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Synchron
Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES

Uvnitř: 

Tisk FITES jako doklad časů

FITES v hlášení
spolupracovníka StB (2)

49. Čtvrtletník
Autorský zákon a jeho dodržování

v audiovizuální oblasti

Příběhy bezpráví

Drogy a televize

Miloslav Hůrka o filmu

FITES PARTY
2. července 2007 – Karlovy Vary
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Britská literatura ve filmu
20 celovečerních filmů slavných adaptací klasických děl britské literatury

Charlotte Brontëová, Lewis Carrol, Arthur C. Clark, Agatha Christie, Joseph Conrad, Charles Dickens,  
Arthur Conan Doyle, Henry Fielding, John Galsworthy, Graham Green, James Joyce, Henry James,  

Rudyard Kipling, David Herbert Lawrence, George Orwell, Walter Scott, William Shakespeare,  
George Bernard Shaw, Jonathan Swift, J. R. R. Tolkien, Virginia Woolfová…

Hosté
David Crystal & Ben Crystal – úvody k filmům a setkání nad klasickou britskou literaturou 

Lulian Temple – přehlídka 6 filmů | Anton Corbijn – přehlídka filmů

Projekt 100 – 2008
10 filmů nové kolekce Projektu 100

NOVÝ SVĚT (Terrence Malick) | KABINET DR. CALIGARIHO (Robert Wienne) 
 | STÍNY ZAPOMENUTÝCH PŘEDKŮ (Sergej Paradžanov) | OBRAZY STARÉHO SVETA (Dušan Hanák) 

 | NENÁPADNÝ PŮVAB  BURŽOAZIE + ANDALUSKÝ PES (Luis Buñuel) | KILLER OF SHEEP (Charles Burnett) 
 | v poslední fázi jednání: KMOTR (Francis F. Coppola) nebo HAROLD A MAUDE (Hal Ashby) 

 | ZABRISKIE POINT (Michelangelo Antonioni) | TANČÍRNA (Ettore Scola) 
 nebo ĎÁBLOVÉ (Ken Russel), TY, KTERÝ ŽIJEŠ (Roy Andersson) | DONNIE DARKO (Richard Kelly)

britsky.seminare.acfk.cz

XIII. seminář britského filmu 
Uherské Hradiště 29. 11.–2. 12. 2007

Asociace českých filmových klubů,  
Slovenský filmový ústav Bratislava, 
Národní filmový archiv Praha,  
Filmoteka Narodowa Warszawa,  
Město Uherské Hradiště,  
Regionální vzdělávací centrum  
Uherské Hradiště…
Za finanční podpory  
Ministertsva kultury ČR,  
Státního fondu pro podporu a rozvoj  
české kinematografie  
a Britské rady

Britská literatura  
v britském filmu



Léto je v zenitu,
do uzávěrky to -
hoto čísla bylo 
pořádně parné,
ale perné byly 
i některé situace 
a  udá losti. I když
výkonný výbor
částečně (každo-

ročně tradičně) trochu utlumil svoji čin-
nost, neznamená to, že by jen tak lelko-
val. Hned na první prázdninové pondělí
jsme rozeslali normální poštou za sedm
pade skoro dvě stovky pozvánek a ne-
spočítaně poštou elektronickou na  FITES
PARTY. Jak to  bývá na začátku prázdnin
obvyklé, lilo jako ze tří konví nejméně,
přesto se vyhlášená terasa hotelu Ther-
mal zaplnila  - více zpráva uvnitř listu. K ní
patří i sdělení, že následně se s vedením
našeho svazu sešel předseda Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání Ing. Václav
Žák a výsledkem mj. je, že jsme společně
našli další užitečné téma pro Čtvrtletník;

tentokrát bude jubilejní – padesátý – a po-
drobnou pozvánku si přečtěte hned
vedle...
Vláda získala důvěru Poslanecké sně-
movny na základě svého prohlášení,
v němž slíbila, že „prosadí zvýšení podí-
lu výdajů státního rozpočtu na podporu
kultury postupně až na 1 % státního roz-
počtu…, dále prohloubí průhlednost 
v nakládání s veřejnými rozpočty v oblasti
kultury, podpoří víceleté a vícezdrojové
financování i vnímání nákladů na kultu-
ru jako investice do společenského a hos-
podářského vývoje… a bude důsledně
dbát o to, aby k veřejným prostředkům
v oblasti kultury panoval rovný a spra-
vedlivý přístup.“
Od tohoto prohlášení neuplynulo ani půl
roku, a přitom tatáž vláda 11. června
schválila návrh Státního rozpočtu na rok
2008 a střednědobý výhled na léta 2009
a 2010, které jasně ukazují, že je roz-
hodnutá své sliby popřít, jelikož počítá se
zcela opačným vývojem, podle něhož by
výdaje na kulturu měly klesat.“  
Tolik úryvek z prohlášení Rady umělec-
kých obcí (RUO),  které doporučujeme
k vaší pozornosti.  A nenechte si ty myš-
lenky jen pro sebe, dejte je dál a hlavně
je připomínejte svým poslancům a se-
nátorům. 
7. června 2007 podal FITES (a nikoli Kraus,
jak to zjednodušily nejedny noviny)
„Oznámení o skutečnostech nasvědču-
jících tomu, že byl spáchán trestný čin“,
prostě zaregistrovali jsme již na počát-
ku roku, a nejen Fites, ale dříve  NOO ČT,
a věděl o tom generální ředitel i Rada  ČT,
že v České televizi byl porušen lustrační
zákon. Celý text oznámení je na
www.fites.cz,  nyní se k němu vracíme vý-
pisem  z odpovědi Státní zástupkyně Ob-
vodního státního zastupitelství pro Prahu
4 Mgr. Zoji Bayerové.  Ale pro Fites to tím
nekončí…
A teď upozornění také na další lahůdky
z tohoto opět objemného čísla  a přede-
vším jsou to dva historické materiály: stať
PhDr. Jarmily Cysařové „Tisk FITES jako

doklad časů“ a dokument „FITES v hlášení
spolupracovníka StB“ s komentářem Dana
Růžičky  „Jak to bylo s Fitesem“.  Často
slýcháme, že se stále vracíme k bývalým
časům, ale snad  zejména naši mladší ko-
legové lépe pochopí  právě při čtení těch-
to dokumentů, že lhostejnost k minulos-
ti je totéž jako  lenost  „pro futuro“, jak
říkají latiníci.  Ostatně i v tomto smyslu lze
chápat odpověď (bohužel zatím jedinou)
Kateřiny Mikulcové k anketě, kterou jsme
vyhlásili v minulém čísle.  V březnu příš-
tího roku bude opět Valná hromada 
našeho sdružení, budou nové volby 
výkonného výboru a  plénum nesporně
uvítá, jestliže do nového výboru budou
kandidovat právě  mladí kolegové 
s takovými názory, byť by byly (a jsou)
výzvou k polemice. Tím lepší je to 
doporučení!
A co ještě nepřehlédněte? Informace 
o festivalech a soutěžích (pozor na termín
přihlášek Trilobitů i 15. přehlídky české 
a slovenské dokumentární tvorby,  pozor
na termín vyhlášení výsledků v Přelouči).
Karel Strachota vás v rozhovoru sezná-
mí s bohulibou akcí Jeden svět na školách
a barrandovský bard Miloslav Hůrka  na-
bízí své druhé vzpomínání na  roky ve zvu-
kové kabině. 
Jako obvykle nejvíce prostoru se dostalo
stenografickému (zkrácenému, ale ne moc
upravenému) záznamu  Čtvrtletníku. Byl
čtyřicátý devátý a věnoval se autorskému
zákonu a jeho dodržování v audiovizuální
tvorbě. V panelu byli povolaní – JUDr. Jiří
Srstka, renomovaný znalec autorského
práva,  a proto právem i ředitel DILIA, a Mgr.
Iveta Jůdlová, která se s touto „parketou“
seznamovala v České televizi a nyní své zna-
losti uplatňuje v TV NOVA. Adekvátní pří-
lohou k této diskusi je  Sazebník scená-
ristů, který projednala s vedením České
televize Asociace  režisérů a scenáristů
ARAS.  Dobrý počin!
Hezký zbytek léta, přátelé, a na shleda-
nou se Synchronem opět v říjnu. To už 
se dovíte, třeba i to, jako to dopadlo v Pře-
louči. -msk-
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ka Filipovského, Jihlava, Uherské Hradiště)
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36 Miloslav Hůrka: O filmu

39 IN MEMORIAM 
(Miroslav Burger, Jindřich Brössler, 
Ilja Zeljenka, Miloš Krno, Zdeněk Kubeček,
Ota Popp)

Autoři fotografií: Miloslav Hůrka a jeho archiv, Martin
Skyba, archivy Crona, ČT, KF a.s. a Fitesu.

Z obsahu  

SYNCHRON
SYNCHRON, časopis Českého filmového a televizního svazu FITES, Pod Nu-
selskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel./fax 222 562 331. Číslo účtu u Ko-
merční 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,
grafická úprava a tisk MTT, Za Poříčskou Branou 9, 180 00 Praha 8. Vy-
chází 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 31. července
2007. Předplatné 400 Kč (včetně poštovného) je pro členy Fitesu zahrnuto
v členském příspěvku. Cena jednoho výtisku v distribuci 60 Kč. 
E-mail:info@ fites.cz http://www.fites.cz
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POZVÁNKA 
na 

50. Čtvrtletník FITESu

panelovou diskusi tentokrát na téma

Poslání a činnost Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání

Vliv a možnost Rady. Digitalizace. 
Dva hlavní koregulační principy. Aktuální informace.

V panelu zasednou Ing. Václav Žák, předseda a někteří další členové Rady. 
Moderuje Jan Kraus.

Těšíme se na vás 
v pondělí 17. září 2007 od 17 hodin 

v projekci klubu MAT
Karlovo nám. 19, Praha 2

Český filmový a televizní svaz zve všechny, 

kteří se chtějí dovědět něco víc o tom, jaké budou (jaké by měly být) 

domácí televize v budoucnosti.

NAŠI JUBILANTI
50 Pavel Koutský, výtvarník, animátor, režisér *6. 12.
55 Zdeněk Úlehla, kameraman *30. 10., Drahoslav Nikodém, architekt *29 .11., Karel Bělohlavý, dramaturg, scenárista *19.12.
60 Ing. Jan Kacian, mistr zvuku *23. 10., David Jan Novotný, scenárista, publicista, pedagog *28. 11.
65 Elmar Kloss, režisér *12. 10., Pavel Dlouhý, dramaturg, scenárista *4. 11., Jan Fulín, vedoucí produkce *20. 11., Helena 

Slavíková, dramaturgyně, producentka *12. 12., Petr Koudelka, kritik, publicista *19. 12.
70 Bohumila Zelenková, dramaturgyně, scenáristka *18. 10., Ing. Josef Platz, dramaturg, režisér *10. 11., Ing. Jiří Matolín, archi-

tekt *27. 11., Jana Prachařová, animátorka, loutkoherečka *7. 12., PhDr. Eva Strusková, filmová kritička a teoretička *24. 12.
75 Ak. malíř Václav Polák, architekt, režisér, animátor *17. 10., Josef Eismann, scenárista *9. 11., Mgr. Jiří Dvořák, režisér

*10. 11., František Němec, kameraman *20. 11., Jiřina Pokorná-Makoszová, režisérka *24. 11., Eva Zaoralová, kritička, umě-
lecká ředitelka MFF v Karlových Varech *28. 11., Olga Čuříková, scenáristka, moderátorka *30. 12.

80 Ljuljana Lorencová, režisérka, střihačka, pedagog *11. 12.
85 PhDr. Luboš Bartošek, CSc. *13. 11., JUDr. Vladimír Voves, vedoucí produkce *18. 12.
Významná životní výročí si ve čtvrtém čtvrtletí připomeneme také s:
filmovým kritikem Ljubomírem Olivou, *3. 11. 1921, s hercem nejen olomouckým Františkem Řehákem, *4.10. 1923, 
s dokumentaristou a popularizátorem vědy, pedagogem a kameramanem Svatoplukem Malým, *20. 12. 1923, s televizním pub-
licistou a dokumentaristou PhDr. Ladislavem Danešem, *26. 11. 1924, režisérem Jiřím Mikeťukem, *16. 12. 1924, s filmo-
vým publicistou a kritikem Ladislavem Tunysem, *10. 10. 1925, vedoucím produkce Václavem Rouhou, *21. 10. 1925, se
scenáristou, režisérem, pedagogem a neúnavným organizátorem filmových workshopů všude po světě Vojtěchem Jasným,
*30. 11. 1925, se střihačkou a pedagožkou Janou Kresslovou, *20. 11. 1926, s první českou kameramankou a poté střihač-
kou Marií Křížkovou, *26. 11. 1928, se scenáristou, režisérem a pedagogem FAMU, dokumentaristou Prof. Václavem Sklená-
řem, *4. 12. 1928, se scenáristou a spisovatelem PhDr. Zdeňkem Mahlerem, *7. 12. 1928, s kritičkou a teoretičkou PhDr.
Jarmilou Cysařovou, *10. 10. 1929, se střihačem a pedagogem FAMU Miroslavem Dufkem, *15. 10. 1929, se scenáristou a pub-
licistou Jaromírem Kinclem, *19. 10. 1930, s režisérem dabingu Jindřichem Polanem, *11. 11. 1930, s výtvarnicí a animátorkou
Věrou Hainzovou, *24. 11. 1930, s režisérem Františkem Filipem, *26. 12. 1930, s dramaturgyní Janou Dudkovou, *1. 10. 1931,
s dramaturgyní a úpravkyní dialogů Annou Křičkovou, *29. 10. 1931, s režisérem, výtvarníkem a animátorem Josefem Lamkou,
*12. 11. 1931, s teoretičkou a kritičkou PhDr. Galinou Kopaněvou, *26. 11. 1931 a se scenáristou Jiřím Blažkem, *16. 12. 1931.
Všem pevné zdraví i nervy, přehršel spokojenosti a nikoli nakonec také mnoho dalších tvůrčích činů!

Z E  Ž I V O T A  F I T E S U

2 Synchron  4 2007

V červnu ukončila práci porota
(předseda Elmar Kloss) 13. ročníku
soutěže o nejlepší tvůrčí a herecké
výkony v dabingu – Cena Františ-
ka Filipovského. Předběžné výsled-
ky, tj. nominovaná díla a tvůrce
naleznete rovněž v rubrice FESTI-
VALY A SOUTĚŽE. Věrným i poten-
ciálním návštěvníkům této slavnos-
ti, která se letos koná v sobotu 
15. září  od 17 hodin v sále Občan-
ské záložny v Přelouči,připomínáme,
že i letos vypravuje FITES autokar,
který odjede téhož dne ve 13.30 ho -
din od stanice metra B Čes ko mo -
ravská (návrat přibližně ve 22 hodin
tamtéž). Přihlásit se můžete poštou,
e-mailem na info@fites.cz nebo 
telefonicky na č. 222 562 331,  do
31. srpna!!!, později pak mimořád-
ně pouze na mobil Jany Komersové
č. 728 610 036 a to do 4. září 2007.

SY vnitrek 4-07-zlom:SY vnitrek 2-06  31.7.2007  22:22  Stránka 2



Členské
příspěvky
V minulých čteních této rubriky jste nenašli jméno
kameramana Pavla Mošny, který příspěvky (i s na-
dlepšením, dík!) uhradil z konta své ženy již začát-
kem března. Za chybu se omlouváme a příště snad
tvoje jméno, milý Pavle, nepřehlédneme. Jinak jsou
zprávy o vašich platbách už zase chudé, takže ten-
tokrát uvádíme jen těchto několik jmen pořádných
členů: Hana Jarošová, Ing. Jarmila Poláková (při-
dala?, dorovnala? – dík!), Jan Petras, Jarmila Ru-
sinková, Tomáš Spanlang (přidal, dík!), František
Chmela, Prof. Jiří Barta, Ing. Karel Jaroš, Jiřina Žid-
ková, Zdenka Sajfertová, Mgr. Radomír Kos, Elmar
Kloss, Jiří Chlumský (jako vždy kavalírsky, dík!)
a Halina Pawlowská. I vám patří dík za splnění zá-
kladní členské povinnosti, ale obracíme se znovu
zejména na ty, kteří zatím otálejí. Polepšete se, však
víte na koho z vás to platí!.

Předplatné
zapravili Marie Kšajtová a Institut dokumentární-
ho filmu.

Zprávy z Nuslí

✔ Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Ing. Václav Žák se na FITES PARTY v Karlových Varech
neobjevil, ale jako dobrou omluvu nabídl schůzku s ve-
dením FITESu. Ta se uskutečnila ve středu 11. čer-
vence 2007 v kanceláři Rady. Ve více než hodinové
debatě byla hlavním tématem digitalizace televizního
vysílání a aktuální problémy s ní spojené : „v Čechách
se nedaří dotáhnout nic, co vyžaduje plánování, chaos
je jaksi přijatelnější, řekl v této souvislosti předseda
Žák. „Od roku 1995 Rada nesmí určit licenční pod-
mínky, čímž je poznamenán vývoj televizního trhu.
Rada reaguje na stížnosti a je jimi zavalena.“ Řeč při-
šla i na tzv. „koregulační princip“; co se pod tímto po-

jmem skrývá se dovíte na jubilejním 50. Čtvrtletní-
ku FITESu 17. září 2007 v projekci kina MAT. Je to
jen jedno z témat panelové diskuse s členy Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání, které je na programu
tohoto podvečera. Všimněte si též pozvánky na první
stránce tohoto čísla.
✔ BUDOUCNOST FILMOVÝCH KLUBŮ V ZEMÍCH
VISEGRADU – takové bylo téma debaty, která se
uskutečnila 24. července 2007 v rámci 33. Letní
filmové školy v Uherském Hradišti. Navázala na
dosavadní tradici pořádání monotématických pa-
nelových diskusí. V současné době se vytváří v ze-
mích VISEGRADU podmínky pro výrazné obno-
vení činnosti i klíčového postavení filmových klubů
v oblasti číření filmové kultury a podpory všeo-
becné filmové výchovy. Proto také byli pozváni
zástupci těchto aktivit i další zástupce důležitých
institucí. Diskuse pak pokračovala na třech ne-
formálních společenských setkáních v rámci Dnů
zemí Visegrádu. Nedílnou součástí tohoto work -
shopu byla i premiéra českého dokumentu KLU-
BÁCI, ŠKOLÁCI – prvního českého dokumentu
o českých filmových klubech. Byla to událost,
na níž se podílel i Fites a stenografický záznam
nejdůležitějších myšlenek z tohoto setkání přine-
seme v příštím čísle Synchronu.

Jaký bude Fites?
Přinášíme první (a bohužel jediný, ale o to
záslužnější) ohlas, jehož si vážíme, na výzvu
výkonného výboru uveřejněnou na 3. strán-
ce minulého čísla s mottem: Fites „zasazu-
je se o uplatňování humanity, mravnosti, de-
mokracie a tvůrčí svobody v audiovizuálních
dílech a médiích“ – čl. II/2 Stanov občan-
ského sdružení Českého filmového a tele-
vizního svazu FITES.
1) Co činí FITES nedostatečně či špatně – to sou-
visí i s bodem dvě, co by dělat měl a nedělá vůbec.
Problém všech profesních sdružení je jejich malá
kredibilita a povědomí o nich na veřejnosti, po-
tažmo u partnerů, zadavatelů atd. Určitě by bylo
cílem vytvořit filmařskou a televizní obdobu lékař-
ské komory nebo alespoň Svazu novinářů, Unie vý-
tvarných umělců apod. Zkrátka aby to, že někdo
je členkou či členem FITES (ale platí i o ARAS, aso-
ciaci kameramanů atd.) byla známka vysokého stan-
dardu jak profesního, tak lidského a  tomu by pak
odpovídala i sazba honorářů a jednání. Což by ome-
zilo věčné handrkování s televizními dramaturgy,
soukromými producenty i všemožnými organiza-
cemi. Filmařem je dnes každý, kdo má kameru za
7000 a dostatečně se vnucuje. Veřejnost o FITES
většinou moc neví, nic jí to neříká. Jste-li členem
nebo ne, vůbec neovlivní sazbu honoráře ani „se-
rióznost“ jednání. Nemluvě o soukromých pro-
dukcích, kde se na členství v čemkoliv a na absol-
vované školy nehledí už vůbec. Možná by měl FITES
nabízet členům nějaké profesní bonusy, a to klidně
i za cenu vyšších členských příspěvků. Výhodněj-
ší akreditace na festivalech, přístup  k odborné li-

teratuře, a to i zahraniční, workshopy atd. Mys-
lím, že dokud nebude tato „odborová“ činnost sku-
tečně prakticky fungovat, nebude pro mladé fil-
maře členství nijak zajímavé a postupně bude jen
přibývat v Synchronu stránek Vzpomínáme.
Na toto navazuje i další věc, která v aktivitách FITES
a Synchronu trochu chybí. Dnešní filmový a tele-
vizní trh už přece dávno nepředstavuje jen Česká
televize. Proč se více nedozvídáme o dramatur-
gických plánech Novy, Primy, Óčka? Navíc by tak
na poněkud stále zatuchlou ČT vznikl nějaký tlak.
Co další televize připravující se na digitalizaci? Se-
riózní mediální rozbory – kolik a jakých televizí, pro-
gramů se může v České republice uživit? Jaké jsou
zkušenosti ze zahraničí? Z podobně velkých – ma-
lých států? Stále se vlekoucí debaty o prohnilosti
ČT asi nikam nevedou a ráda bych si aspoň přečetla
o dalších televizích a možnostech tvorby v nich.
Přece už neplatí situace porevoluční doby, kdy 
prvotní Nova uváděla jen slátaniny a jinak nic. Upřím-
ně řečeno, rozdíl mezi televizí tzv.veřejnoprávní 
a soukromými se dost stírá.
Soukromé písemné přestřelky týkající se všemož-
ných dramaturgických sporů jsou sice zajímavé z po-
hledu zasvěcence, ale nevím, zda pomáhají pro-
blémy řešit a nakolik zajímají všechny členy. Možná
by k dotyčné kauze pomohl vždy nějaký zobecňu-
jící rozbor, kudy z toho ven, jak se podobná věc ře-
šila jinde atd.
Což souvisí i s třetí poznámkou – zahraničí. Což bude
navěky český filmař a televizák živ jen z českého ryb-
níčku? Nespolupracuje s kolegy ze zahraničí, na cizí
festivaly nejezdí, o jiné televizní tvorbě neví nic, 
o vývoji pořadů, trendech, koprodukci… nic. Nikdo
nikde nebyl? Nic nikde netočil? Díky čtvrtletníku
Mediadesku přehled mám, ale třeba ho všichni ne-

dostávají. Asi by neuškodila nějaká rubrika „zku-
šeností“, jak se zahraničními koprodukcemi, spo-
lupráce se zahraničními štáby apod.
Abych jen neskuhrala a začala něco pro zlepšení
dělat, pošlu za chvíli článeček o festivalu v Aténách.
Hezké léto! (Uveřejňujeme v rubrice Festivaly a sou-
těže.) Kateřina Mikulcová

Několik řádků k „případu Olmer“
Vyjadřuji plnou solidaritu s režisérem Vítem 
Olmerem, který se rozhodl veřejně a podle mého
názoru velmi přesně pojmenovat problémy souvi-
sející s žalostným stavem komunikace mezi dra-
maturgií pražského studia České televize a mezi ex-
terními televizními autory a scenáristy. Považuji
za nepřípustné, aby občan demokratického státu,
který vyjadřuje svůj kritický názor na jednu z nej-
významnějších veřejnoprávních institucí země, byl
potrefenou stranou ohrožován soudní žalobou. Ob-
čanská kuráž byla vždy součástí zdravého klimatu
svobodné společnosti. Myslím si, že ochrana svo-
body názoru by měla být zaručena nejenom obec-
nými politickými proklamacemi, ale i konkrétním
jednáním odpovědných pracovníků. Ti by se neměli
pozastavovat nad tím, že „Česká televize jako ve-
řejnoprávní instituce bude vždy předmětem ve-
řejného zájmu a kritického hodnocení“. Podepi-
suji se pod názory kolegy Olmera. Moje osobní
zkušenosti externího autora a scenáristy doku-
mentárních cyklů navíc dokazují, že charakterem
velmi příbuzné neseriózní, nekompetentní a málo
profesionální dramaturgické praktiky, jaké veřej-
ně popsal režisér Vít Olmer, nejsou jenom výhrad-
ním vynálezem pražského studia České televize, ale
že zcela prokazatelně existují i jinde. 
21. června 2007 Milan Švihálek, scenárista
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FITES PARTY
I letos obohatil Český filmový a televizní svaz FITES
42. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
programem, který neunikl pozornosti našeho i za-
hraničního tisku, zejména díky péči našeho slo-
venského příznivce Štefana Vraštiaka: „Terasa Ho-
telu Thermal bola v popoludňajších hodinách
každodenne vyhradená na koktaily a party. V pon-
delok 2. 7. sa tu zišli priaznivci a pozvaní hostia
FITESu, z domova aj zo zahraničia. Jan Kraus, pred-
seda FITESu, na úvod svojho príhovoru, ktorý na-
zval – Kdo jsme a co chceme – pripomenul, prečo
prijal túto funkciu a naznačil aktivity FITESu v blíz-
kej budúcnosti. K dispozícii boli aj výtlačky časo-
pisu Synchron, ktorý vydáva FITES.“
V Karlových Varech tenkrát pršelo, jen se lilo… Na te-
rasu přesto přišlo kolem osmdesáti hostů, kteří ochut-
nali sponzorovanou Becherovku přímo od prame-
ne, výtečnou plzeňskou dvanáctku taktéž od pramene,

české koláčky, čerstvé jahody a něco málo slaných
tyčinek a oříšků. Červená frankovka zmizela do ho-
diny, na vytrvalce zbylo tedy bílé rulandské, pivařů
bylo málo, což ovšem neznamená nic proti kvalitě na-
bízeného moku, který zbýval… 
Mezi hosty jsme zaznamenali např. místopředsedu
polského „fitesu“ Macieje Karpińského, senátora Ji-
řího Oberfalzera, předsedu Slovenského filmového
zväzu Štefana Vraštiaka, vedoucí oddělení audiovize
MK ČR PhDr. Hanu Váchalovou, Martu Šímovou, která
v Synchronu pečuje o rubriku Animovaný film, re-
daktorku týdeníku Rozhlas Agátu Pilátovou se synem
Tomášem, reportérem ČRo, redaktorku Práva Věru
Míškovou, Media Luna zastupovala Manola Novellio-
vá, přišla i fotografka Zuzana Mináčová se synem –
režisérem Matějem, silné zastoupení měla Česká te-
levize v dámách Mileně Jarešové, Jitce Procházkové 
a Petře Štovíkové a také v radním ČT PhDr. Jiřím Vo-
ráčovi, objevil se předseda poroty FIPRESCI Jan Foll
a rektor AMU Ivo Mathé, z Bruselu přijela Malgorza-

ta Palarczyk-Vivancos, reprezentantka MEDIA Pro-
gramme doprovázená Barborou Ondrejčákovou a Na-
tálií Ostrouchovou z domácího MEDIA DESK CZ, na
chvilku se objevila i umělecká ředitelka festivalu Eva
Zaoralová, nezapomněli ani členové výkonného vý-
boru Fitesu Tomáš Bělohradský, Šimon Eismann,
Jan Štern, člen Kontrolní rady František Němec a pře-
devším Jana Tomsová, která toto setkání obětavě zor-
ganizovala.
Následně přišel do Prahy i tento dopis z Olomou-
ce: „Vážení a milí, ze severu Moravy Vám posílám
poděkování za milé pozvání na FITES PARTY v Kar-
lových Varech. I když jsem se nemohla osobně do-
stavit, ani nevíte, jak moc potěšilo. Přeji Vám všem
krásné léto, příjemná prázdninová setkání a vůbec
radosti ze života. Ještě jednou díky za Vaši přízeň.
Vaše Hana Dostálová (v. r.).“
Ke stručné zprávě přinášíme několik momentek po-
řízených digitálním fotoaparátem přítomného šéf-
redaktora tohoto listu.

Přišel i radní ČT Jiří Voráč

Spolužáci z FAMU: 
Štefan Vraštiak a Jan Svoboda

Maciej Karpiński a Jiří Oberfalzer

Kocourkov?
Po uzávěrce minulého čísla Synchronu podal 7. června 2007 Český filmo-
vý a televizní svaz FITES „Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu,
že byl spáchán trestný čin.“ Celý text oznámení je na www.fites.cz a před-
pokládáme, že se s ním seznámila většina našich členů. V této věci jde 
o to, že FITES – po více než půl roce, kdy celá causa vyšla najevo – upozornil
Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, že v České televizi byl porušen
tzv. „lustrační“ zákon č 451/1991 Sb. Je nutné zdůraznit, že oznámení podal
FITES zastoupený předsedou a nikoli Jan Kraus, jak tento fakt zjednodušili
novináři (bohužel i renomovaných listů). 
„Vážené dámy a pánové,“ je uvedeno v úvodu oznámení, „jménem FITES si
Vám tímto dovoluji adresovat oznámení o důvodném podezření, že mohlo
dojít ke spáchání trestného činu poškozováním cizích práv podle ustanoveni
§ 209 odst. 1 tr. zákona. Skutečnosti nasvědčující spáchání uvedeného trest-
ného činu spatřujeme v níže popsaném jednání pana Ing. Františka Lamberta,

Mgr. Jiřího Janečka a členů Rady ČT. Dále se domníváme, že jednáním Ing.
Františka Lamberta mohlo dojít i k naplnění skutkové podstaty trestného
činu podvodu podle § 250 odst. 1, 3 tr. zákona.
Následuje pětistránkové odůvodnění.
S datem 3. 7. 2007 přišla tato odpověď:
„V uvedené věci potvrzuji příjem Vašeho trestního oznámení ze dne 7. 6. 2007,
směřující proti Ing. Františku Lambertovi, Mgr. Jiřímu Janečkovi a členům
Rady ČT pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv dle
§ 209 odst. 1 tr. zák. a v případě Ing. F. Lamberta také tr. činu podvodu dle §
250 odst. 1, odst 3 písm. b) tr. zák., jichž se měli dopustit tím, že dne 19. 7.
2003 byl Ing. F. Lambert jmenován do funkce vrchního ředitele ČT, ve které
působil nejméně 37 měsíců, ačkoli věděl, že nesplnil podmínky dané minimálně
lustračním zákonem, neboť byl mj. příslušníkem Lidových milicí a přesto ne-
učinil nic, co by zabránilo jeho jmenování, kdy Mgr. Jiří Janeček i členové
Rady tento nezákonný stav nenapravili a udržovali jej, v důsledku čehož došlo
k porušení zájmu státu na ochraně práva subjektů, aby ve vrcholných funkcích
nebyly osoby, které se na vzniku tohoto protizákonného stavu podílely s tím,
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že celá věc měla negativní dopad, jak je patrné z náhledu a názoru občanů 
a vrcholných představitelů ČR na Českou televizi, jakož i z další ztráty důvěry
ve vedení ČT, projevené prostřednictvím četných negativních mediálních ohla-
sů, přičemž Ing. Lambert po celou dobu rozhodnou dobu pobíral plat, který by
mu jinak vyplácen nebyl, čímž se obohatil na úkor instituce.
Dikce ust. § 209 odst. 1 písm. a, b) tr. zák. předpokládá jednání pachatele, jímž
jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že uvede někoho v omyl, nebo
využije něčího omylu.
Dikce ust. § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák. předpokládá takové jedná-
ní, jímž pachatel ke škodě cizího majetku sebe nebo někoho jiného obohatí tím,
že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné sku-
tečnosti a takovým činem způsobí značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný
následek.
Tímto Vám oznamuji, že nezbývá, než Vaše podání bez dalšího opatření založit,
když z jeho obsahu nebyly zjištěny žádné skutečnosti, důvodně nasvědčující
tomu, že by strany jmenovaných osob byly spáchány Vámi uváděné trestné
činy, popsané ve zvláštní části tr. zákona, k jejichž objasnění by bylo nutné
zahájit příslušnými orgány Policie ČR úkony trestního řízení ve smyslu ust. 
§ 158 odst. 3 tr. řádu.

