrétem akademického malíře Františka Makeše, který
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emigroval v r. 1968 do Švédska a v sedmdesátých letech objevil unikátní
metodu restaurování obrazů na bázi enzymů. Obsahem filmu jsou zároveň 
i osudy uloupených rudolfinských sbírek a také způsoby uchovávání výtvar-
ných památek vůbec.

Benno a Irena 27 min.
námět Martin Glas, Václav Šimeček, odborný poradce Jan Munk, střih Irena
Skybová, Leon Matras, zvuk Leon Matras, kamera Josef Nekvasil, Martin Skyba,
scénář a režie Martin Skyba, účinkující Irena Seidlerová, Václav Šimeček, 
vyrobil SkyTVilm 2008
Příběh začal koncem 2. světové války: Benno měl být spolu se sestrou zařazen do
posledního transportu. Oba však byli v Terezíně omylem, protože  jako „míšen-
ci“ (po matce) sem vlastně nepatřili. Na začátku války jim v koncentračním tá-
boře v Polsku zemřel vlastní otec, matka je „uklidila“ k příbuzným na vesnici,
ale bez potřebných „papírů“, což se provalilo a tak je v roce 1943 na naléhání úřadů
poslala v dobré víře do Terezína. Vychovatelka Irena o tomto omylu věděla 
a před odjezdem do transportu je oba ukryla a tím je zachránila…

Dvacáté století Oty Filipa 55 min.
dramaturgie Marek Dohnal, Martin Pekárek, scénář Helena Dohnalová, Martin
Pekárek, kamera Patrik Hoznauer, Tomáš Nikel, režie Petra Všelichová

Dějinné zvraty pokaždé dramaticky zasáhly do jeho života. Jednu z nejuzná-
vanějších postav české exilové literatury vystavila doba mnoha osudovým zkouš-
kám včetně vězení a nucené emigrace. 
Život spisovatele Oty Filipa je velmi úzce spjat s dějinami 20. století. Každá doba,
každý režim, který se v tomto století ve středoevropském prostoru dostal ke
kormidlu, vždy neurvale zasáhl do jeho osudu. Na Filipově životním příběhu
je fascinující ona směsice hrdinství a zbabělosti tváří v tvář velikým dějinám,
které bez rozpaků do osobního života Oty Filipa zasáhly pokaždé, když se měnil
jejich směr. Všechny epizody Filipova života budou zastřešovat úvahy nad
lidským životem jako takovým, nad otázkami lidské morálky, hrdinství, zba-
bělosti, viny a trestu a nad životem ve 20. století v prostoru střední Evropy, nad
úlohou spisovatele ve společnosti. Budeme charakterizovat povahu němec-
kého národa i českého, Filip bude vyprávět o tom, jak vnímal demokratický
západ totalitního Východu v době před pádem železné opony.

celkem 160 min.

21.00 Ateliér

Památník…? 40 min.
originální hudba Mikoláš Chadima, scénář, kamera, režie Jasoň Šilhan, pro Hlav-
ní město Prahu vyrobil Symposion, 2008
Audiovizuální dokument zachycuje historii „Památníku obětem komunismu“,
který v roce 1990 jako první památník tohoto druhu vytvořil Jiří Sozanský
pro vycházkový dvůr IV. zostřeného oddělení valdické věznice. Památník byl
v roce 2007 odstraněn, protože nárůst těžké kriminality v posledních letech
způsobil, že prostory zostřeného oddělení ve věznici nedostačují.Ve vznik-
lém prostoru bude sportoviště pro doživotně odsouzené….paradox doby – Pa-
mátník musí udělat místo pro sportovní vyžití zde uvězněných vrahů….
K problematice se vyjadřují autor památníku sochař Jiří Sozanský, filozof Petr
Boháč, publicisté Vladimír Kučera a Erik Tabery, Jiří Gruntorád, ředitel Libri Pro-
hibiti, Karel Kocourek, ředitel věznice Valdice, Josef Bíma, zástupce ředitele
věznice Valdice, Svatopluk Karásek, farář, historici umění Jiří T. Kotlík a Jiří
Šetlík, Olga Sozanská, psycholožka, Jiří Čejka z Konfederace politických vězňů,
sochař Olbram Zoubek a Luděk Kula, generální ředitel Vězeňské správy ČR.
V dokumentu jsou použity pasáže z filmu „Valdice 90“

22.00

Bitva o Taupo 51 min.
námět, scénář a režie František Sláma
Malá obec Jiřetín leží na břehu Kamenice v Jizerských horách. Od roku 2002
zde funguje motoklub, pod jehož hlavičkou závodí někteří přední čeští jezdci
ENDURO. Vrcholem každé sezóny v tomto sportu je už více než 80 let Šesti-
denní. V této náročné motoristické soutěži patřili českoslovenští závodníci v še-
desátých letech k absolutní světové špičce, ale potom n a několik let kralo-
vali jiní.
V roce 2006 se sjelo 650 závodní-
ku (nejvíce v historii) z jedenatři-
ceti zemí světa, aby změřili své síly
a SCHOPNOSTI. Jiřetínští jsou už
dlouho nazýváni „jezeďáky“, i když
v této male vesnici žádné JZD ne-
bylo. A „jezeďáci“ si to rozdali s jezd-
ci z Austrálie, Itálie, Francie, Finska
či americkými borci z Texasu, mezi
kterými byla řada mistrů světa a dal-
ších vynikajících závodníků. Atmo-
sféru celého závodu, solidaritu jezd-
ců, týmovou práci a samozřejmě celkový výsledek dokumentuje tento film.