K tomuto závěru jsem dospěla z důvodu, že Ing. František Lambert nepůsobil
v napadené funkci proti vůli osob, kterém ho jmenovaly a proto mu ani nemohl
být vyplácen neoprávněně plat a pokud jde o Mgr. Janečka a členy Rady ČT,
kteří ho do funkce jmenovali, ačkoliv jim odepřel podepsat čestné prohláše-
ní, že nebyl příslušníkem lidových milicí, jelikož se tímto postupem nijak ne-
tajili, tento nemá charakter podvodného jednání, které by mohlo být posu-
zováno z hlediska trestního zákona, nýbrž jde o problematiku, kterou je možné
se zabývat pouze v rovině pracovně, či občansko-právní.
Prosím výše uvedené stanovisko považovat za konečné vyřízení Vašeho po-
dání, když dalšími obsahově shodnými podněty se již zdejší státní zastupitel-
ství nebude zabývat v souladu s vyhláškou MS ČR č. 23/1994 a ani nebude-
te vyrozumíván o jejich přijetí.
Státní zástupce
Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4
Mgr. Zoja Bayerová v.r.

No comment!
Jedeme dál! Odvolat se nemůžeme, ale proti tomuto rozhodnutí podává Fites
stížnost.

Jasoň Šilhan slavil
O kameramanovi Jasoňovi Šilhanovi jsme psali v souvislosti s jeho výstavou na
jaře tohoto roku v Synchronu č. 2. Nebude od věci připomenout z tohoto člán-
ku Miroslava Sígla aspoň několik myšlenek: „Nelze se divit tak tvůrčímu člo-
věku, jakým je bezesporu Jasoň Šilhan, že ho adekvátně k práci kameramana
přitahovala i činnost, kde je odpovědný jen sám sobě a může se věnovat
svým vizím, kterými jsou jeho obrazy. Ale zejména zkoušet a přecházet od kom-
binované kolážové fotografie k netradičním malířským technikám, probouzet
vlastní fantazii vnímatele – diváka. … Šedesátka pro mnohé jedince je dnes
věkem, kdy se zúročují bohaté životní i pracovní zkušenosti, kdy stále hledá-

me nové tvůrčí nápady, utužujeme přátelské vztahy, pomáháme nastupujícímu
mládí – a to vše naplňuje Jasoň Šilhan v míře vrchovaté.“
21. června byl první letní den, o dva dříve před jeho kulatým jubileem (*23.
6. 1947 – jen o den starší než Helenka Vondráčková) mu Asociace čes-
kých kameramanů, jejímž byl několik let viceprezidentem, uspořádala v kině
Ponrepo slavnostní večírek, na němž si rodina, přátelé a známí jeho vý-
znamnou životní epizodu připomněli. 
Teklo bílé i červené, výtečnou humrovou pomazánku (2 „kotle“) připravila
jubilantova žena Irča. Jestliže při takových událostech se obvykle promíta-
jí „ukázky z díla“, oslavenec se tentokrát zachoval diplomaticky, snad i proto,
že aby vybral ty „nej“ filmy a přitom neurazil žádného ze svých režisérů –
raději nepromítal nic…

Od  roku 1949 se zájmová sdružení tvůrců, syndi-
káty, postupně transformovala ve svazy, dle pů-
vodního zadání v ideové organizace, které měly
ve svých oblastech aplikovat politická rozhodnutí
centra KSČ. V roce 1957 vznikl Svaz českosloven-
ských divadelních umělců a o dvě léta později usi-
lovali o samostatný svaz i filmaři. V padesátém de-
vátém roce však byli začleněni jako filmová sekce
do divadelního svazu a po dvou letech vznikl dua-
listický Svaz československých divadelních a fil-
mových umělců, k nimž se připojili pracovníci te-
levize. Působnost filmařů i televizní složky byla od
počátku i ve společném svazu s divadelníky v roz-
poru s názory konzervativců v aparátu KSČ. Tak jako
v celém spektru (nejen) kultury proto záleželo 
uvolnění společenské atmosféry na poměru sil 
konzervativních a liberálních politiků v ÚV komu-
nistické strany. Samostatný FITES byl povolen 
až v roce 1965, kdy se 30. listopadu konala usta-
vující schůze.

Již od svého vzniku usiloval svaz o vydávání novin.
Trvalo však další téměř dva roky, než se Filmové 
a televizní noviny pravidelně objevovaly na stán-
cích. Byť v té době cenzura povolovala, již ustavu-
jící sjezd, Stanovy FITES a další dokumenty výraz-
ně signalizovaly, že vznikla organizace svéprávných
občanů, u jejíhož zrodu byli nestraníci (např. PhDr.
Emil Ludvík, JUDr. Jiří Valenta, režisér Jiří Krejčík)
stejně jako reformní členové KSČ (např. Ludvík
Pacovský, režiséři Ladislav Helge, Elmar Klos, pub-

licista Jiří Pittermann);
volby proběhly z více de-
legátů svobodným hla-
sováním a přijímání
členů členskou komisí ří-
zenou režisérem Jiřím
Krejčíkem probíhalo vý-
hradně dle odborných
kritérií. 
O prvních dvou letech

činnosti FITES tak svědčí Zprávy – interní bulletin
s nepravidelnou periodicitou, připravovaný sekre-
tariátem svazu (redaktorem byl Jaroslav Kříž) od
března 1966 ve velkém novinovém formátu v roz-
sahu čtyř i více stran, dle potřeby. Nepřinášely pouze
oficiální, strohé informace o práci ústředního vý-
boru a předsednictva svazu, sekretariátu, komisí;
byly tribunou problémů tvůrčích, ekonomických,
organizačních. Podnes jsou dokladem o obranné
činnosti svazu proti kritice konzervativní moci, 
o preferencích pokrokové filmové a televizní tvor-
by, o obraně jednotlivých děl i tvůrců v publiko-
vaných příspěvcích jednotlivců i Stanovisek FITES
proti dokumentům ideologické komise či sekreta-
riátu ÚV KSČ (podrobněji se autorka věnovala vý-
znamu Zpráv v brožuře, vydané FITES 1994 Pokus
o občanské společenství). K dokreslení stroze uve-
dené charakteristiky cituji z rozsáhlého příspěvku
Dr. Jiřího Würtherleho, CSc. „Problematika ochra-
ny osobnosti ve filmu a televizi“ ze Zpráv 4–5, které

Tisk FITES jako doklad časů
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vyšly v květnu 1966. Autor akcentoval „práva po-
litická – jako je svoboda projevu, slova, tisku, svo-
boda shromažďování, právo sdružovat se v dob-
rovolné společenské organizaci, právo volební,
individuální svobody – jako je nedotknutelnost
osoby, nedotknutelnost obydlí, listovní tajem-
ství a tajemství dopravovaných zpráv, svoboda vy-
znání, svoboda pobytu.“ Dnes samozřejmosti byly
před jedenačtyřiceti lety převratná, pro komunis-
tické konzervativce nepřijatelná práva. Zprávy vy-
cházely až do roku 1969, v konečném stadiu
v malém formátu.
Od počátku roku 1967 měly pravidelně vycházet
Filmové a televizní noviny (FTN) – v listopadu 1966
je avizovalo číslo 01, v prosinci 02. Leč první číslo
má datum až 1. července 1967. Proč? Registrace
periodika svazu nebyla povolena. Teprve po vlek-
lém jednání s tajemníkem ÚV KSČ pro kulturu Jiřím
Hendrychem, když se předsednictvo svazu rozhodlo
v případě neudělení registrace podat demisi, bylo
periodikum FITES povoleno – nikdy však dle po-
žadavku svazu jako týdeník, ale jako čtrnáctide-
ník. Příčiny vleklého porodu FTN jsou nasnadě. Vždyť
o vlastní noviny usiloval svaz, v němž od založení
rozhodovaly tvůrčí činy, a nikoliv rudá knížka, svaz,
v němž reformní komunisté ruku v ruce s nestra-
níky cílevědomě budovali obranné společenství proti
diktátu moci, za svobodu názorů a tvorby. 
Připomeňme alespoň jména těch, kteří vydávání
FTN tenkrát probojovali. V předsednictvu FITES byli:
Martin Frič (předseda), místopředseda dr. Radúz
Činčera, Ladislav Helge, Eduard Hofman, Elmar Klos,
Jan Matějovský, Štefan Uher, Peter Balgha, Ladislav
Fikar, Jaromil Jireš, Jiří Krejčík, A.J. Liehm, Peter Solan.
Vedoucím sekretariátu FITESu byl po celou dobu
spiritus agens svazu Luděk Pacovský. A ediční ko-
misi, jmenovanou předsednictvem, tvořili Ladislav
Fikar (předseda) a členové Jaroslav Boček, Franti-
šek Goldscheider, dr. Antonín Novák, Jiří Lederer,
Ljubomír Oliva a vedoucí redaktor FTN dr. Otakar
Váňa. Jeho zástupcem pro film byla Drahomíra Oli-
vová-Novotná, Ljubomír Oliva měl na starosti za-
hraniční film, Senta Wolnerová Krátký film, Jan Císař
divadlo a televizi Jiří Lederer, Eva Pleskotová a Jiří

Pittermann (od září 1968 zástupce šéfredaktora).
Práce v předsednictvu redakční rady se ujali Ladi-
slav Fikar, dr. Zdeněk Bláha, Elmar Klos a dr. An-
tonín Novák.
Filmové a televizní noviny se staly nejen filmovou
a televizní, ale i společenskou kritickou tribunou
dvou dějinných zlomů času. Pravidelně začaly vy-
cházet v dusné politické atmosféře po známém červ-
novém IV. sjezdu svazu spisovatelů, kde byla na ad-
resu vrcholných orgánů KSČ řečena dosud
neslýchaná kritika. A po následném zákazu Lite-
rárních novin převzaly i jejich štafetu. 
„Když Literární noviny na podzim 1967 zmizely“,
vzpomínal po letech A.J. Liehm, „odstěhovali jsme
vše, co se dalo, do Filmových a televizních novin
a tam jsme v práci pokračovali tak dlouho, dokud na
jaře 1968 Literární noviny opět nevznikly. Jak byl
podzim 1967 smutný stranickým pogromem, tak
byl krásný solidaritou, která vznikla v redakci FTN.
Ludvík Vaculík tam psal své známé fejetony pod
značkou odmocnina L a i další z Literárek tam měli
svou platformu.“
Z novin i po čtyřiceti letech dýchá duch nezávislosti,
horce souznějící a podněcující trendy FITESu. Mezi
jejich autory nacházíme kromě jmenovaných jména
Milana Schulze, Radovana Seluckého, Jana Pro-
cházky, Jana Němce… Popularizovaly význačné
osobnosti českého a slovenského filmu, zahranič-
ní tvorbu, zaznamenávaly a kritizovaly zákazy filmů,
kritických televizních publicistických pořadů, se-

znamovaly se západní kinematografií, s vývojem te-
levizní tvorby. Po lednu 1968 se staly výrazným
mluvčím progresivních sil (např. Jiří Krejčík: Pří-
pad Pucholt, Eva Pleskotová: Zvědavá kamera –
Volba povolání Otty Bednářové).
Po srpnové okupaci 1968 zveřejňovaly FTN po-
stupné sankce, zákazy kritické publicistiky, v rub-
rice „Napsali o nás“ přetiskovaly materiály „bratr-
ských států“ i rozhořčené reakce čtenářů na údajnou
kontrarevoluci. „…budeme–li se chovat podle toho,
co na nás křičí z různých stran, tak zahyneme…naše
svědomí se rodilo v této zemi“, psal Jiří Lederer 
30. října 1968; koncem listopadu konstatoval zákaz
politické publicistiky a v tomtéž čísle otiskly FTN
Prohlášení tvůrčích pracovníků televize proti li-
stopadové rezoluci ÚV KSČ, která se již distanco-
vala od svobodných vymožeností jara. Koncem
dubna 1969 psal Jiří Pittermann o výměně lidí v Te-
levizních novinách; Luděk Pacovský hájil své ko-

legy články „O tom lidském svědomí“, nebo „Ne-
souhlasím!“, polemikou s Janem Klimentem v Tri-
buně či s J. Smrčinou v Rudém právu…
Je to jen několik střípků podnětného čtení, které
končí číslem 17/1969. Českým úřadem pro tisk 
a informace byla FTN po několikerém varování ke
14. listopadu 1969 odebrána registrace, protože
„Časopis Filmové a televizní noviny se svým ob-
sahem odchýlil od svého politicko–ideového pro-
gramu a zaměření, jímž byla odůvodněna jeho spo-
lečenská potřebnost, a nedodržoval záruky uvedené
v registrační přihlášce. Navíc nedodržoval soustavně
ustanovení paragrafu 2 zákona č.81/1966 Sb. o po-
slání periodického tisku, neboť uveřejňované ma-
teriály porušovaly důležité zájmy vnitřní a zahraniční
politiky státu (paragraf 1 a 5 zákona č. 127/1968
Sb. o některých přechodných opatřeních v oblas-
ti tisku hromadných informačních prostředků)…“
Poslední číslo novin uzavírá značka AJL pod roz-
hovorem s režisérem Janem Schmidtem. Poslední
otázka: „Zažil jste při natáčení těžké situace?“ Od-
pověď: „Na to bych mohl odpovědět slovy Van-
čurovými ze svého příštího filmu: To, co se vypra-
vuje, bývá často tak zábavný nesmysl, že nikdo nemá
chuť věřit pravdivým příhodám a nikdo je ani nečte.
Tak přichází poctivost ve psí a všelijaké výmysly jsou
vynášeny až do nebe. Sper to ďas! Pravda, jak se
zdá, ztratila své podkůvky a kulhá za lží, o níž se
říkalo, že má krátké nohy. Pah, ta se neztratí!“
Dalším svědectvím o závěru šedesátých let a o po-
stojích svazu i jednotlivých členů jsou v archivech
uložené brožury se stenografickými záznamy z kon-
ference FITES a ze sjezdů. 
V prvním pololetí roku 1968 se tvůrčí svazy spolu
s vědci sdružily v Koordinační výbor tvůrčích svazů
(KOO TS) na obranu svobodných vymožeností proti
kritice domácích konzervativců a představitelů států
tehdejší Varšavské smlouvy. Centrem KOO TS se
stal FITES (předseda Ladislav Helge, tajemník Lud-
vík Pacovský). O aktivitách členů Koordinačního 
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výboru, o stanoviscích tohoto ojedinělého občan-
ského společenství před i po srpnové okupaci 1968
svědčí Bulletiny KOO TS a tak zvaná Modrá knížka
– úplný záznam z posledního shromáždění 15. květ-
na 1969 po zákazu Koordinačního výboru, který
byl označen za pokus o utvoření druhého mocen-
ského centra a v mnoha dokladech nastoupivší tzv.
normalizační moci kritizován. Neboť (na příklad dle
Byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých ze-
mích z podzimu 1969) tvůrčí svazy se staly „inspi-
rátory, iniciátory i organizátory pravicově oportu-
nistických i protisocialistických představ, politických
postojů i činů, směřujících proti podstatě socialis-
tického uspořádání naší společnosti. Sleduje se proto
politická izolace a porážka pravicově oportunistic-
kých a antisocialistických představitelů, jejich vyřa-
zení z vlivu na společenský a kulturní život…“
FITES byl 7. ledna 1970 vyloučen z Národní fron-
ty a tím na dvacet let zakázán.

X X X
Po listopadu 1989 se členové FITES okamžitě cho-
pili iniciativy a svůj samostatný svaz obnovili. Před-
stavu o roli audiovizuálních médií ve svobodných
podmínkách včlenili do různých dokumentů, na-
příklad do Memoranda o postavení televize z 3. ledna
1990: „…Televize jako hlasatelka deklarované lid-
skosti, mravnosti, demokracie, nezávislosti a kul-
turnosti je současně pěstitelkou těchto idejí 

a jejich garantem a není ve svém celkovém pů-
sobení spojena s žádným konkrétním politickým
směrem. Svou podstatou musí být nadstranic-
ká. Jakkoli úzce chápané paritní politické zastou-
pení osobami či programovou náplní se nutně ocit-
ne v rozporu se základním posláním televize 
a žádoucí činnost v duchu zmíněných ideálů ne-
příznivě ovlivní. Má-li být televize školou demo-
kracie, pak demokracie ve smyslu etickém, de-
mokracie jako názoru na život… garantem
naplňování výše uvedeného programu by měl být
federální vládou ustavený nadstranický výbor (či
rada), sbor nezávislých autorit a osobností na nej-
vyšší duchovní a mravní úrovni, s vyhraněným
osobním názorem, reprezentujícím spektrum od-
bornosti, schopné pokrýt z vyššího nadhledu mno-
hovrstevnost televize v plné šíři její komunikativní
funkce. Členy výboru navrhuje vládě ředitel po de-
mokratických konzultacích s osobnostmi navr-
ženými institucemi umění, vědy a veřejnosti…“ 
Tak jako to v historických zlomech časů bývá, ani
po listopadu 1989 se společenská situace po změně
režimu nevyvíjela dle původních ideálů. O působ-
nosti FITESu svědčí v prvních dvou letech interní
bulletiny. První číslo obnovených Filmových a te-
levizních novin má datum 22. října 1992 a posled-
ní, páté, 30. prosince téhož roku. Ve svobodné, tržně
orientované společnosti ovšem o novinách neroz-
hodla cenzura, ale – jak jinak – peníze. I několik čísel
FTN, jejichž šéfredaktorem byl Miloš Smetana, do-
kládá, že byly a nadále mohly být důstojným po-
kračovatelem svých předchůdců let šedesátých po
stránce odborné. Svědčí rovněž na příklad o obra-
ně státem nedostatečně finančně zajištěném filmu
a o obraně televize veřejné služby oproti politiky
preferovaným vznikajícím komerčním médiím. 
Po zániku FTN najde příští historik současného FITES
podklady v interním Zpravodaji – o pokračující obra-

ně kultivované audiovizuální tvorby, o marné snaze
zabránit privatizaci Barrandova, o úsilí zvýšit podíl
státu na finančním zajištění filmové tvorby, o po-
kračujícím odporu proti preferování komerčních te-
levizí politiky, proti jejich záměru druhý program te-
levize veřejné služby zprivatizovat… Dílčími úspěchy
bylo ponechání druhého programu České televizi 
a v minulém roce navýšení státního příspěvku filmu.
Od roku 2002 se svazu podařilo finančně zajistit

pravidelně vycházející barevný časopis, dvoumě-
síčník Synchron, závislý na příspěvcích autorů bez
nároku na honoráře – jeho obětavým šéfredakto-
rem je od počátku dokumentarista Martin Skyba.
I osmnáct let po listopadu 1989 Synchron ve svém
již sedmém ročníku dokládá, že úsilí o kultivovanou
tvorbu, v současné době zvláště o nadstranickou,
důvěryhodnou televizi veřejné služby, zdaleka ne-
skončil. Postuláty formulované před sedmnácti lety
v Memorandu o televizi, garantem jejíž nezávis-
losti na politických partajích by měl být nadstranický
orgán, „sbor nezávislých autorit a osobností na nej-
vyšší duchovní a mravní úrovni“ z institucí umění,
vědy a veřejnosti – pokračuje. A dle situace nejen
v postkomunistických zemích, ale i ve státech s ne-
přerušenou demokratickou tradicí, je to pro FITES
a všechny umělce, vědce a pro veřejnost, jejíž alfou
a omegou není hromadění mamonu a trh bez pří-
vlastků, zadání permanentní, nikdy nekončící…

Jarmila Cysařová

Pohled do archivu: FITES v hlášení spolupracovníka StB (2.)
Písemné zpracování materiálů z června 1971
Září 1971
NĚKOLIK POZNÁMEK K SITUACI V ČS. TELEVIZI A K JEJÍM
PŘÍČINÁM
Úvodem předesílám, že tyto mé poznámky jsou ryze subjektivní, že je to můj
osobní pohled na situaci v Čs. televizi. Opírá se sice o moji osmnáctiletou
zkušenost z práce a života v tomto podniku, o znalost lidí i vztahů a o řadu
objektivních faktů – přesto však prosím, aby byl přísně prověřen, protože jako
každý z nás mám své lásky i své nenávisti, své subjektivní pocity a zážitky, které
mne formovaly – a mohu se i mýlit či křivdit. Věci, o které však jde, jsou však
tak vážné, že jako komunista (a tím jsem nikdy nepřestal být) nemohu dál mlčet,
jen pasivně přihlížet.
KOŘENY DNEŠNÍ SITUACE
Dovolte, abych začal mluvit o dnešku přes pohled víc jak deset let nazpátek. Je
to nutné pro pochopení hlavních proudů v roce 68 i sil, které znovu začínají
ovládat televizi dnes.
Strana dlouho nechápala, jak účinný a zároveň jak ideologicky nebezpečný
nástroj v televizi má. Projevovalo se to zejména v dost povrchní, nekoncepční 
a nepromyšlené kádrové politice vůči Čs. televizi. Do televize byli na vedoucí
funkce posíláni většinou lidé v kulturní politice (a zejména ve vztazích a vazbách
na ideologické frontě v oblasti kultury) nezkušení a proto snadno zranitelní. Do-

cházelo k takové rotaci vedoucích kádrů, že se
tomu začalo říkat televizní kádrová kolika. Průměrná
životnost ředitele byla dva – tři roky, jeho náměstků
taktéž, u vedoucích vysílání a redakcí byly tyto lhůty
v některých případech ještě kratší. (LDV). Přitom
byla tato kádrová politika prováděna vždy řešením
zvenčí, tj. příchodem nového člověka, který o si-
tuaci v televizi nic nevěděl a musel začínat vždyc-
ky znovu a od začátku. Stával se proto vždy brzy
obětí šikovných a ochotných našeptávačů a rádců,
kteří ho ke svému prospěchu a ke svým zámě-
rům ovládli, začíná dělat (jimi dirigován ze zákulisí) vážné ideové, kádrové a eko-
nomické chyby – a když konečně prohlédne a začíná chápat, v čem a k čemu
byl oklamán a zneužit, je ze své funkce odvolán. Přichází nový člověk do hry
a situace se opakuje. A tak nikdy nestojí v čele televize autorita, která by měla
schopnost a čas vtisknout jí svoji ideovou koncepci, dát ji profil, zformovat ji
ve skutečný a ideově přesný nástroj stranické ideologie.
To pochopitelně formuje i myšlení lidí dole, v redakcích a dramaturgiích. Jejich
sebevědomí roste, nad každým novým ředitelem už mávnou rukou, vědí, že on
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(ať zpočátku hřímá a mluví cokoliv, ať vyhlašuje jakýkoliv velký a ideově se-
bepřesnější, organizačně sebepevnější program) za rok za dva padne – a oni
zůstanou. Brzy si uvědomí, že oni jsou jediná nezničitelná síla, která zůstává,
která vlastně televizi vládne a která jí může – bez ohledu na ředitele a jiné je-
pičí šéfy – vtisknout svoji vůli a svůj program. Tím programem je definitivní 
a nikým nekontrolovatelné uchopení moci (což se jim pak podařilo v roce
68), neboť moc v televizi, to je především sláva, peníze, popularita. Ano – v první
fázi nejde o politiku, jde jen o tyto tři atributy tak příjemné pro každého uměl-
ce. Politika přichází až následně, když si televizní kumštýři (a mezi nimi vyrostla,
upevnila se a zůstala ideová platforma pravice – zpravodajci, redaktoři a do-
kumentaristé se připojili až jako druzí, dodatečně, aby taky nezmeškali svůj čas)
uvědomí, že sláva a popularita v umění té doby přichází přes více či méně
zašifrované útoky na stranu, její mocenskou pozici ve státě a její ideologii.
Začínají tedy zápasit o moc, o možnost jít touto cestou, která jim má přinést
ostruhy na kulturní frontě, zařadit je a zdvihnout je na roveň oněm filmařům,
spisovatelům a divadelníkům, kterým za jejich „odvážné“ útoky na stranu
tleská buržoazie doma i v zahraničí – kteří tím začínají být „světoví“. V tomto
zápasu jim nepřekážejí ani ředitelé (ti se většinou v televizi moc nevyznají a brzy
odcházejí) ani placení straničtí předsedové a tajemníci (ti jsou většinou velmi
naivní, nezkušení, schematicky přímočaří a tak nejvýš obvodní úrovně, že se
dají snadno oklamat a ovládnout), ale skupina straně oddaných, ideově pev-
ných příslušníků kulturní fronty, kteří jsou v té době v televizi na nižších ve-
doucích funkcích, vidí jim do hry, maří jim tu hru a tím v jejich očích je a kul-
turní frontu „zrazují“. Rozhodnou se tedy především proti nim vést svůj útok.

[Připsáno po straně: Roz-
por: televizi řídí ÚV, její
stranickou organizaci OV
KSČ].
V té době přichází do te-
levize jako placený stra-
nický funkcionář na funk-
ci předsedy CZV Zdeněk
Dědič. Vím, že je to jinak
čestný soudruh, který se
v roce 68 choval poctivě
a statečně a že dnes za-
stává proto významnou
funkci na MV KSČ – to
všecko však z něho ne-
snímá odpovědnost (a on
to dodnes nepochopil),
že svou politickou naivi-
tou pomáhal v televizi při-
pravovat rok 1968! Pra-
vice v oblasti kultury
nejde totiž k moci nikdy

přímočaře. Ví dobře, že v určité konstelaci sil musí jít napřed trochu doleva,
aby pak mohla hodně doprava. Tuto taktiku použijí i na Zdeňka Dědiče. Po-
chlebují mu, chodí se farizejsky k němu „radit na výbor“, postupně se stávají
jeho ideovými rádci a pomocníky. Jsou to (a teď pozor! – ta jména se budou
stále opakovat – i když pak už v jiných souvislostech): Ladislav Čejchan, Ja-
roslav Dietl, Zdeněk Bláha, Jana Dudková, Jiří Bělka, Zdena Josková, Jiří Hubač,
Jan Matějovský a další dramaturgové a režiséři zejména z literárně-dramatic-
kého vysílání (LDV). Dostanou se postupně do stranických výborů a jiných pod-
nikově-politických funkcí, radí, chytře našeptávají Dědičovi, Hradeckému (který
je v té době ředitelem) i Antonínu Dvořákovi (Zdeněk Bláha), který má v apa-
rátu ÚV na starosti televizi. Chystají rafinovaně za pomoci strany (a v tom je
ta absurdita) likvidaci těch, kteří jim stojí v cestě a kteří jediní jsou v televizi v té
době schopni politiku strany uhájit a programově prosazovat. A to se jim v roce
1961 konečně podaří. Šikovně nasměrováni pravicí provádějí Dědič a Hradecký
nejrozsáhlejší masakr straně oddaných vedoucích kádrů, masakr, z něhož se
televize tragicky léta nevzpamatovala. Postupně odcházejí z funkcí: (a všimněte
si těch jmen, i ta se opakují) ing. Jiří Procházka – šéf uměleckého programu,

Přemysl Freiman – šéf umělecké realizace, Viktor Růžička, šéf politického zpra-
vodajství, Valtr Feldstein, náměstek pro program, Jaroslav Khun, šéf zábavných
programů a další. Pravičákům se jejich akce nepodaří přece jen hladce a beze
ztrát – při této velké čistce padnou i dva jejich lidé: Zdeněk Bláha a Jaroslav Dietl
– svého však dosáhli: odstranili své hlavní ideové odpůrce a rozbili organisa-
ci. Zatím, co dříve byli rozděleni do dvou kontraverzních úseků: dramaturgie
a produkce v LDV a režiséři, asistenti a kameramani v umělecké realizaci – nyní
se spojují do jednoho kompaktního celku v literárně-dramatickém vysílání, vy-
tvářejí si tu jednotnou, kompaktní a dobře proorganizovanou platformu k dal-
šímu zápasu o moc. Cesta k roku 1968 je otevřena!
NÁSLEDKY TÉTO PROTISTRANICKÉ ČISTKY
Následky tohoto rafinovaně naaranžovaného a načasovaného kádrového zá-
sahu jsou nedozírné. Nic nepomůže, že nakonec odvolá ÚV pro vážné chyby
i Hradeckého a Dědiče. Televizní podniková organisace (léta promýšlená a bu-
dovaná) je rozbita, ideově pevní a straně oddaní lidé jsou v depresi a defen-
zívě, televize se zmítá v programových a ideových krizích a zmatcích. Na ob-
razovce se objevuje teď už nekontrolovaně řada rafinovaně protistranických,
zašifrovaně rozvracečských pořadů (např. Advokátní poradna, hry a pásma,
která píší zejména Jaroslav Dietl, Jiří Hubač, Zdeněk Bláha a jiní z jejich party
autorů), televize je znovu a znovu kritizována stranickými orgány, vedení se
zoufale snaží o nápravu, zahřímá, na měsíc, na čtvrt roku nastane zdánlivý
klid a oddych – a pak znovu přichází nečekaný útok, invektiva, politický krach.
Pravičáci teď už vládnou televiznímu programu suveréně – vedoucí jejich hlav-
ních redakcí jsou bezmocní, střídají se stále v rychlejším sledu.
Mají totiž na vybranou: buď se té, teď už mocné a ironicky suveréní televizní
„elitě“ postavit (to se však nikdo z nich neodváží, vědí, že by to byl jejich
rychlý konec), nebo se jí podřídit, vykonávat svou vedoucí funkci jen formál-
ně, nechat se jimi dirigovat a vláčet a nechat je vládnout. Za to mají zaručenu
vždy jistou popularitu na kulturní frontě, slušné příjmy na šikovně přisouva-
ných honorářích – ale musejí vždy zároveň počítat s tím, že musejí pravičáky
krýt, nést následky jejich programové diverzní činnosti a v určitou chvíli za
ně padnout. A tak ředitel a ÚV odvolává jednoho vedoucího za druhým a jme-
nuje nové – centrum, platforma však zůstává neotřesena a zachována. Nový
ředitel, jímž je Jiří Pelikán a jeho náměstek Zdeněk Noháč jsou proti nim bez-
mocní – a jejich akční možnost zásahu proti nim je ještě víc otřesena, když
vznikne – FITES.
FITES
Málokdo už dneska ví, že to byl právě Jiří Pelikán (jehož politický vývoj je velmi
složitý), kdo kdysi vážně varoval Jiřího Hendrycha: Nepovolujte Fites. Nevytváříte
tím nový umělecký svaz, ale další, velmi nebezpečnou politickou platformu proti
straně právě v oblasti masových sdělovacích prostředků. – Jiří Hendrych ten-
krát nad tímto varováním mávl rukou. A tak ona platforma, kterou zejména
pravičáci i navenek pro televizi tak potřebovali, vznikla.
Okamžitě obsazují posice v Ústředním výboru i v televizní sekci tohoto svazu.
Jsou tam: Jaroslav Dietl, Zdeněk Bláha, Jiří Bělka, Jan Matějovský, Jiří Hubač (hleď-
me, lidé, které s. Dědič pustil v r. 61 k moci!) v sekci: Jana Dudková, Zdena
Josková, doplňují je bezpartijní, kteří dlouho čekali na příležitost taky dělat
politiku: Eva Sadková, Ant. Moskalyk, Jiří Pilka – a zpravodajci, kteří honem
přispěchali: Ladislav Daneš, Jindřich Fairaizl, Škutina a další. Ze starých, před-
dědičovských kádrů se do revizní komise ÚV dostávám jen já, ne ovšem z vůle
televize, ale na tlak filmařů (zejména nár. um. Martina Friče, s nímž jsem v té době
dělal Hvězdu zvanou Pelyněk). Nevydržím tam ovšem dlouho, pravičáci tuší
v každém kádru ze staré televizní gardy potencionální nebezpečí – 
a tak při první příležitosti
– a tou je první polovina
roku 1968 mne z ÚV i z te-
levizní sekce vyženou.
Strana se (vedle souhla-
su se založením) dopus-
tí ještě jedné vážné
chyby, která se jí pak tra-
gicky vymstí. Souhlasí
s přijetím Ludvíka Pacov-

Jacek si domlouvá práci?
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ského, bývalého pracovníka aparátu ÚV KSČ, do sekretariátu FITESu. Ludvík
Pacovský má promyšlený plán – je plný nenávisti proti ÚV, který ho propus-
til z aparátu, má chorobnou ctižádost dokázat, jaká to byla chyba, ztráta pro
stranu a jaký je on geniální politik. Začíná skromně, ale rychle pochopí situa-
ci a pak už jde strmě vzhůru. Má totiž jediný politicko-organisační zkušenos-
ti, má v sobě rutinu a praxi stranického aparátníka, svou suverénností v tomto
směru si brzy získá úctu a autoritu mezi kumštýři, kteří se v tom naivně ne-
vyznají a kteří radši bouří, mluví, diskutují a starají se o svou popularitu a slávu,
než aby se starali o tak nudnou věc, jako je styl a systém organisace. Pacov-
ský tedy brzy ovládne sekretariát, ÚV i jednotlivé sekce začne budovat orga-
nizačně FITES tak jak to jedině zná a umí: jako politickou stranu. Vše připo-
míná stranickou praxi a systém stranické organisace: Ústřední výbor a jeho
práce, sekretariát a jeho pravomoci, systém tajemníků, politické informace,
které Pacovský pořadá a v nichž z moci své funkce a aparátnické zběhlosti
instruuje umělce z filmu a televize, jak postupovat dál v diverzi, dává jim tu lekce
z politické taktiky i strategie. A tak organizační zkušenosti, které získal v apa-
rátu strany, chytře využívá proti straně – a strana je proti jeho aparátnickým
fíglům téměř bezradná, jde na ní totiž jejími vlastními zbraněmi.
Je chytrý – uvědomuje si význam televize a její nesmírnou závažnost, klíčovou
roli v zápasu o moc. Proto věnuje televizní sekci zvláštní péči, osobně dochází na
její zasedání a jako tajemnici a zapisovatelku (aby byl perfektně 
o všem informován) tam dosadí svoji milenku, Marii Čálkovou. Prosazuje právo
FITESu spolurozhodovat nejen o programových otázkách (neboť přece program
dělají umělci a musejí mít tedy právo rozhodnout o tom, co chtějí či nechtějí dělat!),
ale i o otázkách kádrových. Žádají, aby se ředitel televize (i filmu) s nimi pravi-
delně scházel, předkládal jim své kádrové návrhy na vedoucí funkce – a teprve
po jejich souhlasu své kádrové úmysly realizoval. Žádají dále (a prosazují) i
dvojí odpovědnost pracovníků televize – členů FITESu. Každý člen FITESu, ať
už vedoucí či řadový pracovník, má za povinnost se o každém svém závažněj-
ším programovém či kádrovém rozhodnutí přijít poradit na FITES, tj. do sekre-
tariátu k Pacovskému. Je to obdoba staré stranické praxe – chodit se radit na
ÚV. A lidé to opravdu dělají – FITES je mocná organisace, v roce 68 mocnější než
strana, může tě zničit – a chodí se opravdu o všem k Pacovskému radit. (Sám jsem
to zažil na své kůži dokonce až v roce 1969!), když jsem po dubnovém plénu při-
jal vedoucí funkci v televizi. Pacovský si mne dal zavolat na televizní sekci a
tam na mne on a výše jmenovaní členové vedení televizní sekce (dnes požíva-
jící v televizi opět důvěru) řvali, že jestli půjdu pomáhat Husákovi, že budu zrád-
ce a že mne vyloučí z FITESu. A když jsem pak odjel v čele televizní delegace
do Sovětského svazu, přestali se mnou mluvit vůbec, ba naopak: použili nové,
chytře vymyšlené taktiky (pozor na ni, používají ji proti straně oddaným lidem
dodnes!): práskli mne levici, že jsem se byl prý radit u nich na FITESu. Přemysl

Kočí, dnes ředitel ND, si
bude ještě pamatovat, jak
jsem se na kolegiu rozčí-
lil, když jsem se tuto jejich
rafinovanou intriku do-
zvěděl).
Brzy si FITES začal 
osobovat právo spolu-
rozhodovat i o stranic-
kých věcech. Zasahuje
prostřednictvím svých
členů i do výborů a orga-
nizací KSČ v televizi, uklá-
dá jim, aby tam rozbili vý-
bory a prosadili do funkcí
FITESu oddané lidi. Podaří
se jim to například právě
v uměleckém programu,
kde jsem byl předsedou
stranické organisace.
V dubnu mi rozbíjejí
výbor, prosadí nové volby

a do čela nového, „progresivního“, FITESem schváleného výboru si dávají svého
muže: Ivo Vyhnálka. (Příznačné je, že Ivo Vyhnálek pak v srpnu uprchne do Zá-
padního Německa a stane se tam zástupcem firmy BETAFILM. Ještě zajímavější
však je, že má i po srpnu volný přístup do Československa a Čs. televize, je blíz-
kým přítelem Karla Kohouta, který s ním podepisuje smlouvy a dojednává kšef-
ty mezi Betafilmem a Čs. televizí a ještě koncem roku 1969, už jako Zelen-
kův náměstek, Vyhnálka, západoněmeckého emigranta, na vedení obhajuje.)
Protistranická praxe FITESu dochází pak do úplných absurdit: na návrh Jiřího
Krejčíka a za nadšeného souhlasu Ludvíka Pacovského je schváleno a prová-
děno opatření, aby komunisté se před každou svou schůzí nebo svým jedná-
ním na ÚV konzultovali s bezpartijními. A tak před každou stranickou akcí či
jednáním se na FITESU schází jakási protistranická skupina, která instruuje ko-
munisty, jak mají jednat a co mají říkat!
Nejvyšší slávy a vrcholu své kariéry dosáhne Pacovský (který pak už jen v jádru
čestného a zmateného Ladislava Helgeho vleče za sebou) po založení koor-
dinačního výboru, kdy se prakticky stává politickým pánem všech uměleckých
svazů. Ale to už je jiná historie.
JIŘÍ PELIKÁN A JEHO VEDENÍ
V Jiřím Pelikánovi přichází do televize první opravdu inteligentní, chytrý a kon-
cepční ředitel, který chápe jakou mocnou ideologickou zbraň dostává s tele-
vizí do rukou. Příznačné pro kádrovou politiku ÚV vůči televizi (myslím její pod-
ceňování, jak jsem o něm mluvil výše) je, že Pelikán přichází do televize vlastně
z trestu. Když je totiž jako odpůrce Novotného zbaven všech ostatních funk-
cí, dostává televizi jako trestný post. Chce v počátku také své bývalé politic-
ké škraloupy v televizi odčinit, snaží se ji zvládnout a budovat z ní nástroj
strany. Brzy však pozná, že tento úkol nezvládne nikdy jediný člověk, kdyby
stál na sebevyšší funkci a kdyby měl sebevyšší podporu. Je proti klanům, které
vládnou televizi, osamocen a bezmocný. Má k dispozici jen svého nového
náměstka pro program, Zdeňka Noháče, ale to je opora víc jak problematic-
ká. Zdeněk Noháč, podle mého názoru, zpočátku v jádru rozhodně ne nepřítel
strany a Sovětského svazu, má jednu nešťastnou morální chybu: je dětinsky,
až chorobně ješitný, není příliš chytrý a dělný. A tak ho problémy televize
pochvíli nezvládnutelně zavalí, zoufale lidem a televizi nerozumí a hlavně: každý,
kdo mu šikovně pochlebuje, si ho získá, každý, kdo mu řekne i sebeupřím-
něji míněnou kritiku či radu, je jeho nepřítel. A tak brzy Pelikán pozná, že se na
Noháče nemůže spolehnout a že je to jako programový náměstek spíš přítěž
než opora. Pokusí se získat zpět některé staré kádry: Valtra Feldsteina – ten ale
odmítne a dělá mu jen v některých praktických programových otázkách sou-
kromého poradce, Jiřího Procházku na funkci šéfa LDV, ale já odmítám také
(vinou Zdeňka Noháče), Jaroslava Khuna, ten přijme a stane se šéfem Telex-
portu – a nakonec Viktora Růžičku (až v polovině roku 1968!) na funkci ředi-
tele pražského televizního studia. 
Než se dostanu k Růžičkovu příchodu do ředitelské funkce v r. 68, musím se
vrátit k jedné důležité episodě v životě televize za Pelikánova vedení. Jak už jsem
řekl výše, televize se po velké kádrové čistce z let 61-62, zmítá v řadě ideových
a i organizačních krizí. V redakcích už svobodně vládnou klany, které se tou
čistkou dostaly definitivně k moci, samy formují program, prosazují na obra-
zovku stále častěji protistranické pořady (chytře a nekontrolovatelně, často
s odůvodněním, že je to přece boj za progresivní „angažované“ umění) – 
a to pochopitelně vyvolává nespokojenost a stále ostřejší kritiku ze strany
ÚV. Tato nespokojenost nad situací v televizi naroste do takové míry, že stra-
na posílá jako politickou posilu do televize dva čestné a poctivé komunisty, pra-
covníky aparátu, s. Jaro-
slava Hondlíka a s. Jiřího
Plachého. Toto řešení by
mohlo pomoci (a bylo by
rozhodně zabránilo
mnoha politickým trage-
diím, které pak přišly
v roce 1968), kdyby bylo
důsledné. Zdeněk Noháč
však i nadále zůstává v te-
levizi jako náměstek pro
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program (1. náměstek, jak si od té doby nechává říkat). Místo, aby přivítal
dva komunisty do vedení jako posilu v boji proti jím nezvládnuté zvůli pravi-
ce, se urazí a obrátí svou nenávist a všecku svoji snahu proti nim, snaží se ome-
zovat všemožně jejich pravomoc – zkrátka, od té chvíle se už ani nesnaží zá-
pasit s klany, které ovládly televizi, ale vede ve své dětské ješitnosti útok
především proti dalším dvěma náměstkům: Hondlíkovi a Plachému. A tak
ÚV, místo politického a kádrového posílení televize, vyvolává vlastně v Peli-
kánově vedení definitivní rozvrat – jsou teď tři náměstci na jedinou funkci
(náměstka ředitele pro program) a Noháč neustále vyvolává o tuto funkci spory
a boj: když Hondlík či Plachý něco správně politicky rozhodnou, Noháč to za
jejich zády zmaří, jeho nenávist vůči nim je tak silná, že každý pravičák, který
je u něho pomluví, je od té chvíle jeho spojenec. A nakonec získává v tomto
svém, v podstatě prostranickém, boji o kariéru a funkci spojence nejmocněj-
šího: FITES. Ten vede od počátku roku 1968 útok především proti těmto dvěma
jimi nenáviděným „aparátnickým“ náměstkům, vykonává velmi silný tlak na Pe-
likána, aby se jich zbavil. A Pelikán skutečně (trochu také unavený věčnými
spory a vnitřním bojem ve vedení, které se tím stává nedělné a bezmocné)
Hondlíka a Plachého v první polovině roku 1968 odvolává a propouští z tele-
vize. To byla jeho velice vážná politická chyba, protože zbavuje televizi dvou
poctivých komunistů ve velmi složité politické situaci. Ale jeho chybě před-
cházela už kádrová chyba ÚV – ano: Hondlík a Plachý měli přijít, jsou oba čest-
ní, zásadoví, organizačně nadaní, neúplatní a hlavně absolutně oddaní věci stra-
ny. Ale s jejich příchodem (už pro své dřívější vážné charakterové pracovní i
politické chyby) měl ihned odejít Zdeněk Noháč – a vše se v televizi mohlo
vyvíjet jinak – možná, že i Jiří Pelikán by byl v r. 1968 v kontaktech s nimi
jinak reagoval.
A tak tedy v polovině roku 1968 zůstává Pelikán na vedení programu v čele
televize opět sám, jen se Zdeňkem Noháčem, který už definitivně dokázal
svoji politickou ignoranci a neschopnost. Proto povolává do funkce ředitele praž-
ského studia Viktora Růžičku (Zpravodajství – tj. Televizní noviny, dokumenta-
ristika a Filmové vysílání jsou však vyňaty z jeho (Růžičkovy) pravomoci a pod-
řízeny po celý rok 1968 až do odchodu… [nečitelné] o němž ví, že má obrovské
televizní zkušenosti, že je to výborný organizátor a politicky bystrý mozek,
komunista s typickými schopnostmi a vlastnostmi pro řídící funkci. Toto roz-
hodnutí je velmi zajímavé – zejména politicky: Růžička vždycky stál od Peliká-
na značně vlevo, byl a je v televizi nenáviděn všemi „progresivisty“ a pravičá-
ky – a jeho příchod do funkce byl provázen zuřivě nenávistnou kampaní FITESu
– rezoluce proti Růžičkovi přijímá televizní sekce i ÚV FITESu, Pacovský osob-
ně vede delegaci k Pelikánovi, aby Růžičkovu jmenování zabránil, mocní pra-
vičáci a jejich klany intervenují a protestují u Pelikána ještě přímo. Přesto Peli-
kán své rozhodnutí prosadí – a vyvolá tím nadlouho proti sobě nenávist FITESu.
(Vůbec vztah Pelikán – FITES byl velmi zajímavý – v počátku FITES Pelikána vůbec
nepodporoval, považoval ho za aparátníka a bývalého levičáka ve student-
ském hnutí a snažil se ho zlikvidovat (podobně jako Poledňáka na řadě svých za-
sedání, vnitřních i vnějších politických kampaní a akcí. Teprve tak někdy k létu
68, květen-červen, se stává i Pelikán „jejich mužem“ a hrdinou). Zdá se mi, 
že si Pelikán vybral Růžičku asi ze dvou důvodů: 1 – chtěl mít zřejmě levou
protiváhu proti zuřivcům ve FITESu a v pravicových televizních klanech, 
2 – a protože věděl, že Růžička je menažerský, ředitelský typ s rozhodností a
pevnou rukou, chtěl mít v televizi i pracovně krytá záda, aby se s televizí už
nemusel zdržovat. V té době už se dávno jeho zájem přenesl z televize na ka-
riéru politickou – začíná hrát vyšší a hazardnější hru o funkci ministra zahra-
ničí. Ještě jednoho bývalého vedoucího muže, který byl kdysi – za Antonína No-
votného pro vážné podnikové i politické chyby propuštěn z televize – povolá Jiří
Pelikán zpět a svěřuje mu jednu z organisačních vedoucích funkcí. Tím mužem
je – Karel Kohout! (je to dávno před rokem 1968). U něho ovšem FITES ne-
protestuje, naopak: pravicové klany dokonce tomuto Pelikánovu rozhodnutí za-
tleskají – Kohouta měli totiž vždycky dost rádi – nepřekážel jim.

SRPEN 1968
O dramatických srpnových dnech toho vím málo (byl jsem v té době na do-
volené v zahraničí), ale to co vím (a co potřebuje pečlivé ověření) je dost za-
jímavé. Především – od 21. srpna přestal Jiří Pelikán televizi řídit vůbec –
v té době měl docela jiné starosti – a tak tento – před tím pro něj tak důleži-
tý – podnik, nechal svým zástupcům a náměstkům. Prvním z těch zástupců byl
Viktor Růžička, který stál za Pelikána v čele televize onu rozhodující noc. Spolu
s ním v ředitelské kanceláři byli Přemysl Freiman, Jan Vrabec a dr. M. Ráž. Z po-
věření Viktora Růžičky za studia v Měšťanské besedě a za zpravodajské vysílání
z nich odpovídal přímo Karel Kohout. Ráno (21. srpna, jestli se nemýlím) při-
jíždí k ředitelství na nám. Maxima Gorkého sovětské obrněné vozy, k Růžičkovi
přichází velící sovětský důstojník. Růžička ho přivítá, prohlédne si jeho po-
věřovací listiny, dohodne s ním všecky okolnosti týkající se televize a předá-

ní studií a vysílačů spojeneckým silám. Pak telefonicky dává do Měšťanské be-
sedy Karlu Kohoutovi jako svému zástupci příkaz: 1/ aby okamžitě zastavil
nelegální vysílání, 2/ aby přijal sovětské důstojníky a vydal jim televizní studia.
Svého spolupracovníka, dr. Mir. Ráže pak posílá, aby se svým vozem jel před
sovětskými obrněnci a dovedl je ke studiím v Měšťanské besedě. (Ráž je do-
dnes tajemníkem Kohoutovým, protože ví, jak to bylo). Tam na ně z Růžičko-
va příkazu čeká Karel Kohout, který později o sobě vytvoří legendu, že on je-
diný pochopil a přivítal Sověty.
Růžička sám ještě zajede k televizním dokumentaristům v Jungmance a dá
jim příkaz, aby zastavili veškerou práci a šli domů (Kohout jim prý později znovu
vydá kamery). Sám pak odjede… [zaškrtáno] (informován je o tom jeho šofér
s. Jupa, který byl celou dobu s ním), zůstane tam tři dny a vyjde jen jednou, aby
se sešel se s. Kovnatem z agentury Novosti a poradil se s ním v hotelu Pala-
ce, co dál a co by měl – z hlediska Sovětů – pro rychlou konzolidaci situace
udělat. Je příznačné, že teprve po tom všem, když už je vše vyřízeno a uzavřeno,
přijede z víkendu říčný Zdeněk Noháč, honem se ujme řízení televize, ustaví
v Jindřišské ilegální vedení a s politickou ignorancí sobě vlastní začne „odbo-
jovou činnost“. On taky pustí v srpnových dnech…[nečitelné]
OD SRPNA DO DUBNOVÉHO PLÉNA
Po srpnu začíná období velmi horečné, zmatené, hysterické a nepřehledné.
V čele televize se v krátké době několika měsíců vystřídají dva další ředitelé:
Bohuslav Švec (jako pověřený zástupce ředitele) a Josef Šmídmajer. Oba jsou
to čestní komunisté, situaci v televizi však pochopitelně nezvládnou, naopak –
ve vzedmuté vlně nacionalistických vášní a emocí sami podléhají. A bylo oprav-
du těžké v tomto období nezakolísat. Pravicové klany – v hysterické předtu-
še konce své vlády – zběsile a nenávistně útočí, ještě ochutnávají moc v at-
mosféře strachu, kterou dokáží kolem sebe šířit, ještě mají podporu většiny lidí,
zmatených a otřesených událostmi, plných národní hořkosti a zklamání, po-
citů vykolejení a bezvýchodnosti. (I já jsem si tuto krizi těžce prožil, co bych
to poctivě nepřiznal. A za jeden svůj politicky zmatený článek, vyvolaný právě
touto těsně předsrpnovou a srpnovou atmosférou, se stydím dodnes.) V te-
levizi v té době vzniká řada nenávistných protistranických a protisovětských
pořadů za mnoho milionů korun, pořadů, které pak nikdy nemají spatřit svět-
lo světa, lidé, kteří se pokusí jen o jediný pozitivní krok ke konsolidaci, jsou
rázem vyvrženi z kolektivu „slušných“ lidí a vlastenců, nenáviděni a proná-
sledováni. Viktor Růžička má v té době každý den ráno, když přichází do své
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ředitelské kanceláře, napsáno na svých dveřích velké Q (Quisling – Zrádce).
Ještě funguje FITES, ještě schází jeho ústřední výbor a televizní sekce, ještě na-
tahuje stále Pacovský své ruce po televizi, určuje svým spřežencům (jsou
v televizi dodnes!), členům ÚV FITESu a vedení televizní sekce, co mají dělat,
jak mají takticky postupovat, odkud a na koho útočit a koho honem podpo-
rovat. Tak je ještě koncem roku 1968 a počátkem roku 1969 natočen pořad:
Leonid I I. – Jaroslava Dietla, hra Jana Beneše: Báječný den (velice nenávist-
ný a nebezpečný útok proti socialistické bezpečnosti a zákonnosti, obviňo-
vané z fašismu), Hubačova hra: Labyrint, Kohoutova hra Aksál, hry Zdeňka
Bláhy, Jindřišky Smetanové, Otto Zelenky a dalších. Tato záplava nenávisti se
nedá ničím kontrolovat a zastavit – o výrobě rozhodují přímo šéfové vysílání
(např. v LDV Roman Hlaváč jako šéf Hlavní redakce a Jaroslav Merunka, jako
jeho šéf výroby), Růžička a ostatní členové vedení televize se o jejich vzniku
mohou dozvědět prakticky až následně, až když vznikly a byly natočeny.
[připsáno rukou: P.s. Pacovský je navíc v té době už členem OV KSČ a do-
chází z titulu této své funkce jako instruktor na schůze televizních organizací
KSČ. Prostřednictvím komunistů (těch, kteří mu uvěří) rozbijí pak všecky snahy
televizních vedení té doby po konsolidaci.]
Teprve dubnové plénum postaví první kámen do hráze proti tomu všemu.
Viktor Růžička, jako ředitel české televize a jediný ve vedení, který má s tele-
vizí letité programové a organizační zkušenosti cítí, že musí rychle zasáh-
nout, dosáhnout zvratu a nástupu ke konsolidaci. Proto přemluví a povolá na
vedoucí funkce v české televizi některé staré a zkušené televizní kádry: Pře-
mysla Freimanna, ing. Jiřího Procházku v oblasti programu, Věru Schmied-
bergrovou a Jana Vrabce v oblasti produkce – a doplní je o dva nové lidi: Lu-
bora Poka pro oblast programu pro děti a mládež a Josefa Vlčka pro Zpravodajství.
Toto nové vedení české televize dělá první kroky ke konsolidaci, já vedu první
delegaci šéfredaktorů uměleckého programu do Moskvy, přivážím první tři-
cítku sovětských programů (i s chybou, která se stala uvedením Sedmi staří-
ků a jedné dívky), začínám zápasit s FITESem o moc v televizi i o lidi (teprve
někdy v listopadu 69 se mi podaří přesvědčit Romana Hlaváče, Jiřího Malás-
ka a Arnošta Frydrycha, aby odešli z ÚV FITESu, pokud chtějí dál se mnou
pracovat) polykám nadávky: „kolaborantů“ a sbírám stranické legitimace, které
mi dramaturgové házejí s odporem pod nohy (Jana Dudková, Jindřiška Sme-
tanová, Zdena Josková a další). Totéž dělají a prožívají Josef Vlček ve Zpravo-
dajství, Lubor Pok v PDM, Věra Schmiedbergrová a Jan Vrabec v produkci, Pře-
mysl Freiman v organisaci programu.
Víme všichni, co musíme udělat! Nechceme příliš propouštět lidi, považuje-
me za svou povinnost ke straně zápasit o každého člověka, o jeho myšlení, 
o jeho talent – neboť po tomto období radikálního očistného řezu musí přijít
období (a to dodnes není skončeno, jen metody boje jsou jiné, skrytější)
konsolidace a budování. Víme však, že musíme rozbít klany, pravicové plat-
formy, které dobře známe a že je musíme rozbít především politicky a orga-
nisačně. Jako první chystáme zásah do literárně-dramatického vysílání, kde
je tato platforma nejmocnější a nejorganisovanější – chceme znovu organi-
sačně oddělit režiséry a kameramany od dramaturgie a produkce a rozbít tím
jejich organisační a ideovou kompaktní jednotu. Některé dramaturgy, kteří stojí
stále na nenávistných pozicích a nechtějí se smířit s porážkou, chceme převést
buď na funkce scenaristů (Jiří Hubač, Roman Hlaváč, Jaroslav Dietl), aby v au-
torské samostatné práci mohli projevit postupnou změnu svého myšlení a dob-
rou vůli a přitom, aby byli zbaveni vlivu na formování celkové dramaturgie –
nebo převést v televizi na jinou, mimoprogramovou práci vůbec (Zdena Jos-
ková, Jana Dudková). Podobně chceme pak postupovat i v dalších, již méně vý-
znamných pravicových centrech a platformách. 
Tento záměr, který jediný mohl rázem a dost radikálně ozdravit televizi (or-
ganisační rozbití klanů), se nám však už nepodaří realizovat. Koncem srpna
1969 přichází totiž Zelenkovo vedení!
ZELENKOVO VEDENÍ
Zelenkovo vedení nastupuje s radikálním programem (změnit všecko a hned,
s nikým se nebavit, nečekat a jednat) a s velkým ultralevým rámusem (vyhá-
zet z programu všecky „zápaďácké“ pořady jako Sága rodu Forsythů, Seriál 
o seriálu, západní filmy a hry – a nahradit je rázem výrobními a politicky po-
učnými seriály, zejména z NDR). Přivádí si sebou na funkci placené předsed-

kyně stranické organizace s. Libuši Davidovou,
jíž chtějí (jak se později ukáže) použít a zneu-
žívat jako „bič boží“, postrach, kontrast k sobě
(protože oni „přece jen nejsou tak zlí“.)
Pravičáci se toho halasného a levými frázemi
opentleného programu ani moc neleknou.
Tohle už znají nazpaměť – každé nové vedení
v televizi v minulosti (viz první kapitolu těch-
to úvah) nastupovalo takhle radikálně – a za
půl roku měklo, dávalo se na ústup, podřídi-
lo se jim. Stačí jen najít skulinku, jak na ně, vy-

myslet způsob na co je chytit a dostat je k sobě, na své pozice: možná, že to
budou prachy, nebo sláva, nebo jen vděčné poklepání na rameno a blaho-
sklonné přijetí mezi vyvolené do kulturní fronty. (vidíš, říkali o tobě, že jsi le-
vičácká svině – a ty vlastně nejsi tak zlej!). A tak dokonce proti tomuto radi-
kálnímu programu nijak neprotestují, řeknou moudře, že jsou to zajímavé podněty
a myšlenky, které bude třeba dlouhodobě rozpracovat a prodiskutovat, vědí,
že teď nastalo období, kdy bude zas třeba jít trochu doleva, aby se pak za
čas – při odlivu – mohlo zas a znovu hodně doprava.
Zelenka začne hned s čistkami – a zajímavé: jako první se obrátí ne proti pra-
vicovým platformám a klanům (řekněme, že je nezná, nebyl dlouhá léta v te-
levizi – ale přece jen, může vědět, kdo je signatářem „Dvou tisíc slov“ a kdo byl
čelným a aktivním funkcionářem FITESu), ale proti těm, kteří tu s pravicí zápasili
a udělali první krok jako komunisté ke konzolidaci: proti Růžičkovu vedení.
První odchází Viktor Růžička, pak ing. Jiří Procházka, Jan Vrabec, Věra 
Schmiedbergrová, Přemysl Freiman, Jaroslav Khun. Někteří jen ze svých funk-
cí, jiní vůbec). A pravice je nadšena, pravice tleská a Zelenka se jí dokonce
začíná líbit. Je to přece seznam, který rafinovaně prosadili u Dědiče v roce 1961,
je to jejich nenávistný seznam z roku 1968, lidé, na které FITES zuřivě útočil
a které už, vzhledem k srpnu, nestačil likvidovat, je to jejich seznam z roku 1969,
kdy je ještě mohli označovat písmenem Q (Zrádce). A nyní jim je tedy likvi-
duje, odstraňuje z cesty – Jan Zelenka. Výborně!
[připsáno rukou: Pro zajímavost: Viktor Růžička nikdy ve FITESu nebyl, naopak
od začátku s ním byl ve tvrdém boji, Jiří Procházka v dubnu 1968 odchází
pro své levicové názory ze všech funkcí ve FITESu, Jan Vrabec, Věra Schmi-
edbergrová, Přemysl Freiman, Jaroslav Khun nikdy ve FITESu nebyli… dále ne-
čitelné]
I metoda – je zajímavá. Růžičkovi např. vyřizuje Zelenka „osobní vzkaz“ 
s. Husáka. Strana prý politicky potřebuje, aby Růžička šel příkladem vstříc, pro-
vedl sebekritiku (že nedokázal věcem včas zabránit) a sám abdikoval na funk-
ci. Když takto straně pomůže, pošlou ho jako dopisovatele televize do Bonnu.
Růžička, jako ukázněný člen strany, vyhoví – napíše tuto abdikaci přesně podle
návodu – a v té chvíli je ztracen. Jak mají papír o jeho zkonstruované vině v ruce,
jde – místo do Bonnu – do archivu – a pak letí z televize i ze strany vůbec.
Dokonce, když se při svém stranickém pohovoru pokouší mluvit o svých srp-
nových konzultacích se Sověty (s. Kovnat), zařvou na něj, že nikoho jeho
konspirativní styky se Sověty nezajímají.
S jinými (já, nebo Přemysl Freiman, Jaroslav Khun) mluví metodou stranic-
kých strašáků (hele, my nejsme tak zlí, my bychom tě udrželi, ale to víš, výbor,
Davidová je proti tobě – a na tu my jsme krátcí – zatím! Podívej, souhlas s od-
chodem z funkce, nebo podepiš výpověď po vzájemné dohodě, my tě nějak
udržíme, schováme. To víš, kdybys dělal rámus, dozví se o tom Davidová 
a jsi ztracen… (obvyklá metoda s. Kohouta)). A na jiné zas poštvou s. Davi-
dovou (která to myslí snad poctivě, ale která jim bláhově a naivně věří) přímo.
Tak odchází např. s. Schmiedbergrová ze staré bolševické rodiny (její otec
byl Rus, člen VKS(b) – ona sama byla ve straně od r. 1945, funkcionářka,
straně oddaná, ničím se v r. 1968 neprovinila, jen že ji FITES nenáviděl),
nebo Václav Kořínek, člen strany od r. 1936, který se neprovinil ničím jiným,
než že proti pravici podepsal „Slovo do vlastních řad“ (V. Kořínek to nakonec
psychicky nesnese a s pocitem křivdy umře).
Je pochopitelné, že odcházejí i někteří pravičáci – takoví, kteří jsou absolut-
ně neudržitelní (L. Daneš, Vl. Škutina, K. Kyncl a někteří jiní, zejména ze zpra-
vodajství a dokumentaristiky). Z hlavní platformy pravice, literárně-dramatic-
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kého vysílání, kde bylo v roce 1968 nejvíc „zuřivců“, nejvíc signatářů Dvou tisíc
slov a nejvíc funkcionářů FITESu, odchází po dohodě jen jediný člověk – Ja-
roslav Dietl, který má televizi stejně jen jako druhý, externí, pracovní poměr
a který může dál a svobodně pro televizi psát a vydělávat velké peníze (takže je
mu to vlastně jedno.) Všichni ostatní zůstávají, celá platforma zůstane kom-
paktní a zachována – dokonce i s funkcemi:
Roman Hlaváč, funkcionář ÚV FITESU až do listopadu 69, v roce 68-69 šéf LDV,
zodpovídá za natočení protistranických a protisovětských pamfletů za něko-
lik milionů korun – se stává zástupcem šéfredaktora literárně-dramatického vy-
sílání s rozhodujícím vlivem na dramaturgii.
Jaroslav Merunka – šéf výroby LDV – v roce 1968 prosazován do FITESU za
člena, ačkoliv není umělec, za dobré služby pravičákům. Odpovídá ekonomicky
za milionové náklady na ony protistranické programy, člen vedení LDV v roce
1968, zůstává i nadále ve své funkci.
Jiří Hubač – velmi aktivní funkcionář FITESu, člen ÚV FITESu a vedení televiz-
ní sekce, zástupce FITESu v Litfondu, člen vedení LDV v roce 1968, nyní šéf
tvůrčí dramaturgické skupiny, zástupce Hlaváče s rozhodujícím vlivem na
dramaturgii.
Sadková, Bělka, Matějovský, Moskalyk, režiséři, velmi aktivní funkcionáři ÚV
FITESu v roce 1968, 1969 zůstali v LDV na svých funkcích režisérů s velmi pod-
statným ideovým vlivem na dramaturgii a profil redakce. 
Dudková, Josková – zahodily v roce 1969 své stranické legitimace se slovy, že
už se stranou a Sovětským svazem nechtějí nikdy mít nic společného, aktivní
členky FITESu. Zůstávají na svých funkcích dramaturgů a mají možnost ideo-
vě vybírat a ovlivňovat autory. Josková byla sice teď propuštěna (dodatečně,
k 1. říjnu 1971!), ale z jiných příčin, o tom bude řeč dále.
[připsáno rukou: P.S. Nejde přitom vůbec o to, aby tito lidé z televize odešli
– jsem naopak přesvědčen o tom, že je třeba zápasit o každý talent, o hlubo-
kou ideovou změnu v myšlení každého schopného tvůrce: nemusel tedy od-
cházet ani Jaroslav Dietl – jde o to rozbit politicky a organizačně platformu, zba-
vit ji moci a dlouhodobého vlivu na formování politického profilu Čs. televize.]
A navíc: V roce 1970 (!) je Kohoutem do televize přijat: Bedřich Kubala (Klíma),
manžel Evy Sadkové, velmi reakční funkcionářky FITESu v r. 1968, vedoucí
jedné z nejpravicovitějších tvůrčích skupin v čs. filmu. V r. 1970 začíná tušit, že
to s ním ve filmu špatně dopadne, dává tedy raději sám výpověď a přechází
do čs. televize (!), kde je hned pověřen funkcí šéfa tvůrčí skupiny a člena ve-
dení LDV.
Atd. atd. Hleďme: Zelenka se zbavuje komunistů (nejraději tak, že je „vydá“ Da-
vidové, aby udělala za něj tu špinavou práci), kteří se provinili jen tím, že ně-
čemu nedokázali ve složité situaci zabránit (Růžička) nebo ani tím ne (Freiman,
Procházka, Schmiedbergrová, Vrabec) – a pečlivě chrání (ať už to dělá on nebo
bez jeho vědomí – pokud je to vůbec možné – Kohout) ideová jádra, platformy
pravice, dokonce je posiluje lidmi zvenčí (Kubala), dotuje je dobrými platy, od-
měnami a dokonce vyznamenáními. A oni už se zas smějou, vyhráli, mají zas
další vedení televize (i se svým bezprostředním šéfem prof. Antonínem Dvo-
řákem) v ruce. Teď už Zelenkovi, Kohoutovi, Dvořákovi nezbývá nic jiného, než
jet s nimi, krýt je, obhájit je, nebo sami padnout. Podali pravici blahosklonně
prst (možná z počátku jen z velkorysosti, z kulturně-humánních důvodů) – 
a teď se v té špíně topí celí, až po ústa, až se zalykají. Musejí teď rychle najít ar-
gumenty pro své jednání – a tak mačkají z pravičáků honem pokrokové texty
a režie, aby dokázali, že v jejich ochraně měli pravdu. A pravičáci to chápou (je
to přece stará hra, musejí teď couvnout doleva (načas) to přece každý z je-
jich party pochopí a nebude to brát vážně (a dodávají ochotně: Hubač svou pře-
dělanou starou hru: Dlouhý podzimní den – a dostane za ni cenu na praž-
ském festivalu 1971, Roman Hlaváč hru o komunistickém pokladníkovi ÚV
za okupace, Kubala (Klíma) se přiživí při dramatizaci Lidí na křižovatce a dostane
na Zelenkův popud Cenu ministerstva kultury (celá pravice se přitom poba-
veně řehtá), Bělka režíruje Kratochvílovy Prameny a napíše maskovací, úhyb-