22.51 Konec druhého dne

Movie & TV Studio MAT
Filmový klub • Kino • Filmová a video projekce

• Filmové střižny • Střižny AVID

Restaurace
alko, nealko, teplá a studená jídla, rauty, večírky

Karlovo nám. 19, vchod z ulice odborů, Praha 2
tel. 224 915 765, 224 913 688, 224 913 689,

224 914 604, 224 913 038, 224 914 109
fax – filmový klub a střižny 224 923 786

http://www.mat.cz, info@mat.cz
po – pá 10 – 24 hod. so – ne 14 – 24 hod.
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Sobota 21. listopadu 2009
9.30 SLOVENSKÉ MATINÉ

Kolekce slovenských dokumentů (projekt
vznikl s podporou Ministerstva kultury SR,
programu Pro Slovakia)

Moderná architektúra Slovenska 53 min.
dramaturgia Martin Peterich, kamera Dodo Šimončič, Štefan Komorný, scenár
a réžia Ladislav Kaboš, produkcia Slovenská televízia

Dokumentárny film zachytáva premeny
modernej architektúry Slovenska v prie-
behu pohnutých desaťročí 20. storočia.
Približuje šestnásť najvýznamnejších diel
od vzniku ČSR až po súčasnosť, pričom ref-
lektuje aj významné historické momenty
zrodu moderného Slovenska. Film obsa-
huje vzácne dobové zábery objektov v his-
torických súvislostiach. Odbornou garant -
kou dokumentu je Henrieta Morav číková,
vedecká pracovníčka Ústavu stavebníctva
a architektúry SAV. Kameramanom filmu
je Dodo Šimončič. Jeho výtvarná kamera
zobrazuje architektúru v doteraz nebýva-
lej podobe. Unikátne trikové časozberné

zábery Štefana Komorného objavujú krásu architektonických diel technicky
a výtvarne doposiaľ nerealizovaným spôsobom. Film je unikátny i tým, že ide
o prvý dokumentárny film na Slovensku, ktorý je kompletne nakrútený a do-
končený technológiou HDTV. Táto technológia predstavuje momentálne vo
svete najvyššiu kvalitu obrazu, poskytuje vysoké rozlíšenie a ostrosť. Umožňuje
následný prepis na filmový pás, ktorý je kvalitou porovnateľný s klasickým
35 mm filmom. Projekt „Moderná architektúra na Slovensku“ znamenala pre
Slovenskú televíziu a všetkých zúčastnených tvorcov a členov štábu ojedine-
lú výzvu, ktorej sa chopili s maximálnou starostlivosťou a tvorivou invenciou.

O ponožkách a láske 7 min.
námet a scenár Michaela Čopíková, Katarína Uhrová, zvuk Tobiáš Potočný
strih Richard Chomo, hudba Martin Hasák, kamera a réžia: Michaela Čopíko-
vá, produkcia FTF VŠMU
Krátky animovaný film o vzťahu medzi mužom a ženou, ale hlavne o ponožkách.  

Afganské ženy za volantom 57 min.
kamera Sahraa Karimi, Nikoleta Šuplatová, hudba Aref Sajadi, scenár a réžia
Sahraa Karimi, výrobca Ján Oparty, ALEF JO Filmštúdio s.r.o., 2009 

Základným znakom ľudskosti na celom svete je túžba po slobode. Líši sa však svo-
jím charakterom a spôsobom naplnenia. Ženy v Afganistane sa usilujú získať vo-
dičský preukaz, symbolicky ako prvý krok k získaniu svojej osobnej slobody aj na-
priek tomu, že spoločnosť, v ktorej žijú, ich snahu ani zďaleka nepodporuje.

Film je príbehom niekoľkých žien, ktoré sa v Kábule, meste mužov, snažia doká-
zať, že sú schopné jazdiť na aute, a to rovnako úspešne ako muži. Metaforicky
je ich cesta za šoférskym umením zároveň aj cestou za vlastnou slobodou. Ženy,
ktoré vo filme vystupujú, sú z rôznych sociálnych skupín, ako aj vekových kate-
górií. Cez ich osudy zachytíme obraz širokej časti ženskej populácie v Afgani-
stane a stretneme sa s rôznorodými podobami života v tomto meste. 
Film získal hlavnú cenu v kategórii dokument na tohtoročnom Ekofilme.

celkem 110 min.