ný článek do televizního časopisu, Sadková dostane za Arbese cenu v Mosk-
vě. Je to zápas s časem, dost rachoty nahonem, ale stojí to za to, protože plat-
forma, centrum, zůstane zachováno, připraveno znovu, až nastane odliv, až při-
jde čas. A pracuje už dnes: nepustí mezi sebe nikoho, kdo by nepatřil do party,
když napíše hru Vladimír Bor, kterého nenávidí za jeho poctivý stranický po-
stoj při pohovorech ve filmu (Voják revoluce), rozbijí mu ji umělecky a odmít-
nou, když napíšu hru já (hru o Janu Švermovi a o bratrství Čechů, Slováků 
a Sovětů) udělají kolem této práce kouř, vlnky, aby tiše zmizela, aby se neob-
jevila na obrazovce ani v Praze, ani v Bratislavě, atd. A troufají si ještě dál – v roce
1971(!) za Zelenkova vedení se pokoušejí podporovat Františka Pavlíčka tím, že
mu dávají fingované smlouvy na krycí ženská jména. A když to jejich drama-
turg Zdena Josková ve svatém nadšení prozradí, velmi nemilosrdně ji „jako
nebezpečného žvanila“ vydají levici. Mají to teď lehké – dřív v r. 1968 museli
za likvidaci lidí bojovat sami – teď za ně tu špinavou práci dělá levice, stačí
vždy jen někoho nepohodlného přistrčit. A Zelenkovo vedení to musí všecko
krýt (trošku v tom zakolísá a upadne do paniky při závěrečné zprávě Komise
lidové kontroly, ale pak to zas rychle zakamufluje, chytí dech a vymyslí si ná-
hradní „viníky“. (Je už dokonce tak daleko, že je s pravičáky v jedné frontě a musí,
aby se udrželo, začít likvidovat své bývalé spojence: s. Davidovou, Kocíko-
vou, Soleckého. Zkrátka: začali velmi vlevo – a končí velmi vpravo.
A NA ZÁVĚR: CENTRISTÉ!
Mnozí z poctivých komunistů r. 1968 říkají, že se v té době naučili smrtelně ne-
návidět pravičáky. Já jsem se v roce 1970 (a bylo to pro mne tvrdá politická
škola) naučil nenávidět centristy. Neboť jsou to lidé, kteří se většinou jen
kvůli kariéře (anebo proto, že je pravice v r. 68 dost nepochopila a neoceni-

la, nedala jim možnost taky se svézt) dali po srpnu k levici – a teď si tu karié-
ru chtějí upevnit svou spoluprací s pravicí. Za původním ultralevým křikem 
a halasně okázalým rámusem se už tehdy skrýval záměr: „mít svého žida ve
skříni“ pro všecky případy, udělat si už teď alibi, kdyby nastalo tání, odliv,
zajistit si přízeň pravice, aby i pak (ó, jaká naivita) je za odměnu nechali na
dosažených postech, na získaných kariérách. Je to příklad totální politické bez-
charakternosti, větší a nebezpečnější, než u některých otevřených pravičáků
z roku 1968, protože u nich víme, kde jsou: zradili stranu a jsou na druhé
straně barikády – zatímco tito tak zvaní centristé pod navenek často okázale
levou maskou zrazují stranu i teď! Zdá se mi (opravdu velice nerad bych křiv-
dil, přísně to prověřte, i když všecka fakta mluví pro), že je to příklad vývoje
a konců Zelenkova vedení, konkrétně jeho a jeho náměstka pro českou tele-
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vizi: Karla Kohouta (který je nyní dokonce i předsedou CZV KSČ, jaká kumu-
lace moci k tak nebezpečným cílům). Říkají sice, že je to Husákova politika, po-
litická koncepce, kterou jim osobně schválil s. Husák – ale já tomu nevěřím,
s. Husák, přece nemůže chtít, aby byly zachovány a kryty pravičácké platfor-
my pro nový rok 1968, pro nový, krutý boj proti straně a její mocenské po-
zici ve státě. Soudruh Husák chce lidské, humanistické zacházení s lidmi – 
i s nepřáteli – tak jak to odpovídá komunistické morálce – chce svést zápas

o každou duši, o každý talent – a to je mi sympatické, to jsem chtěl vždycky
také, protože jsem do strany vstupoval z lásky k lidem a ne z nenávisti – ale ne-
může přece chtít, aby se jeho jménem zaštiťovala Zelenkova a Kohoutova po-
litika ve svých důsledcích protistranická a protilidská. 
Až to pochopí, požene asi tyto své „stoupence“ z televize bičem!
21. září 1971 Jiří Procházka

(Ponecháno v původní jazykové a formální úpravě)

Procházkovy udavačské „zprávy“ pro Státní bez-
pečnost jsem před třemi lety objevil v Literárním ar-
chivu ve Starých Hradech. Hledal jsem tehdy v jeho
literární pozůstalosti materiály k seriálu o majoru
Zemanovi, jehož byl hlavním dramaturgem a au-
torem scénářů nejpolitičtějších dílů. Zprávy ležely
v krabici s korespondencí a „tvářily“ se, že s ničím
nesouvisejí – ovšem jen do chvíle, než jsem v dal-
ším archivním boxu narazil na dokument z roku 1974
nadepsaný „Stručné kádrové údaje“. V něm Pro-
cházka mj. píše, že „na žádost orgánů StB“ vypra-
coval tři zprávy – a pro jistotu je vyjmenoval. 
Texty jsou názornou ukázkou toho, jak se v Čechách
udávalo. Publicista Vladimír Just to kdysi nazval čistým
žánrem udání. Obecně shrnuto: zhrzený člověk vy-
lévá špínu na své kamarády i spolupracovníky, 
o to nebezpečnější, že ji vylévá represivnímu apa-
rátu, který je s to je existenčně zničit. Což udavač ví,
a přesto udává. Proč Jiří Procházka, autor seriálu osla-
vujícího socialistický policejní aparát, napsal tajné
politické policii udavačské materiály? Proč s Bez-
pečností spolupracoval veřejně i tajně? To se od něj
dnes již nedozvíme. Leccos však vyplývá z textu
oněch udání. K některým svým tvrzením jsem se do-
pracoval studiem jeho pozůstalosti. 
Procházka byl především věřícím komunistou, a pře-
stože se během pražského jara 1968 v politice ne-
angažoval, byl v roce 1970 z KSČ vyškrtnut. Odvolal
se, ale Jakešova revizní komise mu členství v KSČ
nevrátila. O to více se začal angažovat.
Ač vystudovaný inženýr ekonomie, byl velmi plod-
ným autorem, jenž v tvůrčí práci nacházel uspo-
kojení. Psal pro rozhlas, divadlo, tele vizi i film. Na
počátku 70. let se ale dostal do osobní i tvůrčí krize
– nahrnulo se příliš mnoho jobovek. Byl odvolán

z funkce zástupce ředitele pražského studia pro
umělecký program (kam byl jmenován v červnu
1969), byl odejit z KSČ a žádná televizní redakce
mu nena bídla práci (pravděpodobně kvůli jeho sna-
hám „rozbít klany pravičáků“ v Uměleckém vysílá-
ní v roce 1969). Byl zařazen do útvaru řízení a pro
ředitele pražského studia Karla Kohouta lektoro-
val scénáře. Kohoutova nástupkyně Milena Balašová
Procházku v srpnu 1972 přeřadila do armádní re-
dakce, kde autorsky a dramaturgicky připravoval
publicistické a kontrapropagandistické pořady a již
zmíněný seriál o majoru Zemanovi. 
Jiří Procházka nejprve vstoupil do sociální demo-
kracie, ale po jejím sloučení s KSČ se stal hor livým
komunistou a zastával nejrůznější stranické funkce.
Svou politickou angažovanost dogmaticky prolí-
nal do své tvorby, sám sebe označoval za autora so-
cialistického a komunistického. Již krátce po osvobo -
zení Plzně, kde se narodil, studoval a byl i totálně
nasazen, působil v tam ním revolučním rozhlase jako
jeden z vedoucích levicové politické agitky Vykřič-
ník. V padesátých letech napsal pro pražské Ústřed-

ní divadlo československé armády dvě patetická bu-
dovatelská dramata Ohně na horách (1954) o Slo-
venském národním povstání a Svítání nad vodami
(1956) o problémech budování nového života na
Slovensku. Vojenskou službu absolvoval v Armád-
ním roz hlase a po jejím skončení v rádiu zůstal 
a jeho zaměstnavatelem se stala Hlavní politická
správa Československé armády.
V srpnu 1953 byl poslán jako programový zástup-
ce pro vojenské vysí lání do nově vzniklé televize,
kde založil armádní skupinu. V roce 1956 uzavřel
s Čs. televizí pracovní poměr. Prošel nejrůznější-
mi obory a funkcemi, působil jako redaktor poli-
tického zpravo dajství, dramaturg prvních hudeb-
ních pořadů, dramaturg literárně-dramatického
vysílání, hlavní redaktor programu, vedoucí umě-
leckého programu, vedoucí dramaturg televizní
filmové tvorby. Při tom všem působil ještě v Čs. filmu
v tvůrčí skupině Šebor – Bor (1953–1955) a v La-
terně Magice (1956–1969).
V roce 1968 se v politických udá lostech nijak ne-
angažoval. Nepodepsal Dva tisíce slov prý pro ne-
souhlas s jejich textem a v srpnu 1968 se „neúčastnil
žádných nátlakových akcí ani v televizi, ani jinde“,
protože byl na zahraniční dovolené. O tom, že k re -
formním komunistům nepatřil, svědčí i to, že v dubnu
1968 odešel z funkce předsedy základní organi-
zace KSČ v Uměleckém vysílání v Čs. televizi a re-
zignoval i na místopředsedu televizní sekce pro-
reformního FITESu. Procházkův konflikt s vedením
FITESu pokračoval zvláště poté, kdy jej vedoucí funk-
cionáři svazu kritizovali za jeho působení při tříd-
ně politických prověrkách v roce 1958 a údajně vy-
zvali ředitele televize Jiřího Pelikána, aby ho propustil.     

Daniel Růžička

Jak to bylo s Fitesem – kdysi a dnes (FITES v hlášení spolupracovníka StB) včetně materiálů
ze svazku tajného spolupracovníka StB Jacka = Jiřího Procházky najdete v Synchronu č. 3/2006.

Výzva redakce Synchronu:
Vážení pamětníci, kteří jste se našli v otištěném udání, uvítali bychom, kdybyste nám zaslali pár řádek jako
reakci na Procházkův text.

TRILOBIT BEROUN 2007TRILOBIT BEROUN 2007
Uzávěrka přihlášek je 8. října! Blíže ve statutu a formuláři přihlášky uvnitř čísla! Uzávěrka přihlášek je 8. října! Blíže ve statutu a formuláři přihlášky uvnitř čísla! 

Na vaše díla čeká odborná porota, která bude sestavena během září.Na vaše díla čeká odborná porota, která bude sestavena během září.
Uvítáme i vaše zajímavé tipy na tvůrce, kritiky, teoretiky a odborníky z oblasti Uvítáme i vaše zajímavé tipy na tvůrce, kritiky, teoretiky a odborníky z oblasti 

audiovize, kteří by měli v sedmičlenné porotě letos zasednout. audiovize, kteří by měli v sedmičlenné porotě letos zasednout. 

Slavnostní vyhlášení se koná v sobotu 26. ledna 2008 v berounském kině Mír.Slavnostní vyhlášení se koná v sobotu 26. ledna 2008 v berounském kině Mír.
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Kritickou situaci, v níž se v současné době kvůli dlouhodobému nedostatku

financí nachází český film, možná pomůže přechodně vyřešit novela mediál-

ních zákonů. 

Tzv. „diginovela“, která by měla platit od 1. ledna 2008, má do Státního fondu

na podporu a rozvoj české kinematografie pravidelně „přilévat“ peníze z vy-

sílání reklamy na veřejnoprávní České televizi. Každoročně by si tak český film

mohl přijít na sto čtyřicet až sto padesát milionů korun. 

Na přechodném řešení, na něž má pak navázat připravovaný zákon o kine-

matografii, se během uzavřeného jednání v závěru letošního karlovarského fil-

mového festivalu dohodla politická reprezentace v čele s premiérem Mirkem

Topolánkem se zástupci filmařů. 

„Podle základní myšlenky diginovely by Česká televize mohla i nadále vysílat

reklamu, výnosy by pak asi z jedné třetiny plynuly Státnímu fondu kinemato-

grafie. Část by byla použita i na podporu digitalizace,“ uvedl mluvčí Filmové

rady Ivo Mathé. Možnost vysílat reklamu by podle něj měla ČT až do vypnutí

analogového vysílání. 

„S výsledkem letošního karlovarského jednání jsem velice spokojená, pre-

miér Topolánek zdůraznil, že se problém s financováním kinematografie musí

řešit systémově,“ uvedla v rozhovoru pro HN dokumentaristka Helena Třeš-

tíková, která letošní schůzku za filmaře vedla. 

Svými slovy naráží na mimořádnou dotaci sto milionů korun, která byla pro film

letos vyčleněna ze státního rozpočtu. „Taková mimořádná dotace je pro filmaře

samozřejmě přínosná, v rámci letošní schůzky jsme také politickou repre-

zentaci detailně informovali o tom, jak byly tyto peníze využity. Komplexní pro-

blematiku financování českého filmu však takové dotace samozřejmě dlou-

hodobě neřeší,“ dodala Třeštíková. Helena Třeštíková, která letos na filmovém

festivalu s velkým úspěchem uvedla svůj celovečerní časosběrný dokument

Marcela, se podobného jednání účastnila ve Varech i před rokem. 

Následnému vývoji problematické situace českého filmu krátce přihlížela 

i z postu ministryně kultury. „Myslím, že komunikace mezi politiky a filmaři

se za poslední rok výrazně vylepšila,“ uvedla. To potvrdil během krátkého

briefingu před novináři i ministr kultury Václav Jehlička. 

„Při vývoji systémového řešení a vzniku nejvhodnějšího legislativního rámce

budeme i nadále úzce spolupracovat s filmaři, neboť takový postup považu-

jeme za oboustranně přínosný,“ sdělil Jehlička. 

Hlavní teze nového zákona o kinematografii, na jejichž přípravě se podle pro-

hlášení politiků podílely všechny složky české kinematografie, jsou v sou-

časné době na ministerstvu kultury. 

Podle producenta Pavla Strnada, který se na podobě nového zákona rovněž

podílí už od loňského karlovarského setkání s politiky, nyní základní teze mi-

nisterstvo přetvoří do podoby zákona, který by měl být předložen vládě po-

čátkem října. Po případném schválení Poslaneckou sněmovnou a Senátem

by nová podoba zákona mohla vejít v platnost na začátku roku 2009.

Autor/ři: (iz)

HN.IHNED.CZ 9. 7. 2007 DOTACE PRO ČESKÝ FILM

Filmaři si vyjednali nový způsob podpory kinematografie

Prohlášení Rady uměleckých obcí
Vláda získala důvěru Poslanecké sněmovny na základě svého prohlášení, v němž

slíbila, že „prosadí zvýšení podílu výdajů státního rozpočtu na podporu kul-
tury postupně až na 1 % státního rozpočtu…, dále prohloubí průhlednost v na-
kládání s veřejnými rozpočty v oblasti kultury, podpoří víceleté a vícezdrojo-
vé financování i vnímání nákladů na kulturu jako investice do společenského
a hospodářského vývoje… a bude důsledně dbát o to, aby k veřejným pro-
středkům v oblasti kultury panoval rovný a spravedlivý přístup.“

Od tohoto prohlášení neuplynulo ani půl roku, a přitom tatáž vláda 11. červ-

na schválila návrh Státního rozpočtu na rok 2008 a střednědobý výhled na léta

2009 a 2010, které jasně ukazují, že je rozhodnutá své sliby popřít, jelikož 

počítá se zcela opačným vývojem, podle něhož by výdaje na kulturu měly

klesat.

Zatímco v letošním roce podíl ze státního rozpočtu, jímž ministerstvo kultury

(MK) disponuje, činí konečně po letech poklesů alespoň 0,76 %, již příští

rok to má být jen 0,67 %, v roce 2009 pak 0,62 % a v roce 2010 dokonce pou-

hých 0,59 %. Toto přiškrcení se navíc nemá týkat jen podílu na celkových

výdajích rozpočtu, ale i absolutních čísel, což znamená, že již v příštím roce

bude mít MK v rozpočtu zhruba o miliardu méně. Přitom nedostatečné fi-

nancování rozpočtové kapitoly MK při schvalování státního rozpočtu se v mi-

nulých létech stalo živým tématem debat všech politických stran bez rozdílu.

Ministerstvo kultury ani vláda jako celek doposud nepředložily odborné ve-

řejnosti alespoň základní teze kulturní politiky nastiňující opatření, jimiž vláda

– byť v rozporu s původními sliby – může na sektoru kultury ušetřit. V televizní

debatě Nedělní partie vysílané televizí Prima dne 17. června nás ministr kul-

tury dokonce informoval, že MK kulturní politiku zatím vypracovanou nemá

a předloží ji nejdříve v listopadu. Přes tuto skutečnost se ale vláda zdá být již

teď rozhodnutá k největšímu reálnému snížení rozpočtu MK za posledních deset

let přistoupit hned od příštího ledna.

Takové snížení nutně povede ke stagnaci kultury a na ni navázaných oblastí,

kulturního a tvůrčího průmyslu a musí logicky vyústit v překotné utlumování

mnoha činností a rušení řady etablovaných a fungujících institucí, a to bez

racionálního zdůvodnění a transparentních motivů. Přitom podle zprávy Eko-

nomika kultury v EU byl růst kulturního a tvůrčího odvětví v letech 1999–2003

o 12,3% vyšší než celkový růst hospodářství.

Rozhodnutí vlády, která jedná v přímém rozporu se svým programovým pro-

hlášením, představuje nejen její vlastní blamáž, ale i nebezpečí, že nebude-li

otázka výdajů na kulturu zásadně přehodnocena, bude to veřejnost chápat jako

nesmyslnou sabotáž činnosti kulturních institucí a české kultury jako celku, jejíž

dopad bude o to ostudnější, že k němu dojde v době, kdy se ČR připravuje

na předsednictví  EU, která naopak v nadcházejícím období klade na kulturu

mimořádný důraz, jak nasvědčuje Evropský program pro kulturu v globalizu-

jícím se světě, přijatý 10. května tohoto roku. 

I letmý pohled na vládní představu financování oblasti kultury jasně dokládá,

že rozpočet, předkládaný veřejnosti jako součást celkové reformy veřejných

financí zaměřené na prospěch všech, s žádnou reformou nesouvisí a žádné

ozdravění nepřinese. Krácení rozpočtu MK totiž nedoprovází žádná koncepce,

která by se zabývala zvážením a vyhodnocením nutných důsledků a před-

cházela by rozvrácení sektoru veřejných kulturních služeb a znehodnocení kul-

turního dědictví, které má vláda za úkol naopak co nejlépe spravovat.

V Praze 19. června 2007

Rada uměleckých obcí (RUO) sdružuje tyto profesní umělecké organizace: Obec spiso-

vatelů, Obec překladatelů, Svaz autorů a interpretů (SAI), Asociace hudebních umělců 

a vědců (AHUV), Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, Unie výtvarných umělců ČR, Syndi-

kát výtvarných umělců, Herecká asociace, Český filmový a televizní svaz FITES, Asocia-

ce fotografů, ITI – České středisko Mezinárodního divadelního institutu. RUO je před-

stavitelem ČR v Evropské radě umělců (European Council of Artists).

Kontakt: Šimon Pellar předseda RUO, e-mail: ruo@proculture.cz, tel: 603 89 75 82
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1 % na kulturu si dala vláda ČR poprvé za cíl v roce 1999 v Kulturní politice:
Článek 4 – Zvýšit podle možností státního rozpočtu objem kapitoly 334 minis-
terstvo kultury (mimo výdaje na církve a náboženské společnosti) na 1 % výda-
jů státního rozpočtu, účelově zajistit podíl územních rozpočtů a podpořit růst
výdajů obecních rozpočtů na financování kultury; příspěvky poskytovat v rámci
veřejně vyhlášené dotační politiky, a to i formou věcně zaměřených programů.
Podíl výdajů na kulturu je zohledněn ve Strategii trvale udržitelného rozvo-
je: podpora kultury je součástí sociálního pilíře – posílení sociální soudrž-
nosti a stability a podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích veřejných
rozpočtů je indikátorem ke sledování plnění dílčích cílů této Strategie.
PLNĚNÍ KULTURNÍ POLITIKY (v tis. Kč)

celkové výdaje výdaje Výdaje kap. Podíl výdajů Podíl kap.
výdaje kapitoly na církve 334 – MK kap. 334 – MK 334 – MK

státního 334 – MK a náboženské bez CNS na kulturu v % ve státním
rozpočtu     společnosti (tj. bez výdajů rozpočtu

(CNS)     na CNS)    
1998 566 747 126 4 397 466 707 367 3 690 099 0,65 % 0,77 % 
1999 596 909 065 5 244 078 672 807 4 571 271 0,77 % 0,88 %
2000 632 268 248 5 371 730 789 567 4 582 163 0,72 % 0,85 %
2001 693 920 279 4 760 291 947 921 3 812 370 0,55 % 0,68 %
2002 750 682 697 4 809 334 1 010 909 3 798 425 0,51 % 0,64 %
2003 795 362 391 *6 159 905 1 130 844 5 029 061 0,63 % 0,77 %
2004 869 050 652 6 045 710 1 163 144 4 882 566 0,56 % 0,69 %
2005 908 415 643 5 718 445 1 188 036 4 530 409 0,49 % 0,63 %
2006 958 791 799 6 357 161 1 511 314 4 845 847 0,50 % 0,66 % 
2007 1 040 777 420 7 909 779 1 303 034 6 606 745 0,64 % 0,76 % 

(Tabulka obsahuje data ze Sborníku statí o kultuře 1998 – 2003 a doplněná o data ze zákonů o státním rozpočtu)

Přehled základních strategických dokumentů ministerstva kultury a jejich aktuálnost:
Koncepce účinnější péče o památkový fond v ČR do roku 2005 – aktualizace či
nová verze není schválená usnesením vlády č. 278 ze dne 22. 4. 1998, Kulturní po-
litika ČR (do roku 2005) – aktualizace či nová verze není nejprve byla vzata na vědo-
mí usnesením č. 401 dne 28. 4. 1999, znovu projednána v roce 2001. Usnesení
vlády č. 40 ze dne 10. 1. 2001 bere na vědomí zprávu o postupu realizace, schvaluje
změny do roku 2005 a ukládá vypracovat konečné znění Kulturní politiky, Koncepce
účinnější péče o movité kulturní dědictví na léta 2003 – 2008 (Koncepce muzej-
nictví) vzata na vědomí usnesením vlády č. 87 dne 22. 1. 2003, Koncepce účinnější
péče o tradiční lidovou kulturu (do roku 2010) schválená usnesením vlády č. 571 dne
11. 6. 2003, Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010
schválená usnesením č. 679 dne 7. 7. 2004, Koncepce účinnější podpory umění 2007-
2013, schválená usnesením vlády č. 676 dne 31. 5. 2006.

Sazebník honorářů scenáristů  
Další úpravu tohoto sazebníku vyjednala Asociace režisérů a scenáristů  s ve-
dením České televize - stav k červnu 2007

Vybrané žánry     
Hraná tvorba
Původní dramatická tvorba nad 60´ scenárista
podlaha 105 000
strop 207 000
námět 10000
svolení k užití 25 000
odměna za užití díla ve vysílání ČT 10 %
Původní dramatická tvorba do 60´ scenárista
podlaha 95 000
strop 187 000
námět 8 000
svolení k užití 20 000
odměna za užití díla ve vysílání ČT 10 %
Původní dramatická tvorba do 30´ scenárista
podlaha 26 000
strop 72 000
námět 5 000
svolení k užití 10 000
odměna za užití díla ve vysílání ČT 10 %

Seriál (1 díl) scenárista
podlaha 95 000
strop 154 000
námět seriálu – celek 10 000
námět – každý díl 5 000
svolení k užití – každý díl 5000
odměna za užití díla ve vysílání ČT 10 %
Úprava divadelní hry scenárista
úprava – podlaha 21 000
úprava – strop 66 000
odměna za užití díla zahrnuta v jednorázové odměně 
Úprava divadelní insc. pro tv záznam (dram + hud. dram) scenárista
podlaha 3 000
strop 10 000
odměna za užití díla zahrnuta v jednorázové odměně
Komponované pořady, zábavná publicistika 30´– 90´ scenárista
podlaha 5 000
strop 17 000
námět 3 000
odměna za užití díla zahrnuta v jednorázové odměně
Zábava – malá scenárista
podlaha 11 000
strop 34 000
odměna za užití díla zahrnuta v jednorázové odměně
Zábava – velká scenárista
podlaha 27 000
strop 46 000
odměna za užití díla zahrnuta v jednorázové odměně
Televizní pásma, skládané pořady, soutěže scenárista
podlaha 3 000
strop 11 000
odměna za užití díla zahrnuta v jednorázové odměně
Seriál animovaných děl (Večerníček cca 7´ – jeden díl) scenárista
podlaha 15 000
strop 20 000
námět za díl 1 000
svolení k užití za díl 3 000
odměna za užití díla zahrnuta v jednorázové odměně
Dokumentární tvorba
Dokument do 30´ scenárista
podlaha včetně námětu, pokud je autorem námětu autor scénáře 21 000
strop včetně námětu, pokud je autorem námětu autor scénáře 37 000
námět, pokud není autorem námětu autor scénáře 4 000
odměna za užití díla ve vysílání ČT 10 %
Dokument do 60´ scenárista
podlaha 42 000
strop 77 000 
námět 10 000
odměna za užití díla ve vysílání ČT 10 % 
Dokumentární cyklus do 30´ (1 díl) scenárista
podlaha 11 000
strop 30 000
námět celého cyklu 5 000
odměna za užití díla ve vysílání ČT 1 0 %
Dokumentární cyklus do 60´ (1 díl) scenárista
podlaha 32 000
strop 68 000
námět celého cyklu 10 000
odměna za užití díla ve vysílání ČT 10 %

Příloha k prohlášení Rady uměleckých obcí ze dne 19. června 2007 
Zdroj: www.proculture.cz
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Poznámky: 1) Odměna za užití díla může být po dohodě s autorem součástí jednorázové odměny uvedené ve smlouvě. 2) Sazebník nevylučuje možnost sjednání odměny mimo rozpětí uve-
dené v sazebníku. 3) Odměny za ostatní žánry se sjednávají dohodou. 4) Odměna za užití díla ve vysílání v ČT činí 10 % pouze z částky za vytvoření scénáře, nikoliv z částek  za
námět a svolení k užití. 5) Výše honoráře by měla odpovídat renomé autora a kvalitě látky
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Ondřej Aust (Lidové noviny) představil hosty Mgr.
Ivetu Jůdlovou, právničku Televize NOVA, a dok-
tora Jiřího Srstku, ředitele DILIA.
Dovolím si na začátek možná takový výkop – pár
slov k situaci, ve které se média celkově dnes po-
hybují. Zaznamenal jsem, a jistě i vy, v poslední době
požadavky, aby Česká televize zpřístupňovala co
nejvíce svých pořadů ihned po odvysílání, i těch ar-
chivních, na internetu. Do jaké míry se můžeme těšit
na to, že archivní věci – např. pohádky, které máme
tolik rádi – budou vycházet na DVD nebo jestli tyto
pořady mohou být všechny přístupné na interne-
tu apod. Toto bych volil jako úvodní téma.

Iveta Jůdlová: Já začnu, vzhledem k tomu, že jsem
několik let dělala v České televizi. Tam celý problém
spočívá v tom, že každý z pořadů, který se rozhodne
Česká televize jakýmkoliv způsobem užít, se musí
zkoumat po právní stránce, tj. musí zjistit, zda od
všech autorů a výkonných umělců a jiných nosi-
telů práv nabyla oprávnění k tomu, jakým způsobem
chce pořad užít, a tam nastává problém, protože
u většiny archivních věcí v letech, kdy existovala
Československá televize, samozřejmě o internetu
nikdo vůbec nic netušil, existovaly pouze způsoby
užití, které v té době byly známé. To je problém, proč
Česká televize nebo i jakýkoliv jiný archiv, nemů-
že zveřejňovat díla na internetu, dokud nezíská
oprávnění k tomuto užití, což je mnohdy proble-
matické a je to mravenčí práce, protože se musí oslo-
vit všichni, kdo na pořadu byli zúčastněni. Takže
to je důvod, proč nelze jen tak jít do archivu, tam
sáhnout po jakémkoliv pořadu a ten zveřejnit na in-
ternetu.
Ondřej Aust: V této souvislosti se často České te-
levizi dává za vzor britská veřejnoprávní BBC. Pane
doktore, je nějaký rozdíl mezi tím, jaký manévrovací
prostor má Česká televize a jaký manévrovací pro-
stor dovoluje nebo vymezuje britské právo?
Jiří Srstka: Na to nejde v  pár minutách odpově-
dět z důvodu, že asi většina přítomných ví, že an-
glosaské právo, jak se říká, je všeobjímající, jde 

o úplně jiný právní systém. To znamená, že ho lze
těžko poměřovat se systémem evropským.
A takovou perličku: Jižní Amerika teď v současnosti
se v autorskoprávních bodech v jednotlivých ze-
mích strašlivě dohaduje, zdali má jít evropskou nebo
anglosaskou cestou. Nutno podotknout, že anglo-
saská praktika, když vyjmu dva nejdůležitější rysy,
především spočívá v tom, že právo je typu nego-
ciačního, to znamená, že to, co se vyjedná, má před-
nost před zákonnou úpravou. To za prvé.
A za druhé, dalším důležitým rysem je, že anglo-
saské právo zvykově, potažmo na základě prece-
denčních rozhodnutí a jiných právních instrumen-
tů, kterých je habaděj, rozlišuje dosti podstatně mezi
televizní a filmovou tvorbou. To jsou dva odlišné
světy, které se pochopitelně prolínají, a odtud tedy
to, co se často ukazuje a propírá, a to jsou rámco-
vé smlouvy, které má BBC jako nejmohutnější ve-
řejnoprávní médium s jednotlivými autorskopráv-
ními svazy.
Daleko zajímavější je říci pár slov o americkém systé-
mu, o kterém často filmoví producenti hovoří, když
vyjednávají licenční smlouvy s autory, a ve větši-
ně případů, až na výjimky, se šeredně pletou, pro-
tože tvrdí, že v Americe se automaticky vykupují au-
torská práva a potom už si producent se s snímkem
dělá, co chce. Tečka.
Ale ono tomu není ve skutečnosti úplně tak, pro-
tože zásadou amerického systému je, že ten, kdo
točí film, ať je to pro televizi anebo pro Hollywo-
od, tak zásadní podmínkou je uzavření pracovní-
ho poměru, což tedy zní poměrně zvláštně, pře-
devším v relaci ke Spojeným státům americkým, ale
normálně všichni ti slavní režiséři, herci a já nevím,
kdo všechno další, podepíše pracovní poměr, a to
včetně scenáristů, kde to není úplně pravidlem, ale
je to velice časté. Proč tomu tak je? Protože podobně
jako v české právní úpravě se potom jedná o za-
městnanecké dílo, a tedy producent k tomu vyko-
nává všechna práva bez ohledu už na další vůli au-
torovu.
Nicméně na druhou stranu, a to je myslím ten nej-
komičtější rys, funguje to, že další práva autorů, tzv.
reprízné nebo požitky autorů z dalších užití filmů,
za autory v Americe vymáhá odborová organiza-
ce, jak se říká „guildy“ (=spolky, cechy, pozn. red.)
ve zkratce, což je tedy pro scenáristy a režiséry
organizace taková spojená: WGA (Writers Guild
of America, pozn. red.), DGA (Directors Guild of
America, pozn. red.), a která normálně odborovým
způsobem se snaží získat z producentů anebo ze
svých partnerů, kolektivních správců na kontinen-

tě peníze za další užití děl. Takže američtí autoři, kteří
byli – ano, byli, protože když film skončí, tak zase
z pracovního poměru odejdou – kteří byli v pra-
covním poměru, tak vlastně od těchto odborářských
organizací získávají další požitky, které se odvo-
zují od užití filmů.
Ondřej Aust: Čím by se čeští tvůrci mohli, podle
kterých zahraničních systémů nebo způsobů za-
jištění autorských práv v současné době inspirovat?
Anebo: jaký největší problém vidíte dnes v ČR třeba
v souvislosti s Českou televizí nebo s televizní tvor-
bou vůbec?
Jiří Srstka: To je široká otázka. K tomu prvnímu. My
se popravdě řečeno ničím moc inspirovat nemu-
síme, protože naše autorské právo, resp. autor-
ský zákon měl veliké štěstí – má č. 121/2000 Sb.,
to většina z vás ví; platí od 1. 12. 2002. A to štěs-
tí první spočívá v tom, že totálně nahradil předchozí
právní úpravu a nelepil se nějakými novelami, jako
to bylo v Maďarsku a v Polsku, ale konec konců 
i v Německu. Tady je nový kodex, který je na můj
vkus dosti často novelizován, nebo říkejme radši
zákon, protože kodex to není, je velice dobře vy-
baven. Když se to srovná se zahraničními úprava-
mi, z nichž jako nejdůkladnější je německá a fran-
couzská hned následuje, ale je tu i švýcarská úprava,
takže tu a tam lze něco především z německé úpra-
vy čerpat ohledně takových drobků, jako jsou práva
k notovým materiálům, což je úplně mimo audio-
vizi. Ale myslím, že český autorský zákon je na ve-

lice vysoké úrovni, a pokud odečteme snahy lo-
bujících skupin v Parlamentu, tedy především těch
lobujících subjektů, které nechtějí platit tzv. náhradní
odměny, tak si myslím, že se s tím zákonem nemusí
nic moc dělat.
Co je nejhorší a co všichni známe, je aplikace 
a dodržování zákona. Protože existence dobře vy-
baveného zákona ještě neznamená to – zvláště
v České republice – že bude ctěn a poslouchán a že
se lidé podle něj budou chovat. Největší problém
tedy je aplikace.

49. Čtvrtletník FITESu
Autorský zákon a jeho dodržování

v audiovizuální tvorbě
25. června 2007

MAT – Karlovo nám. 19, Praha 2
(upravený stenografický záznam)
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A třetí problém spatřuji v tom, že není ta tradice jako
třeba v Německu, ale tradice spíše spočívá v práv-
ním vědomí, to znamená v povědomí společnosti 
o tom, o co v autorském právu jde, jaké jsou jeho
instrumenty a jak je možno se podle něj chovat.
To tady chybí bohužel i u autorů anebo u jejich 
dědiců, ale obecně v široké společnosti to totálně
absentuje.
Když vidíte některé reakce ve všech možných novi-
nách, když se někdo začne vyjadřovat z lidu, byť i třeba
erudovaný, k autorskému právu, tak se vždycky chy-
tám za hlavu. To jsou prostě hrozivé věci, že i ko-
mentátoři, kteří by to měli znát, se dopouštějí naprosto
trapných omylů, protože – a tím už skončím – o čem
to autorské právo je? Konec konců je o ochraně vlast-
nictví, akorát to vlastnictví je nehmotné, a to je ten nej-
větší problém. Tato židle je nahmatatelná, ale autor-
ské právo, a v tom je potíž, se vyznačuje tím, že
autorské dílo je nehmotné a jde donekonečna roz-
množovat bez újmy na jeho kvalitě. 
Ondřej Aust: Když jste zmínil omyly v denním tisku,
můžete jmenovat nějaký váš oblíbený, který se často
opakuje?
Jiří Srstka: Ten úplně nejflagrantnější omyl v po-
sledních měsících je, a i v České televizi to říkali
myslím špatně, je ohledně náhradní odměny z no-
sičů a přístrojů za rozmnožování děl pro osobní po-
třebu. Já to říkám příliš komplikovaně: znamená to,
že dovozci – nemluvím o výrobcích, protože tady
v ČR skoro nejsou – dovozci cédéček, nenahraných
CD nosičů, CD-R/RW, dneska hlavně nenahraných
DVD-R/RW a dovozci všech možných zařízení, včet-
ně počítačů, sloužících k rozmnožování právě au-
torských děl obecně, musí platit náhradní poplatky.
A ten flagrantní omyl spočívá v tom, že ve většině
deníků se tvrdí, že to platí, ale stejně, že si na ty
prázdné nosiče nemohou nic rozmnožovat, pro-
tože by to byl kriminální čin. To je skutečně něja-
ká zlá vůle, pochopitelně většinou těch dovozců,
kteří proti tomu bojují, seč mohou, protože to je
úplně proti duchu této konstrukce, která je v celé
Evropě, jak jistě tušíte, kdy skutečně, když si kou-
pím prázdný nosič, DVD dneska nejlépe, tak si
v ceně prázdného nosiče zaplatím náhradní od-
měnu, a potom si na ten prázdný nosič něco nahraji
– nejjednodušší případ: z České televize, pro osob-
ní potřebu, to znamená, abych se na to sám podí-
val. A honorář autorovi, když to říkám velice zjed-
nodušeně, jsem zaplatil za to, že si to kopíruji pro
osobní potřebu právě v ceně toho cédéčka nebo
dévédéčka. A teď všichni z pro mě neznámých dů-
vodů vytrubují do světa, že to není pravda, že to
platí, a stejně, že si nesmí nikdo nic na nosič roz-
množovat. To je úplný nesmysl. My se to snažíme
zpochybňovat, ale marně, marně, marně!
Ondřej Aust: Čili když bych vám nabídl v duchu
omylů, které denně v tisku čítáte, že když se jedná
konkrétně o nahrávání z České televize, že bych
to neměl platit z toho důvodu, že honorář autoro-
vi dávám částí koncesionářského poplatku. Do-
volte tento laický pohled. Jak byste toto vyvrátil?
Jiří Srstka: Právní titul nebo právní účel platby kon-
cesionářského poplatku je obligatorní příspěvek ob-

čanů k tomu, aby existovala veřejnoprávní televize.
Iveta Jůdlová: To vůbec nesouvisí s užíváním.
Jiří Srstka: Souvisí to s dokrytím rozpočtu České te-
levize a jednou z položek jsou i honoráře autorům,
ale nevím, kolik procent z rozpočtu honoráře 
autorů jsou.
Iveta Jůdlová: Platby kolektivním správcům ne-
jsou nemalé.
Jiří Srstka: To myslíte OSA. Já si myslím, že ne-
jsou tak strašlivé, protože to číslo tady můžeme říct,
já ho plus mínus vím – je to 92 mil. OSA za rok. Nějak
tak, plus mínus, možná trošinku víc teď. Když si před-
stavíte vysílání 365 dnů v roce na 2, resp. u hudby
4 kanálech, tak kolik je to muziky? Schválně si to vy-
dělte. Já jsem jednou ten výpočet dělal, bohužel ho
nenosím v hlavě – vydělte si to a zjistíte, kolik stojí
minuta hudby, a zjistíte, že to je úplně komická část-
ka. Ještě že nedělám v OSA… (Smích.)
(Vsuvka ze závěru debaty: 
Martin Skyba: My jsme s kolegou Eismannem tady
spočítali, že rok má 525 600 minut, když má 365
dní, a když se 92 milionů vydělí tímto číslem, tak to
vychází, že 175 korun za minutu inkasuje OSA. Čili

čtyři kanály, to je tak 30 korun za minutu na kanál.
Já vím, že ta muzika tam není 24 hodin, ale je jí
tam dost. Takže opravdu to není nějaké velké číslo.
Jiří Srstka: Není to velké číslo. Ono to tak vypa-
dá, ale já teď jsem na pochybách, jestli to je 52 nebo
100. Jedno z těch dvou čísel to je, ale není to as-
tronomická částka s tím, že musíte ještě k tomu při-
pojit, že jde pochopitelně i o zahraniční autory. Ti
jsou v tom zahrnuti.) Diskuse pokračuje:
Jiří Srstka: Musíme rozlišovat mezi hudbou, která
je užita v audiovizuálních dílech nebo někde jinde
– ve zvukově obrazových záznamech nebo ve zpra-
vodajství a kde užití hudby ovládá princip kolek-
tivní správy, což je tradiční odjakživa, konec konců
to předpokládá i autorský zákon. A tam se odjak-
živa autorská práva spravují kolektivně, kdežto co
se týká dalších autorů audiovizuálních děl, to zna-
mená, rychle je vyjmenuji: režiséři (režiséry uzná-
vám za autory audiovizuálního díla) a potom jsou to
autoři děl audiovizuálně užitých, především sce-
náristé, resp. autoři literární složky, protože to ne-
musí být jenom scenárista, je tam autor preexi-
stentního díla, může tam být úpravce a nevím, co
všechno dalšího, potom jsou to kameramani, ar-
chitekti, kostýmní výtvarníci, a když jsme v ani-
mované oblasti, i jiní autoři – klasičtí výtvarníci, struč-
ně řečeno. Ti jsou spravováni úplně jinými principy,
a ne principem kolektivní správy.
Ondřej Aust: Dovolil bych se zeptat paní magist-

ry, co nejčastěji musíte vysvětlovat nebo s jakými
nepřesnostmi v myslích tvůrců a jejich následný-
mi požadavky musíte bojovat?
Iveta Jůdlová: Dost často se naráží na odměnu a na
to, zda musí být či nemusí být závislá na užití, to zna-
mená, jestli má autor nárok na odměnu při kaž-

dém užití díla, nebo nemá. Tam podle starého zá-
kona, který byl zrušen zákonem z roku 2000, měl
autor nárok na odměnu při každém užití, kdežto 
v  novém zákoně je relativně velká smluvní volnost,
odměna se dá sjednat v podstatě jakýmkoliv způ-
sobem. Dá se sjednat jednorázově, jako podílová,
to znamená, že je odvozená a sjedná se v závis-
losti na užití díla. Jsou různé varianty, jakým způ-
sobem nebo z jakých užití, jestli se odměna vyplá-
cí ze všech nebo jenom z konkrétních typů užití,
takže když se autor zeptá, zda má nárok na odmě-
nu při každém užití, záleží to na vyjednávání a může
se odměna sjednat i jednorázově, což pan doktor
velice nerad slyší.
Jiří Srstka: Já si myslím, že producenti, resp. tele-
vize, když zůstaneme u televizní tvorby, si sami
zadělávají v blízké budoucnosti na velikou sadu pro-
blémů. Ta spočívá v tom, zdali vůbec takovéto smlou-
vy ve vztahu k novému ustanovení paragrafu 49
odst. 7 jsou platné. Ono je to vlastně strašlivě jed-
noduché.
Autor dává dílo, a když je dává za jednu fixní částku
a jednou provždy, jak se ve všech smlouvách poměrně
tupě píše: na dobu trvání majetkových práv autora,
což vidíte sami, že to je dosti neuchopitelná lhůta, pro-
tože u trvání majetkových práv nikdo neví, kdy autor
umře, a ještě navíc běh lhůt ohledně audiovizuální-
ho díla se spravuje odlišně – podle poslední přeživ-
ší osoby ze čtyř autorů: autora hudby, scenáristy, re-
žiséra, autora dialogů, což je zajímavé, kde se to v AZ
objevilo. Profese dialogistů byla kdysi, hlavně ve
starých filmech, velice frekventovaná, dnes ji na-
jdete špatně, ale v těch nových nekonečných seriá-
lech se cosi jakoby z toho dialogisty znovu objevu-
je. Takže to ustanovení na dobu trvání majetkových
práv, to neděláte dobře, paní magistro! Jestliže se po-
díváme do občanského zákoníku, který je podpůrným
předpisem, tak zjistíme, že v úplně jiných věcech, ale
principiálně shodných, třeba doby nájmu občanský
zákoník v judikatuře připouští, že doba určitá – mys-
lím, že to je nad 20, nad 15 let – se už považuje z hle-
diska občanského zákoníku na neurčitou dobu, že
kontrakt je sjednán na dobu neurčitou. Už je to tak da-
leko, že okolní podmínky se tak změní, že není možné
skálopevně trvat na závazcích, které byly dohodnu-
ty před 20 lety, když to vidíme z časového antipólu.
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A pochopitelně za tím je i vypověditelnost smlou-
vy. Jestliže je uzavřena smlouva na dobu neurčitou,
tak má výpovědní dobu tři měsíce a basta fidli. Já to
říkám často a kolegové z televizí se smějí. Všech-
ny tyto smlouvy, podle mého soudu, jde vypovědět
s tříměsíční výpovědní dobou.
Ale abych se vrátil k tomu původnímu. Vždycky,
pokud je to fixní částkou, vždy ta jedna strana musí
být nutně ošizena. V tom je princip autorského práva.
Protože buď ten autor si – nejlépe přes DILIA po-
chopitelně – vydobude tak vysokou fixní částku, že
producent odvysílá nebo jiným způsobem užije au-
diovizuální dílo dvakrát a už ho nikdy neužije, v ČT
se to stávalo donedávna velice hojně, a potom ten
producent se cítí ošizen, protože na fixní částce za-
platil poměrně slušné peníze a to dílo odvysílal dva-
krát a co s ním dál? Takže prodělal, stručně řečeno.
A naopak se může stát to, že neprodělá a že naopak
je to dílo vhodně exploatováno ještě řadu let, 
a potom se cítí být ošizen autor, protože si říká:
to je bezvadné, já jsem za scénář dostal 150 tis.
korun fixem a teď už to jedou pošestnácté, protože
se to chytlo, je to nějaká pohádka, animovaná tvor-
ba, to se často točí atd., tak se cítí podveden ten
autor. A to právě je princip autorského práva, že
autor má být závislý na zhodnocení a exploataci
svého díla. A pokud se to prodává za fix, tak auto-
rské právo nemá hlubšího smyslu.
Jaromír Kallista: Vy kladete důraz na provozovací

honoře. Řekl bych, že hlavní význam autorského zá-
kona je v tomto. Vy jste mluvil o tom, že máme nový
autorský zákon, mluvil jste o něm kladně. Já mys-
lím, že ten zákon je velmi rozporuplný. Když čtu au-
torský zákon, jeho úvodní preambuli, jeho úvodní
pasáže a když potom čtu praktické dovětky, které
tam jsou, zdá se mi, že některé jsou v rozporu.
V základní preambuli je, že autorem je ten, kdo má
autorský vstup čili autorský vklad do díla. To je zá-
kladní preambule hned na začátku. (Srstka: § 2 odst.
1) Když čtete potom následně, tak mnoho dalších
prováděcích věcí je v rozporu.
Iveta Jůdlová: V rozporu nebo v neprospěch au-
tora?
Jiří Srstka: Já vám řeknu, kde je největší úskalí
z mého pohledu u autorského práva. Určitě jste
mi to připomněl tím paragrafem 2 odst. 1, kde je
charakteristika autorského díla jako takového. Pro-
blém spočívá ve výkladu, co autorským dílem je 
a co autorským dílem není. Legislativními instru-
menty to není řešitelné, že to je řešitelné až na únos-
nou mez i v našem autorském zákoně, protože 
§ 2 odst. 1 má tři kruciální nebo kriteriální znaky

toho, co autorské dílo je: musí to – a to je největ-
ší problém – být dílo literární nebo jiné dílo umě-
lecké a dílo vědecké; za druhé to musí být jedinečný
výsledek tvůrčí činnosti autora; a za třetí, říkám to
velice jednoduše, to dílo musí být nějakým způ-
sobem objektivně zjeveno. A největší problém je
právě v tom prvním, to znamená, že je to dílo umě-
lecké. Když si vezmete Lidové noviny, můj oblíbe-
ný příklad, tak co z toho, co je tam napsáno, je au-
torské dílo a co není? A co je publicistika, kde ta
publicistika končí a kde začíná autorské dílo?

Jaromír Kallista: A co je autorský vklad a co je za-
plaťpánbůh velmi dobré řemeslo, kterého obávám
se, začíná být i tak poskrovnu.
Jiří Srstka: Nechci se dotknout přítomných, jestli
je tady nějaký kameraman nebo architekt, to je 
u audiovize největší problém, protože u nás v § 104
jsou zmíněni autoři děl audiovizuálně užitých – re-
žisér, autor, a u literární složky je to jasné, tam ten
autor bezesporu je. Jestliže se podíváme po Evro-
pě, tak kameraman, architekt a kostýmní výtvar-
ník je uznáván pouze v Německu, v Litvě, v Ru-
munsku, ve Švýcarsku, v Bulharsku a na jeden malý
stát jsem zapomněl. Možná, že to jsou všechny po-
baltské republiky. Ve Francii, v Anglii už vůbec, v Itá-
lii a ve Španělsku: technická profese. Tečka. A to je
úkaz toho, nemám nic proti kameramanům a dalším
profesím, které jsem tady vyjmenoval, spíš naopak,
úkaz toho, že v ČR se rozmáhá extenzivní výklad
toho, co je autorským dílem. To je problém. Pro-
stě všichni, když to řeknu surově, jakmile se jenom
k té branži přiblíží, tak se cítí být autory.
Jaromír Kallista: Stydí se za dobré řemeslo.
Iveta Jůdlová: Teď se to rozšiřuje už i na střihače
a zvukaře.
Jiří Srstka: Potom se to obráží v úplně nesmyslných
úkonech, které dělá producent, protože, aby byl
kryt, tak autorskoprávní smlouvu na fixní částku radši
uzavře s kýmkoliv, protože když to uzavře na tech-
nický výkon, tak se mu stane, že za rok se ten v uvo-
zovkách autor technického výkonu přibatolí, za ruku
vede advokáta a ten tomu producentovi řekne: po-
slouchejte, ale tady nešlo o technický výkon, vždyť
to je autorské dílo. Vy už to dílo exploatujete a mu-
síte teď... – a začne v podstatě vydírat. Normálně
řekne – a teď chceme uzavřít novou smlouvu, pro-
tože tato smlouva je neplatná z hlediska autorské-
ho práva.
Jediný, kdo může objektivně říci, zda to autorské
dílo je nebo není, je soud. Protože užití autorských
děl má tzv. fixní povahu, tak když chcete točit film,
vy to, pane Kallisto, dobře víte, tak abyste čekal šest

let na rozhodnutí soudu, jestli něco je autorským
dílem nebo není, třeba ten mistr zvuku, tak to mů-
žete dávno zabalit!
Jaromír Kallista: Na všechno je řešení, ale to je
potom soukromně. Teď nekomentuji, jedná se o uvá-
dění starších televizních děl. Je chráněno dílo, anebo
je chráněn nosič, čili tzv. způsob užití, jestli je to na
DVD, VHS atd.?
Iveta Jůdlová: Tam je chráněno dílo.
Jaromír Kallista: Pak je ale jedno, na čem je, pro-
tože to dílo je celistvé, ucelené.
Iveta Jůdlová: Dílo je ucelené, ale jednotliví autoři
a výkonní umělci do toho díla přispěli. A jakmile ne-
máte od nich ode všech svolení k tomu, že to tím
způsobem můžete užít, jakmile to nemáte od jed-
noho z nich, tak dílo nemůžete jako celek stejně tím
způsobem užít.
Jaromír Kallista: Já tam cítím rozpor. Tam musí být
velmi přesně vyřešena autorskoprávní otázka, čili
kdo skutečně autorství má atd. Je jiná věc, jak jsou
uzavřeny smlouvy speciálně na provozovací ho-
noráře, ale pak bych neviděl důvod, proč by to nešlo
šířit jako chráněné dílo na DVD či jiným způsobem.
Jiří Srstka: Jde přece o získání těch oprávnění. Zákon
121 řešil tuto otázku konkrétních způsobů užití na-
prosto odlišně od zákona 35/1965 Sb. Vždycky
si vzpomínám, jak docent Karel Knap – a plete se
s Viktorem Knappem, což byl akademik. Mám na
mysli Karla Knapa. Ten vždycky v učebnicích psal:
zákon 35/1965 Sb. je založen na neformálním prin-
cipu. Neformálním principem myslel především to,
že způsoby užití tam nebyly nějak formalizovány.
Tam bylo napsáno veřejné šíření a tečka. A ten do-
tyčný, kdo smlouvu podepsal, tak automaticky ne-
formálně dával souhlas s tím, že nabyvatel může dílo
užívat nejrůznějšími způsoby v případě, že je sdě-
luje veřejnosti.
Ale od 1. 12. 2000 jsme přijali evropský princip,
který proti neformálnosti postavil tvrdě formální
princip toho, že pro každý způsob nakládání s dílem
je zapotřebí získat licenci. Tedy krásná básnička:
rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování,
vystavování, sdělování díla veřejnosti jako nadm-
nožina, včetně odstavce 2 – internet, stručně ře-
čeno, velice sporný, živé provozování díla, provo-
zování ze záznamu, vysílání díla televizí a rozhlasem,
přenos rozhlasového a televizního vysílání, pro-
vozování rozhlasového a televizního vysílání. A do
toho věnce se musíte, nějakým způsobem vejít, což
zvláště při použití počítačových technologií je ve-
lice složité, protože je spor, jestli webcasting, což
je vysílání televize prostřednictvím internetu, patří
do vysílání, anebo patří do sdělování veřejnosti podle
§ 18 odst. 2.
Ve smlouvě se pochopitelně, na rozdíl od předchozí
právní úpravy, musí všechno vyjmenovat. Dílo je
chráněno tím, že autor dává svolení k jeho užití.
Iveta Jůdlová: Že ho můžete užít tím způsobem,
ke kterému dá svolení.
Jaromír Kallista: Ne, to dílo je celek. Čili jestli záleží
na způsobu šíření, jestli to půjde televizním obra-
zem, v kině, na home videu či dalšími možnostmi,
které ještě nejsou vynalezeny.
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Ondřej Aust: Jestli vám rozumím dobře, pane Kal-
listo, vy se ptáte, jestli je způsob šíření součástí díla.
Jaromír Kallista: Pan doktor na to odpověděl. Právě
touto novelou se to zkomplikovalo, protože nový
zákon je až velice odborářský.
Šimon Pellar: Paní Jůdlová, to jak jste krásně užila

tu dneska nadužívanou formulaci o smluvní volnosti,
to myslíte vážně? Jak moc – použijme můj konkrétní
příklad překladatele – jak moc používáte ve své denní
praxi, a necháme stranou televizi NOVA, kde lítají
moje filmy pod jiným jménem a nemám sílu to ža-
lovat, ale vy jste říkala, že z České televize podle
staré úpravy nebo starého zákona mám nárok na
každé užití. Já totiž se všemi uživateli, a to platí bo-
hužel nejenom pro televize, ale i pro nakladatele,
říkám: pošlete mi smlouvu. Oni mi nabídnou ně-
jaký honorář a já říkám: řekněte mi, která část toho
honoráře jest za vytvoření díla a která představuje
tu licenci na užití. Výsledek je, že to nějak arbit-
rárně rozříznou, většinou pilou tak akorát napůl, což
je samozřejmě směšné vzhledem k tomu, že užití je
vždycky daleko dražší, a tím pádem dosáhnu toho,
že mi potvrdí, že honorář za vytvoření je velmi nízký.
Já říkám dobře, ale pojďme se tedy bavit o dalším
užití, je tady smluvní volnost, všechno je na počí-
tačích, tak si budeme vyměňovat ty odstavce, a tam
to skončí. Jenom jsem se chtěl zeptat, jak moc tuto
volnost využíváte, abych byl velmi konkrétní, ve
vztahu k překladatelům.
Iveta Jůdlová: Teď se mě ptáte jako zástupce televi-
ze nebo jako právníka, který vyjednává smlouvy?
Šimon Pellar: Vy jste řekla, že je smluvní volnost.
Tady ta otázka vznikla a vy jste na ni odpověděla, že
se to řeší tak, že je smluvní volnost a řeší se to pří-
pad od případu. (Jůdlová: ano.) Já jsem těch pří-
padů zažil moc a vždycky to nakonec došlo k tomu,
že jsem to radši nedělal nebo v některých případech
dělal, protože jsem věděl, proč to dělám.
Jiří Srstka: Ona je to taková váha, pane Pellare. (Pel-
lar: Já to vím.) Na jedné straně váhy se tomu říká ná-
silí filmových producentů a na druhé straně váhy je
něco, čemu se říká násilí autorů. A to násilí produ-
centů, to je přece jasné. Vy jste to pojmenoval v kost-
ce. Když to přeložím do svého jazyka, tak někdo sedí
v České televizi, nebudu jmenovat, a přijde kamera-
man, má točit nějaký pořad, nějakou hranou tvorbu 
a on mu řekne: dostanete za to 120 tis. a na provo-
zováky zapomeňte. A on řekne: ježíš tak málo? Vždyť
já mám ženu a dvě děti. Když si to rozpočítám, to
nemůžu vyjít. Ale já bych chtěl 150 tis. korun. Dnes
mají kameramani 5 % provozovacích honorářů, re-
prízného, jak se říká. A on řekne: tak to ne, já si

támhle vezmu pana XY, ten támhle stojí za rohem,
on mi to podepíše. A je vymalováno! To je v kost-
ce násilí producentů, které je vždycky nějakým způ-
sobem slepeno, v uvozovkách, s vytvořením díla,
protože na té druhé straně je násilí autorů, raději
bych řekl násilí dědiců, a to spočívá v tom, že už dílo
je vytvořeno a teď televize nebo jiný uživatel chce
dílo použít a tam sedí 15 dědiců a řeknou: ani ná-
hodou. Za 800 tisíc, jinak vám to nedáme! Nebo
si vymyslí úplně nějakou jinou podmínku nefi-
nančního druhu. A nikdo s nimi nepohne. Jestliže si
oni něco takového usmyslí, tak uživatel přes je-
jich zákaz nebo podmínku nepřeskočí. Nedobude
se toho soudně, až na nějaké úplně jiné výjimeč-
né záležitosti, a to je násilí autorů, radši vždycky
říkám násilí dědiců. Tyto dva světy se prostě stře-
távají a jakoby se tak trošinku mstily sobě navzájem,
když to převedu do dramatičtějšího jazyka.
Zdena Šmídová: Domnívám, že v televizi NOVA jsou
autorské honoráře za slovesnou část díla tlačeny tak
nízko, že to je až urážka místní humanitní inteligence
nebo jak bych to nazvala. Byla mi učiněna nabíd-
ka, abych přeložila starý italský Rosseliniho váleč-
ný film, kde je asi 150 stran dialogů, řekněme od-
hadem za 3 tisíce hrubého. Řekla jsem děkuji,
protože dělám něco jiného, ale toto je urážka pře-
kladatele, protože to jsou filmy nejtěžší, umělecky
nejobtížnější, co se týče verbální stránky, a není
možné tlačit na honorář. Když to spočítáte, tam bude

150 až 180 stran normovaných dialogů, to bude 
20 korun za stránku. To přece nemůžete chtít po
někom, kdo ovládá italštinu, její kulturu a civilizaci
do té míry, aby mohl takovou věc dešifrovat. To
opravdu nejde takto nízko to tlačit.
Doufám, že pan Lauder je ještě spolumajitelem této
televize, a spolu s tím, jak nyní stoupá na spole-
čenském žebříčku a v jak význačných institucích se
ocitl, tak si myslím, že by se styděl, že to dělají ti
čeští mladí hoši nebo mladé dívky nebo kdo to tam
tak tlačí dolů, že kdyby to věděl, tak by to sám za-
trhl, aby takto jeho jméno bylo dehonestováno, aby
takto českou nebo místní inteligenci těmi honorá-
ři urážel.
Iveta Jůdlová: Na svoji obhajobu musím říct, že jsem
právník a nevyjednávám odměny. To je dané pro-
ducenty. Pokud budete jednat se mnou, tak se vlast-
ně vůbec nebudeme bavit o věcech honorářových,
ty přísluší jiným zaměstnancům televize Nova.
Zdena Šmídová: Já to myslela jako příklad toho, jak
je vůbec ke slovu přistupováno v této zemi a jak
je nakládáno s lidmi, kteří ovládají slovo v jeho vyšší
formě, v jeho vyšší podobě. To přece takhle nejde!

V České televizi máte zhruba 8500 hrubého za sto
stran takovéhoto filmu, a to je téměř deset let stej-
né. A to se nám zdá málo, protože takovou věc mu-
síte dělat minimálně 14 dnů, když chcete dohle-
dávat všechny termíny atd. A jenom jsem užaslá, za
jak nízkou částku jsou ochotni kolegové dělat, pro-
tože já jsem to do té doby nevěděla, že jsou takto
vykořisťováni!
Martin Skyba: Jsou stejně kvalitní?
Zdena Šmídová: To se neví, ale myslím si, že něk-
teří ano.

Ondřej Aust: Čili předpokládáte, že to někdo vzal
místo vás.
Zdena Šmídová: Ano, myslím si, že to někdo vzal. 
Určitě to někdo vzal a to je opravdu zahánění do kouta
lidí, kteří nemají na činži, a to je nedůstojné, televi-
ze by si naopak měly uvědomit, když mají v rukou umě-
lecké dílo nebo něco takového, že by to měly umět
odlišit od spotřebního konverzačního seriálu třeba
a měly by si uvědomit, že to je prznění děl velkých
géniů minulosti, když se překládají takovéto filmy ha-
nebným způsobem nebo narychlo.
Šimon Pellar: Vraťme se k té smluvní volnosti. 
Absurdní je, že ji využívám jenom já. Říkám: ne-
musím pro vás dělat, protože mám tu kliku, že na
tom nezávisím finančně, to nemyslím samozřejmě
osobně, ale na těch zadavatelích.
Já jsem se dostal k oblasti autorských práv velmi za-
jímavou cestou. Vždycky jsem o nich věděl, pro-
tože jsem anglista, znal jsem copyrighty atd. a já
jsem úplně náhodou překládal Tankový prapor do
angličtiny, když se natočil první český nestátní film.
Tehdy se nevyjednávalo – oni řekli: tady je nějaký
honorář. Já jsem říkal: pane řediteli, a kde jsou moje
autorská práva ve smyslu: vy to vyrobíte na kaze-
tě a budete šířit někde v USA. A on říká: pane Pel-
lare, za to, co bych vám musel zaplatit na autorských
právech, bych takových překladů pořídil 20! A jsme
u toho!
Licence je drahá. Na pořízení si skutečně můžete,
pokud vám nezáleží na kvalitě, najmout, mluvíme-li
o angličtině, kohokoliv, kdo má Angličtinu pro ja-
zykové školy I I, protože tam něco přeloží, a tele-
vize Prima tím byla ze začátku velmi známá, my jsme
to sledovali v Obci překladatelů, tam vznikaly roz-
košné věci z překladové stránky a dodnes tam sa-
mozřejmě ještě jsou na mnoha televizích. Pro po-
bavení, všude vystupuje nějaký generál jménem
Attorney; že to je ministr spravedlnosti nikomu zřej-
mě nevadí! Ale o to nejde.
Licence je strašlivě důležitá. Já mám bohužel 
absurdně tu svobodu odmítnout takovou práci, 
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protože jak Česká televize – pro Novu už dávno ne-
dělám, protože si nemyslím, že to je solidní pod-
nik ve vztahu k autorům, i České televizi odmítám
práci, protože se se mnou odmítají bavit. Já už dělám
pro Českou televizi jenom špeky, to znamená, že za
mnou přijdou a řeknou: my bychom potřebovali 
Škvoreckého Legendu Emöke. Já jsem říkal: to bu-
dete šířit komerčně? To mi nepovídejte! Anglicky.