11.00 Ateliér – Studentské filmy (projekt vznikl
s podporou Ministerstva kultury SR, 
programu Pro Slovakia)

Jas is Jazz 25 min.
strih Dušan Milko, kamera Ján Valent, námet, scenár a réžia Peter Dimitrov pro-
ducenti: Ján Valent, Peter Dimitrov, Dušan Milko, Art-forum 21, 2008
Film o jazze, Bohu a ženách, alebo proste život jazzmana. 

Přešít svůj sen
Orálne variácie na sen/film 
Jana Šankmajera 28 min.
pedagogické vedení Peter Dimitrov, Anton Szomolányi, účinkujú: Jan Švank-
majer, Klára Issová a ďalší, kamera, strih, réžia Agnes Dimun, výroba Fakulta
dramatických umení, Akadémia umení Banská Bystrica, 2009
Absolventský film dokumentaristiky Lenky Dimunovej, ktorý nakrúcala počas
svojej stáže v ateliéri Jana Švankmajera. Dokument zachytáva Jana Švankma-
jera počas nakrúcania jeho nového filmu Přežít svůj život. Mozaika poskladaná
z fragmentov z nakrúcania ponára diváka do hlbín majstrovej alchýmie tvor-
by, neustále oscilujúcej medzi snom a realitou.

Dlhovlasí chlapci 24 min.
pedagogické vedenie Peter Dimitrov, Jan Gogola, kamera, strih, réžia Agnes
Dimun, výroba: Fakulta dramatických umení, Akadémia umení Banská 
Bystrica
Ako už sám názov prezrádza, pôjde o dokument venujúci sa dlhým vlasom ako
životnému štýlu a filozofii, sociálnym skupinám a histórii, kde chlapi s dlhými
vlasmi figurujú. 

Muzikológ a tvorca 41 min.
strih Pavol Palárik, zvuk Martin Fačkovec, hudba Milan Adamčiak, Transmu-
sic com., Tomáš Benedikovič, Pavol Palárik, Peter Palárik, Arnold Kojnok,
hudobná réžia Juraj Ďuriš – Experimentálne štúdio Sro, kamera Slavo Hutník
námet, scenár, réžia: Arnold Kojnok, produkcia: VŠMU–Andrea Biskupičová,
Arnold Kojnok, 2008
Obrazovo-akustická výpoveď o živote a tvorbe Milana Adamčiaka, ktorého 
občianske povolanie je muzikológ. Z výtvarného hľadiska patrí k popredným
intermediálnym tvorcom, jeho tvorba sa už niekoľko desaťročí pohybuje na roz-
hraní grafického a hudobného umenia. Konceptuálne presahy intímneho
charakteru neskôr vyúsťujú do happeningových vystúpení. Patrí ku generácii
zakladateľov tohto druhu umenia na Slovensku. 

celkem 118 minut

11.30 ČESKÁ TELEVIZE a koproducenti

Zatajené popravy 58 min.
dramaturgie Lenka Poláková, scénář Mečislav Borák, kamera Petr Kožušník,
režie Petra Všelichová
Stovky Čechů popravili zcela bez důvodu ještě před začátkem 2. světové války
v době Velkého teroru na území Ruska a Ukrajiny. Dodnes u nás žijí jejich
potomci a příbuzní, kteří se teprve po 70 letech dozvídají krutou pravdu. 
Pátrání po stopách zavražděných v Rusku, na Ukrajině i v Čechách.
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Proces H. (1. díl) 52 min.
dramaturgie Karel Hynie, kamera Antonín Weiser, scénář a režie Martin Vadas
Dokumentární série Proces H. (10 x 52 min) den po dni zpřístupňuje přípravu,
průběh a jednotlivé účastníky komunisty inscenovaného Procesu s vedením
záškodnického spiknutí proti republice se skupinou Dr. Milady Horákové tak,
jak probíhal od 31. května do 8. června v roce 1950. Až po čtyři popravy
ráno 27.6. 1950. Diváci zde mohou sledovat inscenaci procesu prostřednic-
tvím unikátních archiválií. Jde o filmový záznam (NFA), rozhlasové vysílání Čes-
koslovenského rozhlasu (Archiv ČRo), audiozáznam závěrečných řečí všech
třinácti obžalovaných (NA) a další archiválie, které doposud nebyly v tako-
vém rozsahu nikde uveřejněny.
DEN PRVNÍ STŘEDA 31. května 1950 
První díl rekonstrukce vražedného procesu se zabývá jeho přípravami i me-
zinárodními souvislostmi z pohledu historiků. Pracovníci NFA nám představí
historii unikátního filmového záznamu procesu. PhDr. Karel Kaplan, PhDr.
Jiří Pernes a PhDr. Petr Blažek, PhD.před-
staví divákům historické souvislosti pro-
cesu. První den na Pankráci u Státního
soudu se ve středu 31. května 1950
uskutečnil výslech obžalované JUDr. Mi-
lady Horákové, jehož podstatnou část fil-
maři Ministerstva národní bezpečnosti
zaznamenali. Základem našeho vyprá-
vění je hrubý filmový fragment, který se dochoval v Národním filmovém ar-
chivu, na některých místech chybí obraz jinde zvuk. S oporou o stenozázna-
my, Záznam o Procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice se
skupinou Dr. Milady Horákové a dobové rozhlasové vysílání se pokusíme
přiblížit jeho průběh z dochovaných pramenů tak, jak se odehrál v roce 1950.
Osobnost Milady Horákové přiblíží PhDr. Zora Dvořáková a její kolega posla-
nec z parlamentu Ing. Josef Lesák.