Takže uděláme smlouvu na dvě promítání na festi-
valech. A kdybyste to náhodou natočili a náhodou
někde šířili, tak uděláme další smlouvu. Ale pak
se to pouští někde jinde. Prodá se to další televi-
zi, což je můj případ. Já jsem přeložil Altmanův
MASH, celovečerák, pro Českou televizi, kde se
to odehrálo dvakrát, pak potřetí a pak najednou
to odehrála NOVA. Tak jsem volal NOVU a říkám:
kde jsou moje – tehdy se ještě platily – provozo-
váky? Říkám, kde jsou moje peníze? No jo, to si
Česká televize podepsala a ti tam podepsali, že se
s vámi vyrovnají. Nevyrovnali samozřejmě. Pak jsem
to dal DILII a vyrovnali se. Před dvěma lety to hrála
znovu NOVA a znova se nevyrovnali. A to jsem ještě
neměl čas nějak vyřídit. Čert to vem. 
Já samozřejmě sympatizuji s tím, co říkáte o výši ho-
norářů za vytvoření. To je skutečně ostudné, ale bo-
hužel takový je trh. Mě skutečně zajímají víc pro-
vozováky, protože celý princip onoho slavného
copyrightu je, že ano, já vám to prodám jednou pro-
vždy i s chlupama, do skonání světa bohužel ne-
mohu podle zákona, jak víte, prodat na všechna
dosud neznámá užití, to samozřejmě nejde, ale za
nějaké peníze, na kterých se shodneme. Ale v praxi
to je, že mi dávají stejný honorář na neomezené pou-
žití – v klasické televizi atd.
Jiří Srstka: Já bych si tady přisadil. Česká televize pro
mě z neznámých důvodů má prapodivnou politiku,
kde provozováky, reprízné, licenční odměny, aby-
chom byli přesnější, u kterých autorských děl, druhů
autorských děl je přiznává ve smlouvách a kde ne. Při-
znává je u autorů hrané tvorby, u dokumentů, tedy
v tom věnci, který se váže ke každému autoru, k au-
diovizuálnímu dílu. Ale pro mě z neznámých důvo-
dů je nepřiznává u tvorby pro děti, i u animované tvor-
by pro děti a neuznává je u překladatelů a úpravců.
Zdena Šmídová: To je novinka ale! Několikaletá.
Jiří Srstka: To je od zákona 121/2000 Sb. Proto-
že tam tenkrát, já už nevím, jestli to byl Balvín nebo
kdo, vypověděli smlouvy, které byly uzavřeny s Fi-
tesem. Několikrát jsem o tom psal do Synchronu.
A od té doby vedou tuto zvláštní politiku. Domní-
vám se, že to je skutečně nevyvážená politika z toho
důvodu, že je úplně flagrantní, už jsem to tady říkal

jednou, že u výtvarníků animovaného filmu – to je
superautor – a stejně tak u překladatelů, všude uzná-
vaný superautor, a přesto se tam provozovací ho-
noráře neplatí.
Na druhou stranu já se divím producentům, pře-
devším filmovým producentům, vy to možná, pane
Kallisto, objasníte, proč oni za každou cenu trvají na
fixech a většinou, protože jsou čeští producenti 
a protože peněz nemají nazbyt, snaží se honoráře
tlačit co nejníže a třeba v kameře – režie ještě je plus
mínus slušná, u literární složky je výše honorářů ve-
lice rozrůzněná – ale kamera a architektura a toto
všechno se tlačí dolů, dolů, dolů, protože ty peníze
nemá. Rozumíte tomu?! Ale čemu já se divím, je to,
proč producent neřekne: Podívejte se, já vám za to
vytvoření u kamery dám 50 tis. Já vám nemůžu dát
víc, protože ty peníze nemám, ale zato vám dám 
10 % z mých hrubých výnosů nebo 8 %. Toto je věc,
kterou snad kromě Honzy Svěráka nikdo nezná,
tento princip, a nikdo ho nepoužívá.
Iveta Jůdlová: Používá. Já jsem se setkala s dost pro-
ducenty…
Jaromír Kallista: Nemáte pravdu. Na tom je po-
stavena řada producentů, kteří to takto dělají z  dů-
vodu, že nemají peníze teď a vlastně to přesunují
potom na provozovací honoráře.
Jiří Srstka: Ale to jsou odložené platby.
Iveta Jůdlová: Ne. Takto: někteří to řeší odložený-
mi platbami a někteří to řeší procenty z výnosů.
Jaromír Kallista: Prakticky 90 %, já si myslím, že
podstatně větší procento, pokud mluvíme o české
filmové tvorbě, nikdy nevrátí peníze. Žijeme ve světě,

kdy toto je realita, kdy toto není možné.
Jiří Srstka: Já neříkám, že to možné je.
Jaromír Kallista: Z čeho potom na to brát? Pak je
výhodnější skutečně pro autory, aby měli fixní vy-
soké honoráře nebo relativně vysoké. Ony zase,
já ty honoráře trošku znám, zase tak nízké nejsou
vzhledem k tomu, jak rychle se dneska dělá.
Iveta Jůdlová: Některé rozpočty už také znám.
Jaromír Kallista: Jenom bych oddělil televizní tvor-
bu od filmové, která se dělá většinou nezávisle na
televizích atd. Čili není to pravda.
Jiří Srstka: Je otázka, co je hodně, co je málo. Mně
projde rukama za rok takových 300 audiovizuálních
smluv.
Jaromír Kallista: Ale pokud mluvíte o 10 % pro
kameramana, tak spočtěte, kolik by museli mít další
autoři. Řeknu ještě jednu velmi praktickou věc. Film
nebo audiovizuální dílo, které je zatíženo více než
pěti, ale spíš třemi procenty provozovacích hono-
rářů obecně, nenajde koproducenta. V zahraničí
bezpečně ne.

Jiří Srstka: Tak to já zase mám úplně jiné zkušenosti,
protože jsem zažil…
Jaromír Kallista: Možná, že točíte, pane doktore,
jiné filmy. To já nevím. Ale na naše filmy sháním ko-
producenty z celého světa a toto je realita.
Jiří Srstka: Já vám tady nemůžu dávat konkrétní pří-
klady.
Jaromír Kallista: Vždyť jsou to velmi jednoduché
počty.
Jiří Srstka: Já už to nechám, možná bude něco za-
jímavějšího – kameraman, celovečerní hraný film.
Taková taxa, my to dobře víme, je 350-400 tisíc.
Je to tak? (Ano.) A je otázka, jestli je to málo nebo
je to hodně, ale těch 350-400 tisíc je právě včet-
ně všech licencí. To je v tom fixu. A vždycky, když
vyjednávám s producentem a řeknu 400 tisíc, tak
řekne: to je strašně moc, přestože ví, že je to ob-
vyklá cena. Já říkám fajn. Nemám tu hotovost a teď
vypravuje potíže s Fondem pro podporu rozvoje
české kinematografie a s Eurimage a s koproducenty
a to všechno. A já mu říkám: dobře, tak to udělej-
te tak, když nemáte hotovost, ten zastupovaný ka-
meraman půjde na 150 tisíc plus tři procenta z hru-
bých výnosů, podtrhuji.
Jaromír Kallista: Nikoliv! Jako zadrženou platbu, kdy
se to vrátí, to nejde! To mluvíte o něčem jiném. Jako
zadrženou platbu, kdy se to vrátí, pokud se vrátí
vůbec do filmu peníze, a to je velký rozdíl. Tři pro-
centa provozovacích honorářů, pane doktore, když
si vezmete rozpočtovou skladbu filmu, tak je ší-
lenství! Protože ten kameraman, při vší úctě, je sku-
tečně jeden z mnoha.
Jiří Srstka: Já neříkám, že ne. Ale vy tam těch au-
torů zase tolik nemáte. (Neřízená debata více lidí
přes sebe.) Už to nechci dál rozebírat, můžeme si
to potom říct u skleničky, ale jestliže producent jde
do toho a nemá hotovost na to, aby to dal dohro-
mady, má 15 miliónů místo minimálních 25, a chce
film natočit s tím, že ví, že na tom neudělá žádný
výnos, protože v Čechách nejde udělat výnos z filmu,
tak prostě pro něj je řešení, že skutečně dá v pro-
centech, já jsem to zažil mockrát, dá 15 %…
Jaromír Kallista: Odložené honoráře.
Jiří Srstka: Ale na to my nechodíme, na odložené
honoráře.
Jaromír Kallista: Tak vidíte. Protože producent ručí
za mnohem víc, ručí dokonce také za peníze, které
do toho jsou vloženy. Vždyť co je autorské právo?
V podstatě ochrana majetnického práva. Zaplať-
pánbůh že došlo takhle vysoko, ale to majetnictví je
podstatně širší.
Miroslav Adamec: Já jsem předsedou Asociace 
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Tento statut upravuje podmínky pro udělování cen za díla filmové a televizní

tvorby.

Ceny uděluje a vyhlašuje Český filmový a televizní svaz FITES, Nadace ČLF,

město Beroun, nadace Život umělce za přispění Ministerstva kultury a pří-

padných dalších subjektů podporujících audiovizuální tvorbu.

Hlavní cena Trilobit Beroun 2005 (dále aktuální ročník) se uděluje každoroč-

ně v jednotlivých oborech audiovizuální tvorby, přičemž porota rozhodne,

za jaký obor budou jednotlivé ceny uděleny. Porota může udělit maximálně pět

Trilobitů, maximálně pět Čestných uznání a jednu Zvláštní cenu poroty.

Ve smyslu podnětu zakladatelů FITES z roku 1965 je od roku 1995 udělová-

na CENA VLADISLAVA VANČURY za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž

tvůrce přispěl ke kultivovanosti české filmové a televizní tvorby a k jejímu

mezinárodnímu věhlasu.

O ocenění se mohou ucházet filmy a pořady českých i zahraničních filmo-

vých a televizních tvůrců, pokud dílo vzniklo v české produkci nebo koprodukci

s výrazným podílem českých tvůrců, které byly veřejně promítnuty v období

od 1. ledna do 31. prosince hodnoceného roku. Ve výjimečném případě se

ocenění udílí tvůrčím týmům.

Cena může být navržena jen za mimořádný výkon v oboru některé z umělec-

kých činností, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hodnoceném

období.

Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedi-

nečnosti působení na auditorium uplatňováním zásad lidskosti, mravnosti, kul-

turnosti a demokracie.

Na udělení cen není právní nárok.

O udělení cen rozhoduje porota, kterou jmenuje výkonný výbor Českého fil-

mového a televizního svazu FITES ve spolupráci s Nadací ČLF a městem Be-

roun. Verdikt o udělení nebo neudělení ceny je výsledkem svobodného, ne-

závislého a neveřejného rozhodnutí členů poroty.

Počet členů poroty musí být lichý. Oceněná díla musí porota schválit větši-

nou hlasů nominovaných členů. Žádný nemá právo veta. V případě odstoupení

jednoho člena v průběhu práce poroty je jmenován nový člen. V případě od-

stoupení jednoho či více členů poroty při závěrečném hlasování tak, že není

zachován lichý počet členů poroty, má předseda dva hlasy.

Díla tvůrců, kteří jsou v daném období členy poroty, soutěžit nemohou.

Díla mohou do soutěže přihlásit jednotliví tvůrci nebo producenti, další po-

řady mohou navrhnout členové poroty i členové FITES. Přihlášku spolu s dvěma

kopiemi díla na nosiči VHS nebo DVD je nutné odevzdat v době od 1. října

do 31. října hodnoceného roku do kanceláře FITES.

Rozhodnutí poroty musí být v souladu se zásadami Charty Českého filmové-

ho a televizního svazu. 

(Statut byl schválen výkonným výborem Fitesu na schůzi 30. května 2005.)

Statut pro udělování cen Trilobit, Ceny Vladislava Vančury a Čestných uznání
Českého filmového a televizního svazu, Nadace ČLF a města Beroun

(Ve vlastním zájmu vyplňte přihlášku úsporně – např.
jméno ve stejném řádku jako profese – řádky nerozta-
hujte, použijte i menší typ písma atd. tak, aby se veš-
keré potřebné informace vešly na tuto jednu stránku!
Chcete-li rozšířit stručnou charakteristiku díla nebo na-
bídnout další údaj, pak je pošlete zvlášť na dalším listě.) 
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režisérů a scenáristů. Když jsme připravovali no-
velu autorského zákona, tak jsme určité věci kon-
zultovali s Ministerstvem kultury a tam začal pro-
blém, protože v této fázi jsme nabyli dojmu, že to
není autorský zákon, ale že to je zákon na ochra-
nu producentů. Takže, když jsme chtěli mít daleko
přísnější formulace, které by nám zaručovaly ně-
jaká práva a požitky, tak to dopadlo tak, že samo Mi-
nisterstvo kultury a náměstkyně ubírali z té forsáže,
kterou jsme tomu chtěli dát. To byla první věc.
Druhá věc, že jsme něčeho dosáhli – samozřejmě
s podporou DILIE a dalších zainteresovaných stran
– že ten zákon se změkčil. Tak, že přece jenom
trošku to právo máte, ale ne tak úplně, jak jsme si
to přáli. A problém nastává ani ne tak u České te-
levize, kde postupnými kroky dochází ke zlepšení
situace autorů jak u základních honorářů, tak i u pro-
vozováků, kde tendence úspor nebo tendence zba-
vit nás provozováků není taková, a snažíme se tomu
úspěšně čelit, ale problémy máme s privátními sub-
jekty, kde honoráře vycházejí hrozně nízko a větší
část, skoro dvě třetiny, činí jakoby odkoupení li-
cence. My s tím chceme do budoucna bojovat 
a máme oporu v zákoně.
Chci se zeptat paní Jůdlové, zda je možnost změny
honorářové politiky Novy, protože a) když se to
vezme ke komerčnímu výsledku, který NOVA s na-
šimi autorskými díly dosahuje, tak je to obrovská
nadhodnota, která tam vzniká, a za b) jestliže ne-
chcete platit za užití díla opakovaně, tak jestli ne-
chcete změnit tuto politiku, protože tak, jak to tady
cítíme, je to neúnosné.
Iveta Jůdlová: Nejsem na NOVĚ dlouho, teprve tři
týdny, takže já vám asi na tuto otázku neodpovím,
protože sama teprve zjišťuji názory na různé věci
a politiku vedení televize NOVA, nejsem vám teď
schopna odpovědět. Samozřejmě vaše právo je ně-
jakým způsobem začít vyjednávat s vedením. To,
jaký budete mít úspěch či nebudete, teď neumím
odhadnout. 
Miroslav Sígl: Podle jakého principu jsou uvádě-
ny v titulcích dlouhé seznamy jmen? Podle jakého
principu se zapomíná v novinách, když se dělá re-
cenze, že se uvede pouze režisér, ale neuvedou
se aspoň podle zákona vyjmenované profese, které
jsou skutečnými tvůrci filmu anebo audiovizuální-
ho díla? Proč jako divák, a teď mluvím za mnoho

jiných, proč jsem unavován? Unavovalo nás to už
u amerických filmů a unavuje nás to i nadále. Pro-
sím, ale neměla by zanikat jména hlavních tvůrců
podle zákona, jak jste je tady jmenovali!
Jiří Srstka: Nejlepší jsou řidiči, viďte!

Miroslav Sígl: Pak to znamená, že autorské právo
se rozmělňuje a ti lidé se hájí, že jsou uváděni v ti-
tulcích a mají právo a nároky atd. Já nevím, nero-
zumím tomu, podle čeho se toto tvoří.
Martin Skyba: Mirku, smiř se s tím, že titulky budou
dlouhé a budou čím dál tím delší. To je vývoj. Horší
je, že dnes Česká televize vysílá filmy bez titulků.
Kdysi za režimu jakýsi Valtera nebo Zelenka nechali
odstřihnout titulky, protože tam bylo jméno ně-
koho, kdo měl dědečka v Argentině a kvůli tomu od-
stranili všechny titulky. Ty jsou nenávratně pryč
v kopii, která je ve fondu České televize. Proč Česká
televize a její dramaturgové, když uvádějí tyto filmy,
konkrétně to byl teď Brynychův „…a pátý jezdec je
strach“ (z pléna: Já spravedlnost!), kde byly vy-
střižené titulky? Jak se to srovnává s autorským
zákonem?
Jiří Srstka: S tím se to nesrovnává pochopitelně,
protože v § 11, nemýlím-li se, je napsáno, že z hle-
diska osobnostních práv autor má právo na uvedení
svého autorství a je tam taková změkčující formu-
lace „tam, kde je to obvyklé“, stručně řečeno, což
se poměrně dá říci, kde to je obvyklé, kde to ob-
vyklé není. To znamená, asi bohužel je nutno při-
znat, že jestliže jsou takové ty nekonečné titulky se
všemi pořady všech televizí, tak většinou tam se
třeba ten kameraman nedostane, a jestli se tam ne-
dostane režisér, to už je na pováženou. To je fla-
grantní porušování, pochopitelně. A my jsme na
to Českou televizi jednou upozorňovali. Těch pří-
padů není zase až tolik, ale jsou.
Jiný problém, který autorský zákon neřeší, je pro-
blém pořadí. My jsme se už mnohokrát hádali
s panem Myslíkem a předtím s panem Erbenem,
to jsou ředitelé výroby, do krve o to, že tam musí
být nějaké pořadí a musí tam být rozděleno z hle-
diska autorských práv to, co je před filmem, a to, co
je po filmu. Bohužel na to recept v autorském zá-
koně nenajdete. Zákon vždy musí být v nějaké ab-
straktní úrovni a to jsou spory nekonečné, marné.
Já se domnívám, že by to mělo být před filmem –
mluvím teď o hrané tvorbě – před filmem nebo před
audiovizuálním dílem, aby tam byli autoři literární
složky, režisér a potom ti autoři tak, jak jsem tady
vyjmenovával, a teprve potom herci a teprve potom
další profese, ti autoři, kde tomu nerozumím. Nevím,
kde se to vzalo, že tam jsou řidiči a všichni další.
Já tomu nerozumím. (Z pléna: Je to americký vzor!) 
Zuzana Kopečková: Tak jak dostávám veškeré ma-
teriály k francouzským filmům, tak to je vždycky sou-
částí smlouvy. Vždycky má herec a jakýkoliv autor
přesně ve smlouvě napsáno, kde a jak je titulek umís-
těn, jestli bude samostatný, jestli tam budou tři herci,
na kolikátém místě a vždycky velmi pečlivě je ře-
čeno, jak budou vypadat titulky úvodní a závěreč-
né, a kde to tam bude a v jaké velikosti to tam bude
umístěno.
Jiří Srstka: Paní Kopečková, promiňte, technická.
Zajděte si za Vaškem Myslíkem, ředitelem výroby,
a zkuste mu říct, jak by se koukal na to, kdyby ve
smlouvě podepsal, že režisér, tak jak to ve smlou-
vách, které dobře znám, bude dvojnásobně vyšším
a takovým a takovým písmem než první herec a sce-

nárista pod ním v takovém a takovém poměru – 0,25
ku jedné a zabere to takovouto část. Česká televize
to v životě nepodepíše! Rozumíte tomu?
Zuzana Kopečková: Já tomu rozumím, je to chyba.
České filmy nedělám, dělám jiná teritoria, ale po-
každé, protože to dělá můj kolega, tak český film
vždycky objednává a přepisuje, a s takto ustřiženými
titulky mu to už dochází od archivu a od Bontonu.
Martin Skyba: Já jsem začínal ve filmovém vysílá-
ní Československé televize v 60. letech nebo kon-
cem 50. dokonce, tam byla taková praxe, že u tzv.
distribučního filmu, to se už také dnes nedělá, se
pořídila tzv. televizní kopie, která byla měkká, to zna-
mená, že např. všechny noční scény byly tenkrát na
černobílých obrazovkách vidět, a byla i zvukově
uzpůsobena tak, že míchačka byla modulována, udě-
lána pro televizní vysílání. Dnes když vidíte film pro
pamětníky a je tam nějaká muzika, tak vyletí na-
horu, protože to není právě ta tzv. televizní kopie,
ale je to kopie kina, kde to je přirozené, že muzi-
ka zazní sálem. Ale v bedně je to hrozné.
Československá televize v Praze, Brně, na Sloven-
sku si budovala archiv československých, příp. sta-
rých filmů. Ale v okamžiku, kdy přijely tanky, tak se
k těmto filmům změnil poměr u dramaturgů tehdejší
Redakce pořadů ze zahraničí, a jak jsem říkal před
chvílí, jak tam bylo nějaké nežádoucí jméno, tak
to odnesl i Martin Frič s ním! Tehdy byly zaplať-
pánbůh ještě hlasatelky, tak titulky nahradily a svým
způsobem tím dostály autorskému právu, částeč-
ně, kromě proskribovaných osob. Vždyť se upra-
vovalo – Jára Kohout – dneska se hraje Kristián
s Járou Kohoutem. Dřív byla scéna s Járou Kohou-
tem vystřižena atd. atd. Čili tam se prostě porušo-
valo právo.
Teď při novém uvedení, se to stalo i Brynychovi –
Já spravedlnost – odvysílali to před rokem 1989.
A ta kopie je v archivu České televize dodnes a pořád
se vysílá, místo aby se k ní objednaly aspoň ty ti-
tulky!
Ondřej Aust: Čili původní verze včetně titulů někde
existují podle vás.
Martin Skyba: Samozřejmě existují u majitele. Ur-
čitě v Národním filmovém archivu a v archivu Bar-
randova, dneska je to Bonton Film, je to, co distri-
buovala Ústřední půjčovna filmů.
Zuzana Kopečková: Teď je praxe taková, že jak-
mile dokupujeme starý film, dovážíme nový mate-
riál a tu starou verzi, pokud je použitelná, tak ji na-
sazujeme na nový materiál. Třeba u filmů, což bylo
podle mě proti autorskému zákonu, kdy se – třeba
to byly komedie s Funesem – udělaly úvodní titul-
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ky české, kdy se udělaly animované nebo se udě-
lala mrtvolka, aby náhodou tam nebyla Socha svo-
body nebo cokoliv, tak to se teď vrací všechno do
původních. Jakákoliv jména jsou dohledatelná, tak
my je tam doplňujeme. Buď se namlouvají, nebo se
dávají formou titulku, ale všechno, co lze dohle-
dat u autorů, je na nových, přenasazených filmech.
Ale mně se velmi často nepodaří dohledat, kdo to
překládal. Není to uvedeno na filmu, není to nikde.
Potom se tam překladatel nebo autor dialogů, pokud
byl jako osoba nevhodný a nám se nepodaří to do-
hledat, tak se tam neuvede.
Šimon Pellar: Paní Kopečková, my se neznáme, ale
já jsem rád, že jste tady – jste tady jediná za Českou
televizi? (Ano.) Já bych chtěl vzkázat tomuto bo-
hulibému podniku, nebudu jmenovat, se kterým ře-
ditelem to bylo, a když jsme jednou jednali, tak jsem
mu položil otázku právě ohledně těchto provozo-
váků: pane řediteli, vy jste nad zákon? Přečtěte si
autorský zákon, kdo je osoba oprávněná! A on mě
zasklil, on se prostě díval skrz mě a já jsem tam nebyl.
Ono je to totiž totéž, jako případ s panem Lamber-
tem. Já vůbec nehodlám diskutovat o tom, jestli lust-
rační zákon nebo nelustrační zákon a jo nebo ne,
prostě zákon něco říká a ono jim je to, vašim pánům
šéfům, prostě jedno! A to mě vadí! To jsme totiž zpát-
ky u toho, že tady ten právní stát nebude. Já budu
velmi rád platit daně, vysoké daně…
Martin Skyba: Ale není to jedno Fitesu, přečtěte
si žalobu.
Šimon Pellar: Já vím, přece. (Z pléna: A jak to do-
padlo?)
Martin Skyba: To se ptáte brzo, vždyť jsme to po-
dali před 14 dny!
Šimon Pellar: Já vám ještě řeknu jednu věc, a to
musím. Já jsem mj. také viceprezidentem Evrop-
ské rady umělců, tedy střechových uměleckých or-
ganizací, a protestoval jsem u španělské vlády, pro-
tože učitelé flamenga ve Španělsku nemohou učit
na vysoké škole, nebo mohou učit, ale za nízké platy,
protože nemají technicky vysokou školu. Vychovali
generace a generace lidí, kteří nemohou. Prostě Bo-
loňský proces, bla, bla, bla. Když jsem mluvil se
šéfem španělských hereckých odborů, říkal: pro-
sím tě, vždyť je to – jak se říká u nás na venkově
– u nás stejný jak u vás. U nás ve Španělsku tam sedí
staří fašouni a tady sedí, já nevím kdo. (Z pléna: Víme
kdo. Komouši!) Ale dosti o tom. Já bych rád viděl
ten zákon.
Ondřej Aust: Mně přijde, že mnohde, jak třeba ří-
kala paní Šmídová, i samotní autoři přistupují na ne-
důstojné podmínky, protože vždycky se někdo najde,
kdo to za nedůstojných podmínek je ochoten udě-
lat. Čili tady asi je trošku problém se dát dohro-
mady, sjednotit se a vytvořit něco na způsob za-
hraničních odborů, jestli to dobře říkám. Kde vidíte
ten hlavní problém nebo proč se to nepodaří a bylo
by to vůbec řešení?
Šimon Pellar: Zkoušel jste organizovat umělce?
Ondřej Aust: Nezkoušel, ale máte pravdu, napo-
sledy třeba v té kauze s panem Olmerem, který říkal,
že čeští filmaři nejsou úplně jednotní.
Šimon Pellar: My jsme pořádali demonstraci před

Parlamentem ohledně jednoho procenta na kultu-
ru. Bylo tam víc novinářů než umělců.
Jiří Srstka: Já tomu říkám schizma autorů, protože to
spočívá v tom, že skutečně udělají všechno pro to,
aby jejich dílo spatřilo světlo světa a jsou na to ne-

smírně citliví a udělají pro to všechno a podepíšou na-
konec. Což je třeba problém pro naši práci, protože
se snažíme vydupat ze země nějaké důstojné pod-
mínky, a autor potom řekne ne, já to chci podepsat za
každou cenu, takže nevydupeme. Myslím, že to je do-
cela srozumitelné a s tím nejde udělat nic a v jiných
branžích, o kterých jsme tady logicky nehovořili, jako
je vlastní náklad u slovesných děl anebo u divadelních
děl je toto schizma šestkrát větší.
Martin Skyba: Jak teď autorský zákon řeší otázku
citací, např. při výrobě střihových pořadů, střiho-
vých filmů? Ve starém zákonu byly nějaké tři mi-
nuty… (Smích.)
Jiří Srstka: To je taková pověra. Teď se tady paní ma-
gistra směje, protože se s Českou televizí dohodou
snažíme upravit výkladově citaci v audiovizuálních
dílech, ve střihových filmech, protože ta citace, když
si ji přečtete – je to paragraf 31, tak je to dost slo-
žité, ale v podstatě tvrdíme, že je možné citovat z jed-
noho audiovizuálního díla do druhého audiovizu-
álního díla. A vedle nejrůznějších povídání právního
typu jsme se tam snažili s Českou televizí jenom vý-
kladově dohodnout, kolik z citovaného díla, jaká
délka z citovaného díla může být obsažena v tom
díle, ve kterém je citováno ze druhého díla. A na-
konec jsme dospěli ke třem minutám, nemýlím-li se
(ano), ale to je jenom dohoda mezi námi a Českou
televizí, protože faktem zůstává, že licencovat ci-
tace nejsme schopni vůbec zabezpečit a autoři jsou
spíš naštvaní, než aby byli rádi, protože dostanou
3,50 za nějakých pár sekund, které se objeví někde
v nějakém střihu a jsou z toho jenom lapálie. Ale ne-
chci, aby to bylo účel světí prostředky.
Martin Skyba: Já se na to ptám zcela záměrně, pro-
tože teď dělám hodinovku ke stému výročí narození
pana Filipovského. Samozřejmě budu používat ci-
tace z inscenací a z pořadů, které natočil od roku
1953 do své smrti.
Jiří Srstka: Tam je problém. Vy tam určitě použi-
jete nějaký kousek záznamu z divadelního předsta-
vení. (Z Lakomce.) Z Lakomce, tam je problém, pro-
tože se smí citovat z díla. Záznam divadelního
představení, to není audiovizuální dílo. 
Iveta Jůdlová: Protože je to dílo užité, je to divadelní
představení, které bylo zaznamenáno na zvukově
obrazový záznam, ale ten zvukově obrazový záznam
není audiovizuální dílo.

Jiří Srstka: Musí se to odlicencovat. Jestliže to bude
Lakomec, tak naštěstí korunního autora máme dávno
mrtvého, takže to bude překladatel, a pak se do-
stáváme dál k jemnostem, které dokáží rozlítit právě
třeba vedení televizí. Ale ten Filipovský je v něčem
oblečený, předpokládám, to znamená autor kostý-
mu, za ním jsou nějaké kulisy… (Pobavení.)
Ondřej Aust: Teď jste se prozradil, pane Skybo, teď
už si vás pan Srstka pohlídá.
Jiří Srstka: Ještě když do toho nastřihnete nějaký
kus, kde v povzdálí bude scénická hudba, tak to
si naběhnete vůbec nejlíp. (Smích.)
Miroslav Sígl: Může tě utěšovat to, že když to dá
někdo k soudu, tak že se to nevyřeší. Tady slyšíš
právníky a těžko se to rozklíčuje. 
Jiří Srstka: My to děláme pro Českou televizi, my to
licencujeme. Nám to nepřinese ani orla. Za licen-
cování nás jako DILIA by měl stát podporovat, jako
se to dělá jinde. U těchto drobtů, když to máte všech-
no odlicencovat, tak si nevyděláte ani na slanou vodu.
Nemáme žádné příspěvky a subvence, musíme si
vydělat sami na sebe. A v okamžiku, říkám to úplně
upřímně, když se dostáváme do těchto problémů,
že někdo chce odlicencovat minutu z Lakomce a teď
jak ho sehnat, protože to víte, ne všichni jsou slo-
vutní umělci – vracíme se k dalšímu zajímavému
záhybu autorského práva. (Pozn.: použiji úryvek 
z  původní televizní inscenace, takže si nenaběh-
nu, haha.. M.S.)A když máte filmy, kde je za výrob-
ce považován Národní filmový archiv, což jsou od-
nepaměti do roku 1965, tak tam musíte počítat s tím,
že tam jsou filmy chráněné všechny, protože jak jsem
tady vyjmenoval ty čtyři autory, tak si vzpomeňte,
když ve 20. letech film začínal, tak ještě většinou
ti, kteří to točili, byli jako mladí tvůrci.
Problém spočívá v tom, že když se to má odlicen-
covat, tak autory musíte mít. Ti většinou nežijí, mu-
síte mít jejich dědice. A teď si to vezměte, když
my to hledáme a máme databázi 60 tis. nositelů práv
a teď si vezměte ty profese, které jsme tady vy-
jmenovali, a teď každý z nich má tři čtyři dědice nebo
znáte jenom jednoho dědice. Dědice Lamače jsme
hledali pět let, dědice Machatého (Erotikon) šest let.
A problém spočívá v tom, a to tedy je otázka ne-
zodpovězená, že my to odlicencujeme a řekneme,
my ty dědice neznáme, protože ještě navíc nemá-
me přístup, až teď tedy s pomocí Ministerstva kul-
tury, do registru občanů. Takže třeba známe jméno
dědice, ale nenajdeme, kde bydlí, protože stát nám
v tom nepomůže ani přes naše stonásobné upo-
zorňování, aby se dostala do autorského zákona vý-
jimka právě pro tyto účely.
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A teď přijde Česká televize a bude vysílat, já nevím,
zrovna Erotikon. Machatého už máme, to je němé,
hudba tam je, je tam kamera, teď se vám tam objeví
nějaký kameraman, kde si vůbec neťuknete, ani
ho nenajdete v encyklopediích, co vydal Národní
filmový archiv. Naše databáze je dost objemná,
tak tam dopravíme dědice pěti autorů a ten šestý
není. A teď otázka zní: Může to Česká televize vy-
sílat nebo ne? To je otázka! Není na ni odpověď.
Martin Skyba: To se nedá dělat ex post?
Jiří Srstka: Ex post ne, to by porušovalo veškeré zá-
sady licencování. Autor musí dát souhlas dopře-
du s tím, že bude vysíláno.
Martin Skyba: Já myslím citace.
Jiří Srstka: Já teď mluvím o vysílání celých filmů.
Martin Skyba: Lze u citace odlicencování udělat?
Jiří Srstka: Ne. Víte, kolik dědiců má Karel Čapek?
14! Kolik dědiců má Drda? Pět. To je zajímavý pro-
blém a ty televize – jak Nova, tak Prima, tak ČT –
to vysílají s rizikem, že nemají svolení dědiců, pro-
tože nejsou k nalezení.
Iveta Jůdlová: Holt se pak vyřizují reklamace.
Jiří Srstka: Nejspolehlivější je Vávra a Krejčík. Pro-
blém smluv uzavřených podle zákona č. 35/1965
Sb., který platil do 30. 11. 2000, spočívá v tom,
že na jednu stranu jsou na neformálním principu, to
znamená, že tam kdysi stačila smlouva o veřejném
šíření díla, ale na druhou stranu tam byla povinnost
platit autorovi za každé užití díla. Problém je pře-
devším v tom, že ty smlouvy neexistují, nejsou do-
hledatelné. Třeba z archivu z Barrandova, tam jsem
nikdy nedostal žádnou smlouvu.

Jana Tomsová: To není možné. Já jsem pracovala na
Barrandově a tam jsem organizovala mnoho pod-
pisů smluv. Na to byl takový formulář.
Jiří Srstka: To je jedno, ale ty smlouvy jsou nedo-
hledatelné – ani Československá televize, tedy v uvo-
zovkách Česká televize, nedala k dispozici žádnou
smlouvu, a pochopitelně autoři, pokud žijí, tak vět-
šinou nemají smlouvy žádné. Vzorem budiž Dóda
Pištěk, který vždycky řekne: abyste věděli, já nemám
ani jednu smlouvu! Ani ty americké nemám! Co
s tím? To znamená, že se to musí zalicencovat. Vůči
České televizi jsme svedli veliký zápas o to, aby pro-
dukce Československé televize byla licencována
znovu. Stálo to rok a půl vyjednávání, protože jsme
zjistili – to nebylo nic tak těžkého to zjistit – že ze
záhadných důvodů, to jsem popisoval v článku před
rokem v Synchronu, dostávají za nové a nové vy-
sílání produkce Československé televize tzv. re-
prízné jenom scenáristé.
Iveta Jůdlová: Tam byla podle mě komplikace, že
někteří z autorů byli zaměstnanci.
Jiří Srstka: To se nevědělo. Někteří byli zaměstnanci,
ale i ten Barrandov pěstoval, když jste dělal na Bar-
randově, ten způsob. Menzel mi to vypravoval xkrát,
že vždycky, když šel do filmu, tak byl pořád za-
městnaný, a potom dostal nějakou odměnu. Struč-
ně řečeno.
To je změť nějakých dokumentů z minulosti. Režim
zaměstnanecké smlouvy byl jiný podle § 17 staré-
ho AZ, než je dneska. Čert, aby se v tom vyznal. Ne-
zbývá nic jiného, než – a to tedy trvalo rok a půl vy-
jednávání – než to nalicencovat všechno znovu.
Každý segment z minulosti se spravuje jiným způ-
sobem, protože třeba u Barrandova a Zlína 1965-
91 je ze zákona výrobcem Státní fond pro podporu
a rozvoj české kinematografie a ten se tváří, že má
ta autorská práva. Ale je to takové sporné, proto-
že autorská práva, licenční oprávnění nebo svolení
k užití díla nešly ex lege ze zákona, ty se musely
smluvně nabrat a ty smlouvy neexistují.
Fond se tváří, že ta práva vykonává jako výrobce
a my se tváříme, že je moc nevykonává. Ale on za
to autorům platí. Je otázka, zdali to řečiště nepro-

hodit, a to je teď právě ve žhavém jednání, zdali
správně by se to nemělo licencovat jako v přípa-
dě filmů do roku 1965. Je to poměrně složitá věc,
která je ještě korunována druhy užití, kdy autoři ani
náhodou nemohli dát svolení k užití. Vždyť si vez-
měte, kdy začaly videokazety. To zase není tak dávno.
Je to dosti složitá záležitost.
Iveta Jůdlová: Mám pocit, že u Československé
televize se konkrétně možná řešilo jenom vysílání
televizí, rozmnoženiny tenkrát nebyly, internet
nebyl…
Zdena Šmídová: Není možno obohatit naše auto-
rské právo o tento paragraf, protože se domní-
vám, že každý tvůrce, jak říkal pan doktor Srstka,
chce být „slyšán“ neboli slyšen, takže aby se to obo-
hatilo o to, že prvotním přáním tvůrce je, aby jeho
dílo bylo provozováno. (Smích.) Ale to je pravda!
Potom co se týče citací i mrtvých autorů, tak v je-
jich zájmu je, aby byli opět oživováni a jejich dílo! 
(Z pléna: Chcete to dát do zákona?) Ano, do auto-
rského zákona.
Ondřej Aust poděkoval účastníkům panelu i všem
přítomným, Martin Skyba oznámil datum dalšího –
jubilejního padesátého! Čtvrtletníku v pondělí 
17. září. V době uzávěrky tohoto čísla už víme, že se
sejdeme s předsedou Rady pro rozhlasové a tele-
vizní vysílání a témat bude několik, převážně však
budou souviset s digitalizací televizního vysílání 
u nás. Viz také pozvánka na 2. straně tohoto čísla.

Stenografický záznam pořídil komorní stenograf Ing. Pavel

Dibelka, 604 180 648, dibelkap@psp.cz
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33. ročník Letní filmové školy Uherské Hradiště proběhl od 20. do 29. července
2007 v Uherském Hradišti. Mezi specifika LFŠ patří neformální atmosféra
bezprostředního kontaktu hostů s diváky, absence soutěžních sekcí a pro-
pracovaná dramaturgie programu, která si klade za cíl prohloubit filmové pově-
domí domácího publika. Hlavním pořadatelem je Asociace českých filmových
klubů, o.s., ředitelem Letní filmové školy je Jiří Králík. 
Statistika: 5.084 akreditovaných (loni 4 515), z toho 3 438 účastníků a 174 no -
vináři, 80 000 diváků filmových představení v sálech a 20 700 v letních kinech.
Promítáno bylo celkem 230 celovečerních, 30 středometrážních a 295 krátkých
filmů, 17 koncertů, 14 výstav, 14 workshopů.Cykly: Člověk a stáří, Brazilský
film, Kavkazský film, Cena Jeana Viga, Deset filmů, které otřásly světem, 
Osobnosti a výročí, Nový český a slovenský film, Ozvěny festivalů a Doprovodné
akce.
Výroční ceny AČFK letos získali Hector Babenco, Rudolf Fiedler, Dušan Hanák,
Jan Lukeš, Eldar Nikolajevič Šengelaja, Jerzy Stuhr (v zastoupení). Zvláštní
ceny spolupracovníkům LFŠ za dlouholetou spolupráci při organizaci LFŠ
obdrželi Dana Hábová, Zbyněk Holub, Richard Kováčik, Vladimír Leško, Pavel
Rajčan, Eva Rubalová a Zora Rynešová.I letos byly nedílnou součástí Letní fil-

mové školy setkání, diskuse a workshopy. K těm nejzajímavějším patřil celotý-
denní kurz pro středoškolské pedagogy Film, divadlo a média pohledem hostů
LFŠ, který zaštítila Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Nechy-
běly debaty o současném stavu filmového odvětví – debata o distribuci, filmové
Brazílii, o budoucnosti filmových klubů zemí Visegrádu (z tohoto setkání
otiskneme v příštím Synchronu zkrácený stenografický záznam). 
A proběhla i tradiční Digitální filmová škola, která účastníky LFŠ naučila natočit
si i sestříhat krátký film.34. ročník Letní filmové školy proběhne od 25. čer-
vence do 3. srpna 2008 v Uherském hradišti. Hlavními tématy příštího ročníku
jsou Film a magie ve všech odstínech a podobách (magický realismus, alchymie,
nadpřirozeno). Mezi hlavní osobnosti, jimž bude věnována pozornost, budou
Emir Kusturica, Jan Švankmajer nebo Juraj Jakubisko. Nejbližší kinematografií
příbuznou tomuto tématu je Egyptský film. Novým cyklem, který navazuje
na dokumentární cyklus portrétů (na dokumentu pracují Martin Šulík spolu s fil-
movým historikem PhDr. Janem Lukešem) jsou Zlatá šedesátá, neboli 
cyklus třiceti nejvýznamnějších českých filmů šedesátých let. Tento cyklus
připomene tvorbu a výročí výjimečného hudebního skladatele Zdeňka Lišky.

Další informace na www.lfs.cz

Jana Tomsová

Po uzávěrce: Závěrečná tisková zpráva z Uherského Hradiště
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Milý pane Wilde

O tom, že nakladatelství Torst patří již několik let především mezi ty renomo-
vané, není určitě pochyb. Cílevědomá ediční činnost přinesla koncem minu-
lého roku další zralé ovoce: knihu dopisů z let 1954 až 1965, které Josef Jed-
lička adresoval svému staršímu příteli, Václavu Wildovi.
Kdo byl Josef Jedlička snad není třeba připomínat těm, kteří zažívali „krásná še-
desátá“ dvacátého století. Žil v pověstném Koldomu („volejte Litvínov 9518, to
je vrátnice, odkud mne zavolají“). V roce 1966 Jedlička ohromil čtenáře svou
první vydanou prózou Kde život náš je v půli se svou poutí. Dedikoval ji právě
Václavu Wildovi, příteli, který v oněch temných letech po „vítězném únoru“ se-
skupil kolem sebe osobnosti ze všech možných intelektuálních vrstev. Ovlivnil
jich nespočetně (v dílně laboratorního skla, kde pracoval, jich bylo vždy plno)

a pro Josefa Jedličku se stal jakýmsi guru.
Kromě pravidelné činnosti pro Českoslo-
venský rozhlas pak Jedlička ještě stačil
vydat monografii o osobitém výtvarníko-
vi Bohdanu Kopeckém, jehož syrové ob-
razy inspirovala především mostecká mě-
síční krajina povrchových dolů (k vidění
jsou i ve více než čtyřicet let starém krát-
kém filmu Jaroslava Šikla). Pod pseudony-
mem mu pak doma ještě vyšly Příběhy,
události a mýty Nového zákona, ale to už
byl od roku 1969 v mnichovském exilu,
kde pak dvacet let působil jako redaktor
rádia Svobodná Evropa.
Jedličkovy dopisy staršímu příteli jsou ne-
obyčejné tím, že ani jako dopisy nevypadají,
jsou to spíše eseje, úvahy i sarkastické po-

známky, které čas proměnil v dokumenty o soudobém dění. Za všechny úry-
vek z dopisu datovaného v Litvínově 9. ledna 1963: „Netísní to, že každou
chvíli vypínají elektriku, že obchody už zase zejí prázdnotou, že lustrajz do tep-
lých krajů pokračuje, ale pomyšlení, že tu není nikoho, ale naprosto nikoho,
kdo by byl s to vzít veřejné věci čestně, nezištně a s přirozenou autoritou do ruky,
že všichni jsme si už příliš přivykli na ten život v hanbě… Ať už všechno do-
padne jakkoliv, zase budeme posílat své děti do školy, i když víme, že učitelé jsou
ten nejzkorumpovanější a nejzbabělejší stav…, zase budeme chodit k lékařům,
jejichž mravní úrovní opovrhujeme…, zase budeme závislí na blahovůli nějakých
těch Březovských a Petrmichlů (a ne-li přímo na jejich, tedy na blahovůli ji-
ných, kteří jsou s nimi totožní)…, zase budeme potkávat na ulici a v baráku
lháře a polozločince a budeme je dokonce i přijímat doma, až se k nám přihrnou,
aby dokázali, že to odjakživa mysleli dobře… Tenhle národ nejenže si „nepřeje
se vyléčit“, ale ani nemůže cokoliv změnit na svém charakteru, protože všechno,
co je, i všechno, co kdy bude, už na léta – ne-li navždycky – bude asimilovat svým
nakaženým duchem. Je mrtev Masaryk, Šalda, Pražák…“

Upozorňujeme na tuto originální sbírku dopisů i proto, že o jejich vydání se za-
sloužila naše kolegyně, dramaturgyně a scenáristka kreslených seriálů (mj. Štaf-
lík a Špagetka spolu se svým mužem Jiřím), Alena Munková, která patřila do
okruhu dobrých známých a přátel manželů Jedličkových. Ostatně knížku si dala
jako pozoruhodný dárek ke svému nedávnému významnému životnímu jubi-
leu. A zasloužila se též o uložení originálů dopisů do Literárního archivu Pa-
mátníku národního písemnictví v Praze na Strahově.
Kromě dopisů panu Wildovi se zdařilo do knížky zařadit i některé další texty:
druhou verzi dějového náčrtu polyekranu Ray Billard a zejména nedatovaný
Dopis pro Jevgenije Jevtušenka, z něhož si autor této recenze neodpustí na-
bídnout aspoň úryvek:
„Ovšem,
to je jistě hrozné, soudruhu,
podveden kráčet Rudým náměstím
a jásat z plných plic na počest tyrana.
A memorovat potom ve studijním kroužku
na institutu mladých básníků
stať o jazyce. Skládat přísné zkoušky
a do zvracení mluvit o Hekubě… Jak jste asi trpěl,
soudruhu Jevgeniji Jevtušenko!
když po prověrkách pozdvihl jste ruku
proti příteli?!
Je mi Vás líto, soudruhu,
sotva co vyrovná se takovému žalu.
Nebylo lehké přežít. Vy jste přežil
soudruhu Jevtušenko.“
Po roce 1991 Jedličkovi u nás vyšly např. České typy aneb Poptávka po našem

hrdinovi, Krev není voda, poznámky ke Kafkovi, Rozptýleno v prostoru a čase,
Ornament a také 2. rozšířené vydání jeho skvělé novely Kde život náš je v půli
se svou poutí. Půvabná knížka Milý pane Wilde je tak zatím posledním lite-
rárním opusem Josefa Jedličky (1927 – 1990), který se po jeho smrti dostá-
vá k českému čtenáři. 390. publikace nakladatelství Torst je dobrý počin 
a nesporné obohacení české memoárové literatury. -msk-

K zatím poslední knížce kolegy Víta Olmera se vrátíme recenzí v příštím čísle
Synchronu.

N O V É  K N I H Y
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Václav Wild

Josef Jedlička
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Laureátem letošní ceny Hanno Ellenbogenové se
stal Miloš Forman, který ji předal filmařům písecké
Filmové akademie
Mezinárodní Občanská cena Hanno Ellenbogenové
si našla cestu do Filmové akademie Miroslava Ond-
říčka v Písku. Cenu uděluje Pražská společnost
pro mezinárodní spolupráci (Prague Society for
International Cooperation) a je udělována pod pod-
mínkou, že finanční odměna bude věnována ta-
lentovanému, mladému člověku.
12. května 2007 obdržel Miloš Forman tuto cenu
spojenou s částkou 200 000 korun a rozhodl se pře-
dat ji Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku.
Tato cena bude použita na stipendia talentovaných
studentů Filmové akademie v Písku po čtyři roky.
Cenu řediteli školy oficiálně předal z pověření pre-
zidenta společnosti Marca Ellenbogena pan Norbert
Aeurbach. Bývalý prezident a ředitel přední filmo-

vé a produkční společnosti United Artists, který měl
téhož dne, 6. června, v písecké Divadelní kavárně
přednášku s názvem „Z Barrandova do Hollywoo-
du a zase zpátky“. 
Mezi držitele této ceny patří významné osobnos-
ti z politického i kulturního dění, jako např. Vác-
lav Havel, Madeleine Albrightová nebo Vladimír
Ashkenazy a další. 
Občanská cena Hanno Ellenbogenové nese jméno
matky prezidenta společnosti, která strávila léta
s rodinou v poválečném, rozděleném Německu
a snažila se zpevňovat lidské pouto mezi náro-
dy, zdolávat překážky mezi lidmi. 
„Udělení Ceny Hanno Ellenbogenové je pro Fil-
movou akademii Miroslava Ondříčka v Písku vel-
kou poctou a závazkem zároveň. Osobně si ceny
velmi považuji, zvláště přihlédnu-li k tomu, kdo
ji věnoval právě našim studentům. Je to další mo-

tivace, kterou Filmová akademie talentovaným po-
sluchačům nabízí,“ řekl ředitel Filmové akademie
Miroslava Ondříčka v Písku, Miloň Terč.

Jana Přívětivá
Prague Society byla založena v červnu 1999 růz-
norodou skupinou lidí z České republiky, Spojených
států, Kanady, Velké Británie, Německa a Nového
Zélandu. Tito lidé si uvědomili, že by své zkušenosti,
které získávali za posledních 25 let individuálně či
společně v různých zemích a v různých profesích,
měli propojit a využít je v širším měřítku. Navazu-
je kontakty a vytváří platformu, na které podnika-
telé, diplomaté, politici a akademičtí pracovníci svým
dílem přispívají k zásadním politickým tématům. 
V důvěrné a neformální atmosféře různých akcí tak
vzniká jedinečná příležitost k cílené výměně ná-
zorů a možnost přímého působení na stanoviska
ostatních.

Na 10. ročníku mezinárodního festivalu sportov-
ních filmů Sportfilm Liberec 2007, který proběhl ve
dnech 21.- 24. května 2007, získaly pořady České
televize téměř všechny udělené ceny.
Kategorii dokumentů vyhrál snímek Chuchelské
proměny věnovaný 100. výročí dostihového závo-
diště ve Velké Chuchli, a to za zaznamenání „genia
loci“- místa, jehož sportovní dějiny se prolínají s čes-
kou historií posledního století. V kategorii spor-
tovních osobností zvítězil dokument z cyklu Ne-
hasit! Hořím! Cyklistka Tereza Huříková za
poodhalení vnitřních motivací pro utváření sou-
kromého a sportovního života mladé cyklistky na

počátku slibné kariéry. Nejlepší reportáží se stal sní-
mek o pokusu Yvetty Hlaváčové přeplavat kanál
La Manche oběma směry Yvetta se vrací za žán-
rově čisté svědectví o mimořádném sportovním vý-
konu, které se vyvarovalo obvykle zneužívaných
emočních efektů. Za svůj kultivovaný návod ke spor-
tování pro všechny byl oceněn nový TV cyklus Spor-
tujeme s Katkou, ve kterém se výborně role mo-
derátorky ujala Kateřina Neumannová. Stal se tak
nejlepším metodickým a populárně vzdělávacím
snímkem. Cenu poroty získal dokument Pohád-
kový Péťa aneb život(a)běh Emila Zátopka za na-
lezení a formální využití nových informačních zdro-

jů při hodnocení výjimečné osobnosti, o níž, jak
se zdálo, již bylo řečeno vše.
Mezinárodní porota festivalu udělila také Cenu Jiřího
Kössla významné osobnosti sportovního světa paní
Olze Fikotové – Connolly za hluboce lidskou a konzi-
stentní výpověď o osobních a sportovních zkušenos-
tech ve filmu Kruhy osudu Olgy Fikotové-Connolly.
Festival Sportfilm Liberec je součástí celosvětové pře-
hlídky Sport Film Ficts World Challenge. Vítězné sním-
ky z Liberce postupují do světového finále v Miláně.
Všem tvůrcům, kteří se na oceněných filmech po-
díleli, srdečně gratuluje a přeje další úspěchy

Petra Štovíková

Na 47. Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mlá-
dež ve Zlíně získal koprodukční snímek České te-
levize, Artur Krensky Films, Barrandov Studios a pd-
Media Maharal – Tajemství talismanu Cenu diváka
jako nejúspěšnější hraný film.
Bylo to jediné ocenění, které připadlo České re-
publice.
Letošního ročníku festivalu, který proběhl od 27. 5.
do 2. 6. 2007, se zúčastnilo celkem 357 filmů ze 40

zemí světa. Česká televize měla svého zástupce nejen
v kategorii hraných filmů pro děti (Maharal – Ta-
jemství talismanu, režie Pavel Jandourek), ale také
v soutěži celovečerních hraných evropských de-
butů (Indián a sestřička, režie Dan Wlodarczyk) 
a v mezinárodní soutěži animovaných filmů (Berta
a UFO, Čaroděj z nafukovacího stromu, Doktor
Animo, Gogo a Figi, Chaloupka na vršku). Kromě
toho byly z tvorby ČT promítány další animované

snímky v informativní sekci mimo soutěž, nové po-
hádky, TV filmy a dokumenty. Večerníčky také po-
kryly program festivalového Kinematovlaku, který
byl věnován 40. narozeninám pohádkového hrdiny
Rumcajse.
V tomto roce se podařilo ČT přihlásit rekordní počet
snímků. Doufejme, že příští rok dopadne obdobně.
48. ročník se bude konat od 1.do 8. 6. 2008.

Petra Štovíková

6. června 2007 byly v koncertní síni Šimona a Judy na Starém Městě Praž-
ském uděleny Výroční ceny Nadace Český literární fond za tvorbu roku 2006.
Cenu za původní českou literaturu získal Petr Král za sbírku básní „Svě-
dek stmívání – Pěší román“, cenu za vědeckou literaturu porota přiřkla PhDr.
Petru Voitovi za „Encyklopedii knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi
polovinou 15. století a počátkem 19. století“, za mimořádný počin v pro-
pagaci knižní kultury cenu získala PhDr. Dana Kalinová za organizování a ří-
zení veletrhu „Svět knihy“, v oblasti divadelní a rozhlasové tvorby byla
oceněna PhDr. Bronislava Janečková za autorství rozhlasového cyklu „Rok
v dopisech“ uváděný v režii Markéty Jahodové na ČRo 3 a konečně v obo-
rou filmové a televizní tvorby je laureátem Petr Kaňka za dokument „Dotkl

se mě prst Boží“. K této ceně uvádíme laudatio, které na slavnosti před -
nesl členy poroty Martin Štoll:
Ač vzrůstem nevelký, je Petr Kaňka nepřehlédnutelnou postavou českého
dokumentárního filmu. Upřímně řečeno, není to s ním lehké: je gejzírem ná-
padů a květnaté výmluvnosti, jeho kolegové jistě potvrdí buldočí sveřepost,
jeho studenti zase důslednost a náročnost. Své projekty však prosazuje těžce,
neboť chce víc, než je po něm požadováno. Sám s humorem poznamenává, že
je jakousi kaňkou na poli české audiovizuality.
Petrovi se přihodilo to, čeho se bojí většina herců – byl zaškatulkován. Z filmů
o českých hudebních velikánech – Hledání Janáčka; Čekám tě, milý, s podzi-
mem; Otevírání studánek; František Xaver Brixi, nebo z jeho podílu na cyklu

Miloš Forman píseckým filmařům

Úspěchy České televize na festivalu Sportfilm Liberec 2007

Maharal uspěl ve Zlíně

Ceny Nadace Český literární fond 2006
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Letopísně či magazínech Terra Musica a Haló, hudba vznikla představa, že si
Kaňka umí poradit s hudebními dokumenty. Na základě tohoto vzorce také
Česká televize Petra přímo oslovila pro projekt Největší Čech, pro díl o Anto -
nínu Dvořákovi. Byl jsem sám svědkem jeho debaty s průvodcem Michaelem
Kocábem a viděl jsem zanícenou, zasvěcenou a také několikahodinovou Pet-
rovu přednášku o autorovi Novosvětské, kterou Kocáb ukončil otázkou: 
„A neměl bys tím filmem provázet spíš ty?“ Má se za samozřejmé, že Kaňka
ke svým filmům snad ani už nepotřebuje odborného poradce, neboť hudbě ro-
zumí, studoval ji a dokonce i sám skládal. Co však vždy udiví, že tyto suve-
rénní filmy natočil člověk, který nikdy oficiálně filmovou režii nestudoval. Smysl
pro dramatickou řeč tříbila Petrova zkušenost z Československého rozhlasu,
jeho pozice divadelního dramaturga v Liberci a zcela jistě asistentství na pro-
jektech klasika českého filmu, Jaromila Jireše. To přerostlo v hluboké přátelství
a právě Jireš mu dodal tu potřebnou odvahu vstoupit na vrtkavé pole režie.
Soustředit se na Petra Kaňku jako na autora hudebních dokumentů by bylo
však nepřesné a zavádějící. Znamenalo by to pominout šíři jeho záběru a tema-
tickou pestrost, kterou je schopen obsáhnout. To on stál u zrodu mnohaletého
seriálu Deset století architektury, byl jedním z jeho dramaturgických tvůrců a zá-
roveň autorem dokonce 25 dílů! Právě Kaňka má na kontě i kontroverzní dvoj-
portrét slavných bratrů Saudků, v jeho filmografii nalezneme i vědecké lékař-
ské filmy z cyklu Diagnóza. Ohlas zaznamenal jeho film o českém kulturním
fenoménu Laterna magika – život se snem. Z poslední doby vzpomeňme jeho so-
ciální sondu Teď jsem to konečně já o problému transsexuality.
Film o Josefu Sukovi Dotkl se mě prst boží, na základě kterého zde Petr Kaňka
získává výroční cenu Nadace Českého literárního fondu, byl skutečně událostí
minulého roku. Podle mne ze dvou důvodů – prvním je jeho místo v řadě
Kaňkových hudebních portrétů a druhým je jeho nejednoznačné přijetí od-
bornou veřejností.

Kaňka vstoupil do mezižánrového prostoru mezi hranou stylizací a klasickým
dokumentem. Sukův příběh je vyprávěn v několika rovinách: jeho vnuk, bás-
ník a esejista Jan Suk filmem provází; představitel Suka, herec Oldřich Vlach ve
filmu nejen hraje, ale také v něm existuje i sám za sebe; Sukova stavebně 
antická hudba je vizualizována patřičně patetickými výjevy, s čímž ostře kon-
trastují civilní dochované archivy a projev odborné poradkyně, která komen-
tuje Sukovy autografy. Zkrátka film je jednou z nejnáročnějších Kaňkových kom-
pozic, kterou je možné adorovat stejně tak jako ji několika argumenty lehce
smést ze stolu. Je totiž odvážná. 
To, že se oficiální strážci Sukova odkazu od filmu posléze distancovali, zpět-
ně potvrzuje dimenzi výjimečnosti. Petr ukázal, i díky osobnímu nasazení skla-
datelova vnuka Jana, že Sukův pomyslný pomník vyrůstá také z rodinných trau-
mat, která se dotýkají současnosti. Film dokonce nabídl přes generace podanou
ruku ke smíření protiv a nabídl něco v našem filmovém kontextu zcela neví-
daného – místo informace otevřel dialog. 
Zmiňoval jsem zvláštní Petrovu sveřepost. Provázela i sukovský film – jeho pro-
sazení bylo obtížné, jeho provedení nadstandardní a přijetí i uvedení mlha-
vé. Jako by bylo málo, že konečně vznikl první relevantní film velikánovi,
který tak těžce hledal své místo v srdcích českého národa mezi Smetanou 
a Dvořákem; jako by nestačilo, že je to film svými parametry v kontextu české
televizní tvorby zcela výjimečný a že působí lehce, elegantně a má i společenský
rozměr. Takové dílo se nepodaří pokaždé. A k tomu, že se to podařilo, Petru
Kaňkovi s potěšením gratuluji.  
V Praze 5. června 2007 Doc. Mgr. Martin Štoll, Ph.D.
dokumentarista a prorektor Literární akademie
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Za cyklus Rok v dopisech získala cenu v oblasti rozhlasové tvorby naše bývalá kolegyně
Bronislava Janečková.

Petr Kaňka převzal diplom z rukou členky Správní rady Nadace ČLF Michaely Jakobsenové.

Aténský festival Emotion Pictures je zaměřen na 
dokumentární filmy o lidech s postižením, jak fy-
zickým, tak mentálním. Akce se konala 16.–18. červ-
na 2007 a byla doprovázena ještě dvoudenní kon-

ferencí na téma Lidé s postižením a média. Pokud
si v Čechách sypeme někdy popel na hlavu pro opo-
míjení hendikepovaných spoluobčanů, museli 
by Řekové ležet pod haldami popela. Festival i kon-
ference byla pořádána vládou, zjevně na pobídku
z EU. Honem, honem je třeba něco udělat, EU se
zlobí, uspořádáme festival a konferenci. A mezi-
národní. 
Festival probíhal v pěkné moderní budově nové-
ho Banaki Muzea a o takovém prostoru by si vět-
šina českých kulturních institucí mohla nechat jen
zdát. Zahájení bylo pompézní i s přítomností pre-
zidenta a bohatým rautem, nicméně z pohledu Stře-
doevropana bylo poněkud chaotické a o hodinu 
a půl opožděné, ale jiný kraj, jiný mrav. 

Festival měl jednak sekci soutěžní, jednak nesou-
těžní Panorámu. Zhruba polovina filmů byla do-
mácí provenience a druhá polovina zahraniční. Na
festival bylo zasláno přes 300 filmů a 40 jich bylo
vybráno. Zajímavé bylo srovnání filmů řeckých a za-
hraničních. Řecká společnost je stále velmi kon-
zervativní, zejména na venkově je místy velká chu-
doba a vliv náboženství na chod společnosti je také
větší než na severu a západě Evropy. Dokumenty
tady byly převážně doprovázeny komentářem a z na-
šeho pohledu často dost patetickým, recitování po-
ezie a filosofických textů, většinu západoevropských
filmů nedoprovázejí. Bylo patrno, jak je pro řecké
dokumentaristy těžké pronikat do soukromí lidí. Ro-
dina je stále středem řecké společnosti a ne vše

Festival Emotion Pictures v Aténách
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Skupina samozvanců (letos ve složení Jiří Fiedor,
Martin Fišer, Zbyněk Hejda, Vladimír Hendrich, 
Michal Matzenauer, Josef Mlejnek, Petr Šafařík) vy-
hlásila letos již popáté Cenu Andreje „Nikolaje“ Stan-
koviče, navazující na tradici Cen samozvanců, udě-
lovaných po tři roky básníkem a kritikem Andrejem
Stankovičem mimořádnému, leč naší z velké části
konformní filmovou kritikou přehlíženému tvůrčí-
mu počinu v oblasti kinematografie. V prvním roč-
níku získal Stankovičovu Cenu samozvanců režisér
Jan Němec za film “Jméno kódu: Rubín”, ve druhém
ročníku to byl Radim Špaček za snímek “Rychlé po-
hyby očí”. Andrej Stankovič stačil nedlouho před
svou smrtí v roce 2001 udělit ještě svou třetí Cenu
samozvanců, a to režiséru Karlu Vachkovi za film
“Bohemia Docta” (stalo se tak neoficiálně v ne-
mocnici Na Bulovce).
Na podzim roku 2002 se Skupina samozvanců, resp.
„skupina stoupenců kritických intencí“ Andreje Stan-
koviče, rozhodla na protest proti všeobecné bul-
varizaci českého kulturního prostředí v tradici Stan-
kovičových cen pokračovat. 

V pondělí 25. června 2007 byli v kině NFA PON-
REPO slavnostně vyhlášeni laureáti Ceny Andreje
„Nikolaje“ Stankoviče za rok 2006. Za svůj půso-
bivý a aktuální umělecký dokument „Zločin jménem

Katyň“ tuto cenu získala filmová režisérka Petra Vše-
lichová. Kromě toho Skupina samozvanců vyhlá-
sila ještě dvě MIMOŘÁDNÉ CENY: jedna z nich byla
udělena Dušanu Hudcovi za jeho na Slovensku dlou-
ho zakazovaný snímek „Miluj blížneho svojho…“
s tematikou poválečného židovského pogromu 
v Topolčanech, druhou dostal Ondřej Švadlena za
animovaný snímek „Sanitkasan“ – velmi osobitý 
a „pronikavě současný příběh o sebezáhubné me-
chaničnosti a pažravosti nejen kybercivilizace, ale
naší společnosti vůbec“ (Petr Zvoníček). Dlužno
dodat, že snímek „Sanitkasan“ letos nebyl přijat do
soutěže na velké národní přehlídce AniFest v Tře-
boni. Všem laureátům byly slavnostně předány sig-
nované diplomy, ručně kolorovaná grafika Micha-
la Matzenauera, láhev domácí slivovice původní
značky „Nikolaj“ a maličká finanční odměna. Petra
Všelichová dostala navíc ještě autorský šperk z tvůr-
čí dílny Hanuše Lamra. Slavnostní večer doplnil záz-
nam některých unikátních vystoupení Andreje Stan-
koviče a ukázky z oceněných filmů. Na harmoniku
zahrál Pepa Čečil. (mac)

je vhodné ukazovat veřejnosti. Proto například ve
filmu „Anna, demence a vzpomínky“ režisérka téměř
nepromluvila s hlavní aktérkou, paní postiženou sta-
řeckou demencí. Stále za ní mluví manžel nebo pří-
telkyně. Film tak zůstává často jen na povrchu jevů.
Řečtí dokumentaristé jsou navíc sužováni nedo-
statkem financí. Točí levnou kamerou, mnohdy bez
zvukaře a dlouhodobější přípravy. Většina přizna-
la na diskusích po filmu, že film netočili za profe-
sionálních podmínek. Vedle filmů z Dánska, ale i Pol-

ska byl rozdíl v podmínkách a přístupu vidět. 
Například při projekci dánského filmu „Can You 
Die in Heaven“ o chlapci trpícím rakovinou kostí,
jehož otec nedávno spáchal sebevraždu, byli 
diváci šokováni otevřeností filmu. V Řecku něco 
nevídaného.
Asi největším festivalovým zážitkem byl film Bra-
indamadj’d… kanadského režiséra Paula Nadlera.
Výtvarně odvážný dokument líčí s humorem reži-
sérovo léčení ze závažné dopravní nehody, utrpěl

poranění čelního mozkového laloku a zranění vedlo
nejen k potížím fyzickým, ale i psychickým. Po 
12 letech léčby natočil režisér, kterému lékaři zprvu
nedávali šanci na přežití, tento vtipný film, který
snad bude k vidění na podzimním Normálním fes-
tivalu v pražském Aeru.
Zda se bude Emotion Pictures konat i příští rok,
závisí na řecké vládě. Pro české filmaře tak může
vzniknout další místo pro prezentaci filmů.