celkem 110 min.

14.00 Odpoledne s Večerníčkem pro děti dospělé

Strašidla na Kulíkově
scénář Stanislav Havelka a Petr Chvojka, výtvarník Vladimír Renčín, hudba Petr
Skoumal, režie Jiří P. Miška, 2010
Na hradě Kulíkově se chystají veliké oslavy a prý to bude stát za to. Na hrad se po-
stupně trousí podivní návštěvníci, přicházejí za bývalým hradním pánem Rup-
rechtem, který stále pobývá na Kulíkově jako duch. Gratulují mu k významnému
jubileu a přinášejí dárky. Vedle různých “druhů” strašidel v příbězích potkáváme
slavného kastelána pana Krbce, kavku Kocandu, moudrou sovu Kukulu i věčného
vtipálka kocoura Kokeše. To se ví, že strašidla mívají strašidlácké nápady a zvyky
– sotva se na Kulíkově objeví, hned se něco semele...

Malý král
výtvarnice Zdena Krejčov á, hudba Zbyněk Matějů, scénář a režie Ivan Renč,
2009
Kralevic Bibián je chytrý a šikovný chlapec, který nejraději ze všeho na světě
pomáhá dobrým lidem. Za odměnu vždy dostává lék, který navrací zdraví
jeho churavějícímu otci. Na všech cestách doprovází Bibiána věrná a důvtip-
ná kočka Rita.

Kočka Linda
scénář Markéta Zinnereová, výtvarník Michal Švec, hudba Zdeněk Zdeněk, režie
Nataša Boháčková, 2010
„Svět kulatý je jak klubko nití a patří tomu, kdo ho chytí. Všechno je na něm
k dostání pro rychlé tlapky na hraní...“, ráda si prozpěvuje kočka Linda. Linda
není kočka ledajaká. Je to kočka přímo pohádková! A stejně tak i rodina Jan-
dovic – maminka, tatínek, sourozenci Anička a Michal. Uvidíme příběh o tom,
co všechno způsobila právě kočka Linda, když ji Anička s Michalem přivedli
domů, a jak se stala pokladem celé rodiny. Kreslená pohádka nás nejen pobaví,
ale možná i napoví, co jsou to pravé poklady a kde je v našem světě hledat.

Karlík, zlatá rybka
scénář Jan Balej a Ivan Arsenjev, hudba Jaroslav Svoboda, výtvarník a režie
Jan Balej, 2010
U rybníku Bahňák nedaleko Sedlčan žijí dva žabáci – Siňór a Amígo. Siňór je
pomalejší, pasivnější a dobrácký ropušák se srdcem na dlani. Skokan zelený
Amígo je živější, upovídanější, ale někdy i drzejší. Snaží se budit dojem, že všude
byl a všechno zná, což ovšem není tak docela pravda. Věčně poskakující ne-
poseda je stále s něčím nespokojený, ale kuřeti by neublížil... A kdo z nás by
neměl nějaké přání, že? Určitě své tajné sny mají i naši dva žabí kamarádi. A kdo
je umí splnit? Přece pohádková zlatá rybka jménem Karlík ! Všichni při tom spo-
lečně zažijí mnoho dobrodružství, humoru i překvapení. 

Žížaláci
hudba Zbyněk Matějů,
scénář, výtvarník a
režie Jaromír Gál, 2009
Příběhy dvou žížalích
kluků, kteří se vždyc-
ky po dešti vysoukají
ze svých děr a začnou
uskutečňovat své ná-
pady. Někdy si dělají
schválnosti, ale větši-
nou si musí pomáhat. Na stromě totiž spí pták, kterého jejich lumpačiny ruší,
až se nakonec probere a chce je ulovit. Žížaláci jsou ale šikulové a vždy se v po-
slední chvíli zachrání útěkem pod zem.

Tři prasátka
hudba Ivan Doležalek, scénář, výtvareník a režie Michal Žabka, 3D animace,
2009
Pohádkové příběhy tří nerozlučných přátel – prasátek Čáry, Chloupka a Sně-
ženky a jejich věčných rivalů – vlkù Zuba, Borise a Kedluba v nové technologii 3D.

celkem 52 min.

15.00 – 16.30 Sejdeme se u štrúdlu
Zhodnocení přehlídky a malá soutěž pro děti spojená s vyprávěním pří-
tomných autorů o nových Večerníčcích.
Žádné dítě neodejde s prázdnou a některé se podělí i o hodnotné ceny, které
tradičně věnovalo Centrum FotoŠkoda v paláci Langhans ve Vodičkově
ulici v Praze 1 a Česká televize.

Na shledanou na 18. přehlídce
české a slovenské dokumentární a animované tvorby
od čtvrtka 18. do soboty 20. listopadu 2010!

Program 17. přehlídky sestavili Jana Hádková, Katarína Javorská, Jitka Radová, 
Kateřina Krejčí, Miloš Zvěřina, Marek Šebeš, Petra Štovíková a Martin Skyba.

info@fites.cz, www.fites.cz, tel.: 222 562 331, 606 417 269

2 1 .  L I S T O P A D U
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I N  M E M O R I A M

Milý Pavle,
není pochyb o tom, že jsi svůj život i svou uměleckou dráhu budoval na mnohem solidnějších základech než jsou lidové moudrosti. Jednu z moudrostí výhradně
hereckého lidu jsi ale přivedl k naprosté dokonalosti. Ta moudrost konstatuje, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. Tobě se ale podařilo, nějakým zapřisáhle
nenápadným kouzlem, spojit v sobě obě autority – režiséra a maminku – do jediné bytosti. Troufám si tvrdit, že by se mezi vším hereckým lidem nenašla jediná
herečka a jediný herec, kdo by si, svěřen do Tvé péče, připadal jako adoptivní, nebo dokonce sirotek. Dopřával jsi každému tvůrčí bezpečí svým profesionaliz-
mem a emocionalitu svou přátelskou Aurou. Těšil ses z každého z nás, rozmazloval nás všechny svým erudovaným přístupem, dokonalou přípravou i hlubokou

účastí. K sebemenšímu zaskřípání ses hlásil jako viník i když si jím skoro nikdy nebyl a napřimoval jsi naše váhavé sebevědomí celými vědry sebeironie, kterou ses s velikou oblibou, vždy
prodchnutý skromností a pokorou, tak mistrně častoval. Dělat se menším je ale hračka pro někoho kdo je, jako Ty, nade vší pochybnost velký. Velký kumštýř a velký člověk. 
Teď, kdy už zase všechno perfektně víš, jak pevně věřím, víš zajisté naprosto bezpečně i to, že se všichni, vším výše zmíněným, cítíme Tebou královsky obdarováni. V kvapném chaosu
hektické současnosti je pouhé pomyšlení na Tebe hotovým balzámem. 
Díky, že jsi nás na své pozemské pouti, udělal svými spolupoutníky a dopřál nám sdílet s Tebou něco z Tvého času. 

Smuteční projev Václava Postráneckého při posledním rozloučení s Pavlem Hášou ve Velké obřadní síni pražského krematoria. 

Čtyřlístek osiřel
Ve věku 79 let zemřela 23. září spisovatelka a scenáristka Ljuba Štíplová, jedna 
z autorské dvojice legendárního Čtyřlístku. Autorka řady dětských knížek a televizních
Večerníčků skonala ve vojenské nemocnici v Praze na následky úrazu při autonehodě,
který utrpěla počátkem srpna.
Tvorbě pro děti se Ljuba Štíplová věnovala 45 let. Nejznámější jsou příběhy čtyř zvířecích
kamarádů Fifinky, Myšpulína, Piňdi a Bobíka, které vytvářela v tandemu s kreslířem Jaro-

slavem Němečkem. Obrázkové příběhy Čtyřlístku byly v pod-
statě jediným komiksem, který vycházel v Československu 
70. a 80 let. Přestože vychází dodnes, v posledních několika 
letech vyšla i řada knih s reedicemi těch nejstarších titulů.
Loni udělilo nakladatelství Albatros Ljubě Štíplové svou cenu
za celoživotní práci s dětskou knihou. „Jsem ráda (za cenu),
ale nutné to nebylo. Největší potěšení pro mě je, že děti o ty

knihy stojí, řekla tehdy spisovatelka, která byla vzácnou členkou Fitesu. -dle čtk-

Scénu opouští šlechtic českého jazyka, poezie a hudby
Když na DAMU přijali adepta jevištního umění Milana Friedla (12.3. 1931 – 2.10. 2009), bylo jednoznačně jasné, že by z něho mohl vyrůst 
exkvizitní milas. Byl to krásný mladý muž se zvlněnými blonďatými vlasy a prvotřídním hlasovým vybavením. Tyto perspektivy se však brzy zhrou-
tily. Dětská obrna tohoto Adónise zaskočila. Zůstal krásný, hovořil sladce, ale nohy vypověděly...
Ten elegán byl však taky rváč, tvrdohlavý paličák – a když se do něčeho zakousl, dokázal nemožné. Nedovedl nikdy kapitulovat. Teď prostudo-
val kdejakou léčebnou metodu, řeholnicky dodržoval všechny příkazy lékařů a především se jako klíště držel už tehdy proslavené jáchymovské
sestry – a po dlouhá léta, i když už zcela normálně chodil, netrávil své dovolené nikde jinde než v jáchymovských lázních. Říkám dovolenou?
Jistě – neutekl od herecké profese a ještě nechodící přijal angažmá jako mluvič Malíkova Ústředního loutkového divadla. Oživoval loutky princů

a kladných hrdinů, jimž vodiči shora i zezdola dodávali pohyb, který jemu byl zatím odepřen.
Tak jsme se seznámili a spřátelili – připravovali jsme totiž pro dětské vysílání půvabný Kainarův přepis Erbenovy Zlatovlásky – a Milan byl ideálním Jiříkem. Režisér přenosu
Milan Vošmik litoval, že by pohádka po jednom vysílání „vyletěla do luftu“ a tak se s bravurou zavázal řediteli Kohoutovi, že inscenaci natočí ve studiu na zvukovou pětatři-
cítku. K tomu došlo v hostivařských ateliérech a jestli kopie neshnila v pověstných televizních archivech a někdo ji dal přepsat na digitál, mohli bychom ji vidět i dnes.
Ale setkávali jsme se v Divadle hudby a pak na krásných večerech Lyry pragensis, které mi připomínají báječné grafické listy Milanova přítele Jiřího Švengsbíra. Získal
jsem ho ovšem v hudebním vysílání jako ideálního, jak jsme tehdy říkali zřejmě nesprávně komentátora nebo hlasatele, dnes moderátora a byl stěží zastupitelný při
přenosech koncertů, hlavně z Pražských jar.
Patřilo k jeho nátuře, když si první texty, které jsem pro něho připravoval, ověřil u jiných lidí z oboru. A když se přesvědčil, že se za ně nemusí stydět, přijímal další
s plnou důvěrou a věnoval jim barvu, sílu a půvabnost nádherné čapkovské české řeči.
V půli sedmdesátých let jsme začali jezdit do NDR na Zlatou notu, na níž jsme do nás vozili jako hosty významné pracovníky ze všech možných oborů. Měli jsme tuhle
fušku rádi, i když to nebyla nijaká lehárna: přijeli jsme do místa přenosu obvykle okolo poledne, vyfasoval jsem německé texty a k večeru jsme se zúčastnili zkoušky
v přenosovém sále. Pak jsem v hotelu (bydleli jsme spolu) vyťukával do své staré corony překlady tak, aby hověly Milanovu jazykovému citu a charakteru. Obvykle
jsme tak pracovali dlouho do noci. Druhý den jsme mívali dopoledne volno a Milan, který ve prospěch svého léčení byl ortodoxním vegetariánem, sháněl po v NDR
již zavedených bioprodejnách různé knäckebroty a pumpernikly – a já partitury Mahlera a gramofonové desky, jaké u nás nebyly k dostání. Odpoledne byla generálka
a naše texty se ukázaly k ničemu, protože se škrtalo, přesouvalo, vkládala se nová čísla – a my jsme opravovali o sto péro! Večer bylo živé vysílání. Naostro!
Někdy nás dramaturg požádal, abychom přivezli naše umělce. Přijel barytonista Národního divadla Rolf Jedlička a mezzosopranistka Libunka Márová, přijel Pavel Novák a další,
v jednom dokonce účinkoval orchestr pražského Smetanova divadla. ...Enderáci se snažili, aby Zlatá nota konkurovala západoněmeckým pořadům (a dost se jim to dařilo).
V předposlední Zlaté notě vystoupil i Armin Müller-Stahl, tehdy hrdina (zápaďácký špion) enderáckých seriálů typu majora Zemana. Recitoval svou báseň a sám se do-
provázel na kytaru. Pro mne bylo jasné, že tu stoveršovou baladu nechám bez překladu, Milan ovšem tvrdě protestoval. Báseň byla naštěstí nerýmovaný volný verš.
Dělal jsem, co se dalo a chtělo se mi ty papíry roztrhat a zahodit, ale Milan se jich zmocnil a druhý den ve vysílání je báječně přednesl. 
Mám schováno mnoho textů, ale své jediné překladové verše jsem někam založil a už je od toho roku 1975 neviděl. Však jsem brzy nato už nemohl ve vysílání pra-
covat... Armin Müller Stahl se zato prosadil v Hollywoodu.
Když mě po skoro celých patnácti letech Jindřich Fairaizl nabídl velmi závažnou funkci v ještě Československé televizi, dal mi týden na rozmyšlenou. Byl jsem zrovna
tak před penzí a byl jsem rozhodnut Fairaizlovi poděkovat a odmítnout. Ve foyeru Kavčích hor jsem se zase jednou setkal s Milanem a vyklopil mu, proč jsem přišel.
Milan mě zapřísahal, abych Fairaizlovi vyhověl a funkci přijal. Jemu jsem do očí odmítl, i když mě poněkud zviklal. Přijal jsem až na výslovně Fairaizlovu prosbu – a s ním
jsem taky z funkce odešel. To je ovšem jiná historie.
Milan se po revoluci nejprve setkal se svými dvěma syny, které od roku 1969 neviděl, protože vyrůstali s matkou ve Švédsku. (Však měl Milan v nějakých papírech
připomínku, že by mohl být špionem Jeho Veličenstva krále Gustava Augusta.)
Pokusil se ze své Lyry pragensis vytvořit velkou kulturní instituci s vydavatelství publikací a disků. Těžce zkrachoval a musel opustit palác u Karlova mostu, kam se uchý-
lil se svými velkorysými záměry.
A zase se nevzdal: naposledy jsem ho poslouchal v zajímavém prostředí Jindřišské věže. Nezestárl, nezměnil se, i když blonďaté vlasy milasa byly šlechtické běli,
ovšem recht šlechtice, ne nějakého gráfa Bobbyho, jací se nám nabízejí.
Odchází velká, ušlechtilá figura českého kumštu... Jaromír Průša
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I N  M E M O R I A M

NEPOTŘEBUJI VZPOMÍNAT
Jistě to znáte také. Jsou lidi, na které se nevzpomíná. Vzpomínky od-
kazují nejen k něčemu, co minulo, ale co je v prošlém čase definitivně
uzavřeno, a právě pro tuto uzavřenost, konečnost, vstoupilo do vzpo-
mínek. Ať jsou to lidé nebo události. 

Ale je drobně lidí, na které ne-
vzpomínám, protože prostě
nepatří vzpomínkám, protože
se neoddělily v nějakém bodě
času od mé přítomnosti, aby
se staly vzpomínkami, byť se-
bekrásnějšími. Protože jsou
stále tady a se mnou, jsou
v této mé přítomnosti součás-
tí mé minulosti, stejně jako mě
převádějí coby laskaví pře-
vozníci do mé budoucnosti.
Protože to jen já nevymačkám
číslo na mobilu a nevyzvu je ke
schůzce u sklenky dobrého
vína. To mé lajdáctví a roztě-
kanost brání, abych sedl a na-
psal mail, ve kterém třeba jen

tak mezi řádky o počasí poděkuji za to, co mi přítel dal. To já rozměl-
ňuji občas svůj čas v drobných a nedokáži zaklepat na ty správné dveře.
Kdybych tohle všechno udělal, budu si dnes, stejně jako včera, či zítra
s Milošem Smetanou povídat. A budu především poslouchat.
Byl to přemýšlivec, nic kolem jej nenechávalo lhostejným. Dokázal se
v oříšku problémů prokutat až k jeho jádru, které ne vždy shledával
zdravým. Ale nikdy nepropadl pesimismu, který volá po soucitu.
Jako autor byl autorem příběhů, protože dobře věděl, že naše životy
se rodí i umírají v příbězích a ne v přelétavosti velkých slov.
Jako dramaturg patřil k těm málo vzácným, kteří se ve vztahu k auto-
rovi dokáží vzdát sami sebe, vstoupit do světa autorova díla, pře-
mýšlet jeho rozumem, vidět jeho očima, cítit jeho srdcem, a jejich
jedinou velikou ctižádostí je provést autora záludnými nástrahami na
cestě ke vzniku scénáře.
Miloval svou ženu a děti, dokud mu to srdce dovolovalo, hrál s váš-
nivou zaujatostí tenis a k jeho chloubě patřil trávník na chalupě, který
udržoval s klukovskou náruživostí. 
Copak se může takový člověk propadnout do vzpomínek. Až tyhle
řádky dopíšu, zavolám mu. A také třeba Principálce Věrce Galatíkové
z jeho krásného scénáře, který jsem měl tu čest natočit. A sedneme
na vůz a po vzoru kočovných herců vyrazíme z tohoto světa do svo-
body. Jestli mě ovšem nezahltí nějaké všední nesmyslnosti a ten záměr
mi k mé škodě nepřekazí. 
Díky Miloši Smetano. Otakar Kosek

Byl to takový noblesní vysoký pán. Vždy pečlivě oblečený, puky nažehlené, hnědé mokasíny vyčištěné do vysokého lesku. Hladce oholen,
zkrátka gentleman každým coulem. Každodenní pečlivé holení bylo pro něho zřejmě velmi důležité. Když jsme jednou byli spolu v Bulharsku
na každoroční přehlídce tamějších animovaných filmů, porouchal se mu elektrický holicí strojek. Já, notorický fousáč a chronický neholič jsem
neměl čím vypomoci a v přímořském letovisku mimo sezónu se náhradní holení nedalo sehnat. Nabyl jsem dojmu, že kdyby nezasáhl přítel re-
žisér Stojan Dukov a nepřinesl náhradní aparátek, změnila by se pro pana Vodičku sympatická přehlídka nové bulharské dynamické anima-
ce, kterou jsme mimochodem oba velmi obdivovali, v tíživý a traumatický zlý sen.
Do Studia Bratři v triku přišel jako dramaturg na jaře roku 1959, v době,
kdy se studio po letech stagnace a službě dětskému divákovi a po ko-
lektivním gigantickém dílu – celovečerním Stvoření světa – nadecho-
valo k velkým individuálním tvůrčím činům. Jako dramaturg spolupra-
coval s těmi nejvýraznějšími osobnostmi omamných šedesátých let 
i celé naší historie kresleného filmu: s Jiřím Brdečkou, Zdeňkem Milerem,
Václavem Bedřichem, Františkem Vystrčilem, Vladimírem Lehkým,
Zdeňkem Smetanou. Jako dramaturg byl i u zrodu unikátního tvůrčího
tria M+B+D (Miloš Macourek, Adolf Born, Jaroslav Doubrava), z jehož
dílny vzešli nesmrtelní žáci 3.B Mach a Šebestová a několik společen-
ských moralit, které pravidelně bodovaly na světových festivalech 
animace.
Po opojných šedesátých letech však přišla léta sedmdesátá a osmde-
sátá, pro něž se ustálilo ošklivé a mrazivé synonymum „normalizace“.
Zde Jindřich Vodička s noblesou a taktem odolal všem možným i ne-
možným vrchnostenským tlakům a významně přispěl k tomu, že ve Studiu
Bratři v triku se dramaturgie nikdy nestala cenzurou a dramaturg zů-
stal nejbližším a nejintimnějším sparingpartnerem autora a režiséra a nikoli jejich utlačovatelem a fízlem.
Jedním z mála kladů tohoto období bylo, že absolvující studenti ateliéru filmové a televizní grafiky pražské UMPRUM mohli vytvářet své 
absolventské filmy v profesionálním prostředí Krátkého filmu. A právě Jindřich Vodička byl jejich citlivým a ochotným rádcem.
Jako scenárista se uplatnil a prosadil zejména na začátku své tvůrčí kariéry, kdy úzce spolupracoval s režisérem a výtvarníkem Josefem Kábrtem.
Spolu vytvořili filmy „Člověk je tvor společenský“, „Historie manželství“, „Manželské etudy“, „Slon“ a „Smích“. V sedmdesátých letech pak 
pomohl k poslednímu tvůrčímu vzepětí paní Hermíny Týrlové, když jí napsal scénáře k několika „ferdo-mraveneckým“ filmům a zejména
k půvabnému seriálu „Z deníku kocoura Modroočka“.
Klasická česká dětská literatura byla vůbec ve středu jeho scenáristického zájmu a tak z jeho pera vznikly ještě kreslené seriály „Příhody
skřítka Dzina“ podle Václava Řezáče a „O chytré kmotře lišce“ podle knížky Josefa Lady.
Jindřich Vodička nás opustil 8. července 2009 ve věku 86 let. Jiří Kubíček

Vzpomínka na Jindřicha Vodičku

Historie manželství
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Podrobnější informace o aktuálních možnostech financování a konzultace 
při podávání žádostí vám poskytne MEDIA Desk Česká republika.  

MEDIA Desk Česká republika, Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: 221 105 209 – 210, fax: 221 105 303, e-mail: info@mediadeskcz.eu

www.mediadeskcz.eu 

MEDIA je program EU na podporu evropského audiovizuálního průmyslu.
Provoz kanceláře MEDIA Desk financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise. 

DEVELOPMENT*
FINANČNÍ PODPORA 
VÝVOJE A PŘÍPRAVY 
FILMOVÝCH, TELEVIZNÍCH 
A INTERAKTIVNÍCH DĚL 
PRO JAKÁ DÍLA? 
– hrané filmy delší než 50 min.
– kreativní dokumenty delší než 25 min.
– animované filmy delší než 24 min. 
– interaktivní on-line a off-line díla 
– seriály

ZA JAKÝCH PODMÍNEK? 
– žadatel (producent) musí doložit předchozí realizaci

a komerční distribuci audiovizuálního díla v období mezi
1. 1. 2006 a dnem podání žádosti

– žadatel musí doložit většinové vlastnictví práv k projektu 
– dílo musí mít mezinárodní potenciál 

KOLIK? 
– 10 000 – 60 000 EUR (80 000 EUR) – jednotlivý projekt 
– 70 000 – 190 000 EUR – soubor 3 – 6 projektů 
– 10 000 – 60 000 EUR (100 000 EUR) – interaktivní dílo

Uzávěrka: 27. listopadu 2009
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