Kateřina Mikulcová

Cena Andreje Stankoviče

STŘET GENERACÍ V LITOMĚŘICÍCH POSEDMÉ
Ve dnech 22.–26. srpna 2007 proběhne již posedmé litoměřický filmový
festival, tentokráte s podtitulem „Střet generací“. 
„Na základě dramaturgického vymezení jsme sestavili reprezentativní kolek-
ci, jež nabízí možnost získat komplexní pohled na různá filmová hnutí, ná-
rodní kinematografie či jediné téma zpracované rozdílnými tvůrčími postu-
py,“ říká hlavní dramaturgyně a organizátorka festivalu Renata Vášová. 
Ojedinělé bude zastoupení snímků z britské produkce Kdyby... (Lindsay An-
derson, 1968), Morgan, případ zralý k léčení (Karel Reisz, 1966) a Rodinný
život (Ken Loach, 1971). Dále festival divákům nabídne dva archivní tituly z ně-
mecké produkce Strach jíst duše (Rainer Maria Fassbinder, 1974) a Mladý Tör-
less (Volker Schlöndorff, 1966). Z novější německé tvorby bude promítnut film
Vnitřní bezpečnost Christiana Petzolda z roku 2000.
Pro slavnostní zahájení festivalu vybrali organizátoři nový český dokument Ztra-
cená dovolená (Lucie Králová, 2007), který bude uveden v distribuční před-
premiéře za účasti režisérky. Tento snímek je také jediným českým zástup-
cem v soutěži dokumentů na karlovarském festivalu. 
Díky podpoře Francouzského velvyslanectví bude uveden film Anne Fontaine Jak
jsem zabil svého otce (2001). Mimořádné bude také zastoupení zlatého fondu
slovenské kinematografie (Obrazy starého sveta Dušana Hanáka, Pavilón šeliem
Dušana Trančíka). Generace se setkají také ve filmu Všetko čo mám rád, jehož
režisér Martin Šulík přislíbil účast na festivalu. Uvedeny budou též filmy Fera Feni-
če z dob, kdy se sám více věnoval autorské dokumentární tvorbě.
Český film zastupuje dokumentární tvorba Jana Špáty (Největší přání II), Věry Chy-
tilové (Čas je neúprosný), Evalda Schorma (Zrcadlení) a Jaroslava Papouška (Nej-
krásnější věk). Film Jana Špáty, stejně jako svou vlastní tvorbu, osobně předsta-

ví Olga Špátová. Festival také nabídne film Petra
Nikolaeva natočený na motivy kultovního ro-
mánu Jana Pelce z doby normalizace ...a bude
hůř. Současnou českou dokumentární tvorbu
bude reprezentovat Jan Šikl s cyklem Soukro-
mé století a snímek Nikdy nebylo líp, který osob-
ně uvede jeho režisérka Ivana Miloševič. Chy-
bět nebude ani cyklus filmů studentů FAMU
doplněný ukázkou zlínské animace. Diváci se
mohou těšit i na pořad českého videoartu Přá-
telský film moderovaný Martinem Mazancem
a výtvarníkem Michalem Pěchoučkem. Prostor
bude vyhrazen rovněž nekomerční reklamě 
a japonskému animovanému filmu. Zajímavým
zpestřením se stane i výstava Filmový plakát,
která proběhne ve foyer kina Máj a k vidění bude
po celou dobu festivalu. 
Festival se koná částečně v romantickém Let-
ním kině na Střeleckém ostrově, jaké se už
skoro nevidí, v parku na břehu Labe, další pro-
jekce diváci uvidí v kině Máj a Divadélku Mi-
nimax, vše v centru Litoměřic.
Vstupné na filmový festival Litoměřice posedmé
činí 290 Kč v předprodeji a 330 Kč na místě.
Více na: www.kinoostrov.cz
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Cena Františka Filipovského za nejlepší ženský he-
recký výkon v dabingu.
a) Eliška Balzerová za roli
Rosemary Boxerové (ztvár-
něné herečkou Felicity Ken-
dalovou) v seriálu „Zločiny v
zahradách“ – část „Vražda

v divadle“ (režie českého znění Zuzana Zemanová),
ve studiu S PRO ALFA CZ, a.s. vyrobila TV produk-
ce a.s. pro FTV Prima s.r.o., 
b) Růžena Merunková za roli Rosy (ztvárněné he-
rečkou Annou Magnaniovou) ve filmu „Tajemství
Santa Vittorie“(režie českého znění Zdeněk Štěpán),
vyrobila Česká televize,
c) Sabina Laurinová za roli Laurel Sommersbyové
(ztvárněné herečkou Jodie Fosterovou) ve filmu “Ná-
vrat Sommersbyho“ (režie českého znění Elmar
Kloss), vyrobila Česká televize. 
Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský
herecký výkon v dabingu.
a) Jaromír Meduna za roli Hercula Poirota (ztvár-
něného hercem Davidem Suchetem) ve stejno-
jmenném seriálu – (část 1 „Rodinné sídlo“, režie
českého znění Jiří Kodeš), ve studiu S PRO ALFA CZ,
a.s. vyrobila FTV Prima s.r.o. s přihlédnutím k vý-
konu v roli Maxe Bialystocka (ztvárněného her-

cem Nathanem Lanem) ve filmu „Producenti“ (režie
českého znění Vladimíra Wildová) vyrobily ABZ –
divize Bontonfilms,
b) Bohdan Tůma za roli Fletchera Reedea (ztvár-
něného hercem Jimem Carreym) ve filmu „Lhář,
lhář“ (režie českého znění Karolína Průšová), ve stu-
diu Audiotech vyrobil CET 21 s.r.o.,
c) Alois Švehlík za roli Bomboliniho (ztvárněného
hercem Anthonym Quinnem) ve filmu „Tajemství
Santa Vittorie“ (režie českého znění Zdeněk Štěpán),
vyrobila Česká televize s přihlédnutím k výkonu v roli
Richarda Essera (ztvárněného hercem Götzem Ge-
orgem) ve filmu „Můj otec“(režie českého znění Mi-
kuláš Pánek), vyrobila Česká televize.
Cena FITESu a ARBOmedia za mimořádné dabin-

gové zpracování hodnot-
ného audiovizuálního díla.
a) „Amen“ – překlad Alice

Škochová, dialogy Helena Čechová, zvuk Jiří Me-
ixner, režie českého znění Zdeněk Hruška, vyro-
bila Česká televize,
b) „Vějíř lady Windermerové“ – překlad Vladimír
Fuksa, zvuk Antonín Němec, dialogy a režie čes-
kého znění Jan Pecha, pro Blue Sky Film vyrobilo
AW studio Praha,
c) „Snídaně na Plutu“ – překlad Martin Gust, zvuk

David Pavlíček, dialogy a režie českého znění Martin
Kolár, pro SPI vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska.
Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimo-
řádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného au-
diovizuálního díla
a) „Kupec benátský“ – překlad Martin Hilský, úpra-
va dialogů Luděk Koutný, (režie českého znění Jiří
Kodeš), pro Blue Sky Film vyrobila LS Producti-
ons dabing, 
b) „Vějíř lady Windermerové“ – překlad Vladimír
Fuksa, úprava dialogů Jan Pecha, (režie českého
znění Jan Pecha) pro Blue Sky Film vyrobilo AW stu-
dio Praha,
c) „Tajemství Santa Vittorie“ – překlad Michaela 
Ebrová, úprava dialogů Helena Čechová, (režie čes-
kého znění Zdeněk Štěpán) vyrobila Česká televize.

Cena Sennheiser a Asocia-
ce pracovníků se zvukem

za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla.
a) „Poseidon“ – zvuk Jan Neskusil (režie českého
znění Jan Pecha), pro Warner Home Video vyrobilo
AW studio Praha,
b) „Řím“ (TV seriál – 10.–12.část) – zvuk Petr Man-
dák (režie českého znění Jiří Kvasnička), vyrobila
společnost SDI Media,
c) „Tajemství Santa Vittorie“ – zvuk Josef Kušnír

13. ročník soutěže o nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu – NOMINACE

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž EF E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

Synchron  4 2007 29

SY vnitrek 4-07-zlom:SY vnitrek 2-06  31.7.2007  22:23  Stránka 29



Synchron  4 200730

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

(režie českého znění Zdeněk Štěpán), vyrobila Česká
televize.
Zvláštní cena Františka Filipovského za mimořádné
dabingové zpracování televizních nebo filmových
snímků různých žánrů včetně tvorby animované,
dětské a TV seriálů.
a) „Hercule Poirot“ (TV seriál – část „Rodinné sídlo“)
– překlad Markéta Šerá, zvuk Svatopluk Cechel, di-
alogy a režie českého znění Jiří Kodeš, ve studiu 

S PRO ALFA CZ, a.s. vyrobila FTV Prima s.r.o.,                                                                 
b) „Řím“ (TV seriál – 10.–12. část) překlad Danie-
la Margoliusová, zvuk Petr Mandák, dialogy a režie
českého znění Jiří Kvasnička, vyrobila společnost
SDI Media, 
c) „Auta“ – překlad František Fuka, zvuk Lukáš Po-
lifka, dialogy a režie českého znění Jiří Strach, pro
Walt Disney Pictures vyrobilo studio Virtual.
Vypracoval předseda poroty Elmar Kloss 14. 6.

2007, správnost údajů potvrdili pověření členové
poroty Pavel Dominik a Petr Kautský.
15. září 2007 budou v Přelouči uděleny ještě Ceny

Prezídia Herecké asociace
za celoživotní mistrovství
v dabingu a Cena British
American Tobacco za celo-
životní mimořádnou dabin-
govou tvorbu.

Východoevropské dokumentární filmy
– osobní i politické, inovativní i tradiční 
DOCU TALENTS FROM THE EAST představil vznikající autorské dokumenty od
Rumunska až po baltské státy. Režiséři a producenti devíti vybraných projek-
tů v desetiminutových prezentacích na karlovarském festivalu představili pří-
pravu a natáčení svých dokumentárních filmů, a nabídli je tak zástupcům fes-
tivalů, distributorům, nákupčím a novinářům v přeplněném sálu A hotelu Thermal.
Žánrově různé, tematicky i formálně zajímavé dokumenty vzbudily pozornost
a některé z nich byly již v této fázi vyhlídnuty pro mezinárodní festivaly.
Které dokumenty to byly?
Autorem textů ke třem ruským národním hymnám (v roce 1943, 1977 a 2001)
je Sergej Michalkov, otec slavného režiséra Nikity Michalkova, básník, dramatik

a autor básní, které
milují celé generace
ruských dětí. Ve
svém dokumentu
Matka.Otec vzdává
Nikita Michalkov
hold oběma svým
rodičům, kteří hráli
významnou roli 
v rus ké kultuře 
dvacátého století.
Česká exilová reži-
sérka Jana Boková

přijíždí s projektem Praha exotický domov, v němž českou metropoli vnímá
z pohledu z větší dálky, jako těžko uchopitelnou a exotickou, protože v době
odchodu byla velmi mladá. Zajímají ji však i lidé, jako např. spisovatel Petr Král,
kteří se po letech emigrace vracejí zpět. Další dáma českého dokumentu Jana
Ševčíková připravuje dokument Gyumri: při silném zemětřesení v roce 1988
zahynulo v arménském městě na 25 000 lidí, více než třetinu obětí tvořily děti.
Již téměř dvacet let spojuje postižené rodiny snaha vyrovnat se se ztrátou svých
potomků. 
Portrétem několika vojenských kuchařů ze všech koutů Evropy, kteří sloužili
v různých armádách a zažili evropské válečné konflikty 20. století, je dlouho
očekávaný film slovenského režiséra Petra Kerekese Jak se vařily dějiny, který
se natáčí v 10 zemích světa. Milión sobů, deset tisíc vlků a dvě rodiny, které žijí
osamoceně v odlehlých lesích střední Sibiře, sleduje pravdivý příběh o poslední
rodině kočovných pastevců sobů na zemi – natáčí jej Maďar Zoltan Török, filmu
dal název Můj sob. Kriminální příběh rozplétá slovenský dokumentarista Ro-
bert Kirchhoff: film Normalizace je slovenskou verzí Tenké modré linie 
a Twin Peaks a vypráví o nevyřešené vraždě mladé ženy, která se stala před tři-
ceti lety. Případ měl obrovskou publicitu v komunistických médiích a nako-

nec bylo za vraždu odsouzeno sedm osob, tito lidé ale tvrdí, že jsou nevinní
a že se stali oběťmi mezinárodního politického komplotu. 
Andrzej Wajda je světoznámým filmovým režisérem, jeho Portrét je pozoru-
hodným záznamem z náročného natáčení filmu, zachytí proces intenzivní práce
i celou mašinérii filmového natáčení a zároveň bude pravdivým a osobním por-
trétem tohoto filmového mistra – připravuje ho tým polské filmové školy 
Maciej Cuske, Thierry Paladino, Marcin Sauter a Piotr Stasik. Lyžování je 
v Lotyšsku nejoblíbenějším sportem, přestože tam nejsou žádné hory – hu-
morný a optimistický film Snow-crazy připravuje Laila Pakalnina – doku-
mentaristka, jejíž poslední film uvádí MFF KV v dokumentární soutěži. 
Osobním a výjimečným je film Svědectví Rumuna Razvana Georgescu: Poté
co mu lékaři sdělili, že má mozkový nádor, se autor rozhodl vydat se na cestu
po tenké hranici mezi životem a smrtí a navštívit umělce, kteří jsou nevyléči-
telně nemocní nebo pracují na svém posledním díle v naději, že je tato práce
přežije či dokonce zachrání. Jakým způsobem se jejich tvorba mění, když je na-
blízku smrt? Jak se dá připravit na poslední cestu? A co tady zůstane po naší
smrti? Film objevuje krásu tváří v tvář jednomu z posledních tabuizovaných
témat naší společnosti. 
Podrobnější informace o filmech nabízí internetové stránky www.DOCUin-
ter.net, www.dokument-festival.cz a na www.kviff.com. Ukázky z filmů najde-
te od 9. července i na portálu www.doc-air.com, a na stránce www.DOCUin-
ter.net.
Akci organizoval Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Institut doku-
mentárního filmu a Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava. 
kontakt: Tereza Horská / tereza@docuinter.net 602 335 559, Andrea Slová-
ková / andrea@dokument-festival.cz 774 101 658

KATALOG NOVÝCH ČESKÝCH 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
je přednostně zaměřen na solitérní dokumenty, proto se i z televiz-
ní tvorby mohou přihlásit pouze tyto projekty, popřípadě vybrané části
dokumentárních cyklů. Vzhledem k tomu, že následný panel, který ka-
talog doplní i o audiovizuální prezentaci projektu pro novináře a fil-
mové profesionály, je časově omezen, budou v případě televizní tvor-
by vyzváni dramaturgové k výběru těch filmů, které se ho zúčastní.
Stejně tomu bude i v případě školních filmů, které budou pro panel vy-
brány po domluvě s vedoucími pedagogy. Pro prezentaci budou vy-
brány také pouze ty projekty, které mohou verbální prezentaci dopl-
nit o obrazový materiál, ať už o ukázku nebo fotografie. Svůj projekt
přihlásíte do katalogu přes on-line formulář, který naleznete na
http://www.docuinter.net/cz/register_prepared_documentary.php.

Uzávěrka katalogu je 17. srpna.

Jak uvádíme i na str. 2, Fites vypravuje tradičně do Přelouče autokar, který odjíždí v sobotu 
15. září 2007 ve 13,30 hodin od stanice metra B Českomoravská, návrat cca do 22 hodin tamtéž.
Zájemci o místo se mohou přihlásit mailem na info@fites.cz nebo telefonicky na č. 222 562 331,
ale nejpozději do 31. srpna!!!, po tomto termínu pak mimořádně pouze na mobil Jany Komersové
č. 728 610 036 a to do 4. září 2007.
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m
ové bloky. Pořadatel přitom

 doporučuje vym
ezit v tom

to časovém
 roz-

pětí m
axim

álně dvě hodiny na prom
ítání a hodinu pro veřejné diskuse m

ezi
tvůrci předváděných děl a diváky. D

alší program
ové bloky sestaví pořa-

datel z film
ů a pořadů, které přihlásí individuálně různí nezávislí produ-

centi. Pořadí program
ových bloků určí pořadatel. Součástí přehlídky

jsou i další doprovodné akce, jako tiskové konference, volné tribuny,
výstavky ap. Pokud přihlášená audiovizuální díla přesáhnou časové m

ož-
nosti projekcí v hlavním

 sále, zajistí pořadatel paralelní projekce v při-
lehlém

 „ateliéru“.
Přehlídka je také příležitostí k m

ezinárodní spoluprácia vým
ěně odbor-

ných poznatků a inform
ací z oboru. Pořadatel pozve k osobní účasti zá-

stupce význam
ných evropských film

ových a televizních seskupení, 
organizátory podobných m

ezinárodních přehlídek a festivalů, novináře,
publicisty, tvůrce aj. Prezentaci zahraničních film

ových a televizních
příspěvků zajistí pořadatel podle m

ožností m
im

o oficiální program
 pře-

hlídky. N
ejm

éně jeden program
ový blok je rezervován pro slovenskou

tvorbu.

P
Ř

IH
LÁ

ŠK
A

 k
osobní účasti

Zašlete nejpozději do 5. listopadu 2007 kanceláři Fitesu, Pod N
uselským

i schody 3, 
120 00 Praha 2, tel./fax: 222 562 331, e-m

ail: info@
fites.cz.

Jm
éno,příjm

ení 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tel./fax 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresa 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

člen
– nečlen

Fitesu (nehodící se škrtněte)
Ú

častním
 se přehlídky:  6. 12.   7. 12.    8. 12. 

Prosím
 o

rezervaci ubytování:  5/6. 12.    6/7. 12.    7/8. 12.

Přehlídka se koná v
tom

to přibližném
 časovém

 rozvrhu:
6. prosince – čtvrtek

19 hod. –
zahájení a

projekce úvodního bloku, 
společenské setkání

7. prosince – pátek
prom

ítání program
ových bloků

v rozm
ezí 9 – 24 hod.

8. prosince – sobota
prom

ítání 9 – 16 hod.

P O
D

M
 Í N

 K
Y   Ú

 Č
 A

S
T I

1) Film
y a

televizní pořady m
ohou přihlásit výrobci, m

ajitelé, distributoři, autoři a
další organizace do 20. října 2006.

2) K
přihlášeným

 pořadům
 m

usí být přiložena stručná anotace pro otištění v
program

u a
katalogu, pro tlum

oče-
ní je vítána ikom

entářová listina.
3) Technické podm

ínky: 16m
m

 (com
opt, sepm

ag) 35m
m

 com
opt D

olby stereo, kazety B
etacam

 SP a
VH

S, přičem
ž

pořadatel bude preferovat profesionální form
át. Film

y a
kazety je třeba doručit do kanceláře Fitesu, Pod N

u-
selským

i schody 3, 120 00 Praha 2 nejpozději 13. listopadu 2006.
4) Za jeden program

ový blok bude Fites účtovat přihlašovateli 5 400 Kč na krytí nejnutnějších technických a
or-

ganizačních nákladů. Pokud bude program
ový blok sestaven z

pořadů více přihlašovatelů, bude uvedená
částka pom

ěrně rozdělena.
5) Pořadatel doporučuje, aby stopáž jednotlivých přihlášených film

ů a
televizních pořadů nepřesáhla 30 m

inut
a

délka program
ového bloku cca 2 hodiny.

6) Přihlášky k
osobní účasti je nutné zaslat do kanceláře Fitesu nejpozději 6. listopadu 2006. N

áklady spojené s
po-

bytem
 si každý tuzem

ský účastník hradí sám
, resp. jeho vysílající organizace.

7) Prom
ítání je přístupné veřejnosti. Vstup volný.

Film
ový klub • K

ino • Film
ová a

video projekce • Film
ové 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 – film
ový klub a

střižny 224 923 786
http://w

w
w

.m
at.cz, info@

m
at.cz

po – pá: 10 – 24 hod., so – ne: 14 – 24 hod.

15. přehlídka
české dokum

entární a
anim

ované tvorby
se koná

od 6. do 8. prosince 2007

v
M

O
V

IE &
 TV

 STU
D

IU
 M

AT
K

arlovo nám
. 19, Praha 2.

V
přilehlém

 foyer lze pořádat besedy tvůrců
s

diváky. Paralelní projekce v
„ateliéru“ budou

na uzavřeném
 okruhu V

H
S.
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Institut dokumentárního filmu, organizace propagující kreativní dokumentární film, směřuje své aktivity vůči dokumentárním profesionálům ze střední a východní
Evropy. V roce 2007 ovšem připravuje projekty určené výhradně českým dokumentaristům.
Ve spolupráci s MFDF Jihlava a Českým filmovým centrem vydává v září tohoto roku katalog nových českých dokumentárních filmů. Filmy, které budou za-
řazené do této brožury, musí mít televizní či distribuční premiéru do 30. 8. 2008. Katalog bude následně celý rok distribuován všemi třemi institucemi na
českých i zahraničních festivalech a prezentacích. Zároveň s vydáním katalogu IDF s partnery uspořádá 11. září panel českých dokumentárních filmů. Na
něm se veřejnosti představí 10 vybraných připravovaných projektů a filmů s podzimní premiérou.
Informace o připravovaných filmech budou kromě katalogu dostupné i v on-line databázi, odkud jsou v průběhu roku přesouvány do databáze českých do-
kumentů. Ta v současnosti obsahuje 581 filmů a představuje nejucelenější přehled české dokumentární tvorby po roce 1989. Během léta bude spuštěn on-
line formulář, který umožní jakémukoliv dokumentaristovi zapsat své filmy. Samozřejmou součástí databáze jsou filtry pro vyhledávání a videoukázky a traile-
ry. Databáze je dostupná na www.docuinter.net/docfilms
Mezi nástroje, kterými IDF informuje o dění v dokumentárním světě patří měsíční newsletter IDinFO, který je elektronickou formou distribuován dokumen-
taristům a novinářům, přičemž k jeho odběru se může zaregistrovat kdokoliv na stránkách www.docuinter.net. 
Naprosto novou aktivitou institutu je Dokumentární čaj – neformální setkávání dokumentaristů a dokumentaristek. Tradici započala 20. července prezentací
připravovaného filmu Jak se vařily dějiny za osobní účasti režiséra snímku, Petera Kerekese. Dokumentární čaj bude probíhat čtvrtletně a vždy společné set-
kání motivuje pozoruhodným programem.
Kromě prezentací dokumentární tvorby a networkingu pro dokumentaristy IDF českým filmovým profesionálům usnadňuje vstup na mezinárodní trhy. Na
nejdůležitějším dokumentárním trhu v Evropě, Sunny Side of the Doc ve francouzském La Rochelle zřídil již dvakrát českým a východoevropským producen-
tům a režisérům stánek s označením East Silver: East European Docs. Tento stánek umožnil sjednotit a zviditelnit zúčastněné východoevropské projekty 
a hotové filmy a poskytl jejich autorům potřebné zázemí k prezentaci filmů a k samotným jednáním s evropskými producenty, dramaturgy, akvizitéry a distri-
butory. Čtyři české produkční společnosti letos získaly akreditaci na trh v hodnotě 538,20 EUR zdarma.
Zástupci IDF celoročně cestují na nejvýznamnější evropské dokumentární festivaly a trhy, na kterých mohou distribuovat materiály českých filmařů a pro-
pagovat aktuální českou tvorbu. IDF rovněž nabízí osobní konzultace k festivalovým a produkčním strategiím.

Aleš Rumpel, Institut dokumentárního filmu, ales@docuinter.net

N Á Š  R O Z H O V O R

IDF pro české dokumentaristy

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Rozhovor s ředitelem projektu Jeden svět na školách Karlem Strachotou
Projekt Jeden svět na školách společnosti Člověk
v tísni nabízí už několik let základním a středním ško-
lám vzdělávání v oblasti lidských práv. Vede žáky
k přemýšlení o hodnotách otevřené a demokra-
tické společnosti, k aktivnímu vystupování v rámci

občanské společnosti a pozitivně působí na for-
mování tolerantních postojů. Využívá k tomu do-
kumentární filmy a audiovizuální materiály, posky-
tuje školám doprovodné didaktické a informační
materiály a organizuje školení pedagogů. Materiály
projektu používají pedagogové  na více než 2000
základních a středních školách, gymnáziích a od-
borných učilištích. V roce 2005 proběhl 1. ročník
nového projektu – Příběhy bezpráví. 
Můžete nám přiblížit jejich náplň?
Projekt Příběhy bezpráví je součástí vzdělávacích
aktivit zaměřených na poválečné období našich
dějin, zejména na padesátá léta. Naše zkušenosti
z častých návštěv škol, rozhovory s žáky, studen-

ty a pedagogy i provedená dotazníková šetření jed-
noznačně potvrzují, že období komunistického Čes-
koslovenska patří mezi dlouhodobě opomíjená té-
mata, že je mu ve výuce na většině základních 
a středních škol věnován minimální prostor. Na udá-
losti staré několik desítek let ve výuce nějak nezbývá
čas, chybí zakotvení ve vzdělávacích programech,
vhodné didaktické materiály a mnohdy i vůle. Při-
tom platí, že se dokumentární film osvědčuje jako
výborný prostředek pro vyvolání diskuse a podní-
cení zájmu o určité téma, vede k hledání souvislostí
a formování názorů a postojů. Proto jsme se roz-
hodli rozšířit nabídku filmů projektu Jeden svět na
školách o několik titulů přibližujících naší totalitní
minulost. 
Jak první ročník probíhal? 
České základní a střední školy jsme oslovili s na-
bídkou, aby si vybraly jeden z filmů z připravené
sady a ten jsme jim zdarma na videokazetě zaslali.
V průběhu listopadu 2005 se pak na školách konaly
projekce dokumentárních filmů spojené s besedou.
Jako hosté se těchto debat zúčastnili především pa-
mětníci, kteří se sami stali oběťmi komunistické-
ho bezpráví. 
Kolik škol se do projektu zapojilo?
Do prvního ročníku se zapojilo 360 škol ze všech
regionů České republiky a vůbec neplatí, že to byla
jen gymnázia, respektive školy z velkých měst. 
Kdo přišel s nápadem na tento projekt?
Já. A stejně jako v případě jiných projektů po 

prvotním nápadu následovala diskuse jak v rámci
týmu Jednoho světa na školách, tak napříč spo-
lečností Člověk v tísni.
Příběhy bezpráví měly loni pokračování.
V listopadu loňského roku proběhl druhý ročník
podle scénáře, který se příliš nelišil od ročníku prv-
ního. Školám jsme nabídli další čtyři dokumentár-
ní filmy, tentokrát kromě videokazet i na DVD. Jed-
nalo se o tituly Bez milosti (režie Marie Šandová,
Kristina Vlachová), Nebe nad Evropou (režie He-
lena Třeštíková), Případ Dr. Horáková (režie Jan
Mudra) a Ztracená duše národa VI. – Ztráta víry (režie
Olga Sommerová). Počet škol, které se do projek-
tu zapojily, stoupl na 550. 
Jak děti vnímají komunistickou minulost a ko-
munistické zločiny? Jsou vnímavé k filmům a be-
sedám?
Žáci a studenti reagují velmi spontánně. Často ří-

Naďa Kavalírová, Kristina Vlachová a Jan Wiener
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kají, že vůbec netušili, k jakému bezpráví u nás 
v nedávné minulosti docházelo. Životní příběhy au-
tenticky zachycené v dokumentárních filmech a ná-
sledná setkání s lidmi s podobným osudem, určitě
výrazně přispívají k porozumění naší historii. Mladí
lidé, kteří takovou zkušenost získají, už asi nebu-
dou říkat, že komunismus bylo období vyznačující se
nedostatkem banánů. Zároveň musím zdůraznit, že
zvolená forma je samozřejmě výrazně atraktivnější
než bohužel stále nejčastěji používaný způsob výuky
– frontální výklad a biflování se jmen a letopočtů.
Jak k projektu přistupovali ředitelé škol a učitelé?
Nadále platí, že výuka moderních československých
dějin na mnoha školách v podstatě končí druhou svě-
tovou válkou. Zároveň se stovky ředitelů a pedago-
gů rozhodly promítat svým studentům filmy přibli-
žující období komunistického Československa. Tento
zdánlivý rozpor jen potvrzuje potenciál dokumen-
tárního filmu a také potřebnost systémových změn. 
A jaký byl ohlas médií, odborné veřejnosti či po-
litických vězňů?
Ohlas Příběhů bezpráví v médiích byl značný. Různé
příspěvky se objevily v České televizi, na všech sta-
nicích Českého rozhlasu, v denním tisku, ale také
ve vysílání BBC nebo Deutsche Welle. Z přehledu
mediálního ohlasu je zřejmé, že v listopadu bylo
téma reflexe totalitní minulosti v médiích výrazně
zastoupeno. Projekt jsme od začátku chápali také
jako určitý signál směrem k obětem komunismu,
k lidem, kteří si naši pozornost a úctu rozhodně za-
sluhují. Pro řadu z nich, jak sami uváděli, to byla
první možnost, kdy mohli o svém osudu mluvit před
větším publikem.
Projekt logicky vyvolal popuzené reakce KSČM.
Komunisté dali loni najevo, že se jim nelíbí do-
provodný seriál portrétů v Lidových novinách. 
KSČM je strana, která soustavně překrucuje a ose-
kává obraz minulosti, a má tudíž zájem na tom, aby
se mladí lidé dozvídali o komunistickém Česko-
slovensku minimum. Například předseda KSČM Voj-

těch Filip v souvislosti s naším projektem užil ter-
míny „goebbelsovské učení historie“ a „primitivní
antikomunismus“, poslankyně KSČM Ivana Levá ho-
vořila o „rozeštvávání české společnosti“, Haló no-
viny psaly, že „mozky malých dětí budou syste-
maticky hněteny“ a „mozek dětí má být vymyt, lež
za lží vsunuta“. Reakce KSČM by se neměly pod-
ceňovat, nicméně s nimi předem počítáme, v pod-
statě potvrzují smysl našich aktivit a vnímáme je jako
specifickou formu uznání.

Součástí loňských Příběhů bezpráví byla zajíma-
vá stejnojmenná výstava. 
Z velké části ji pod vedením pedagogů připravili sa-
motní žáci a studenti. Ve svém okolí vyhledali oběti
komunistické persekuce, setkali se s nimi nebo s je-
jich příbuznými, popsali jejich životní příběhy a při-
pravili grafické návrhy jednotlivých výstavních pa-
nelů. Práce mladých lidí se staly také základem
seriálu portrétů, který vycházel v Lidových novi-
nách. Výstava se koncem loňského roku konala
v pražské Novoměstské radnici a dalších osmi měs-
tech, letos dále putuje po České republice.
Předpokládáte, že projekt Příběhů bude pokra-
čovat?
Samozřejmě bychom rádi uspořádali třetí ročník. Bo-
hužel Příběhy bezpráví a další související vzděláva-
cí aktivity provázejí od samého začátku značné fi-
nanční těžkosti. Doposud se nám například nepodařilo
získat podporu Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Ukazuje se, že je mnohem snazší získat
finanční prostředky na realizaci těch programů pro-
jektu Jeden svět na školách, které využívají zahraniční
filmy a prioritně se věnují zahraniční problematice.
Jakoby se i v tomto projevoval jakýsi celospolečen-
ský trend nepodporovat aktivity vedoucí k pozná-
vání naší nedávné minulosti. Jestliže pro nacismus
platí „nesmíme zapomenout“, v případě komunismu
můžeme v mnoha případech mít dojem, že se spo-
lečnost řídí zásadou „nesmíme připomínat“. Já pře-
sto zůstávám optimistou a věřím, že Příběhy bezpráví
se i letos konat budou. Plánovanou novinkou by mělo
být zařazení dvou až tří hraných filmů.
Budete kromě padesátých let mapovat i jiná ob-
dobí totalitní minulosti?
Kolekce dokumentárních filmů o československých
dějinách obsahuje tituly přibližující nejen 50. léta,
ale i další klíčové události našich dějin: vznik ma-
sarykovské První republiky, druhou světovou válku,
komunistické uchopení moci v únoru 48, pražské
jaro 68, sovětskou intervenci a následnou norma-

lizaci, působení disidentů 
a jejich pronásledování, rok
1989 a Sametovou revoluci.
Jedná se o dvacet titulů, které
na videokazetách a DVD
v průběhu celého roku na-
bízíme školám k trvalému
užívání. V případě DVD jsme
přitom využili možností,
které tato technologie nabí-
zí, filmy rozdělili do kapitol 
a na DVD doplnili dopro-
vodnými audiovizuálními ma-

teriály. Pro všechny filmy jsme s nositeli autorských
práv vyjednali možnost jejich poskytování školám
a uhradili případné poplatky plynoucí z uzavřených
smluv. Doposud jsme do škol rozdistribuovali více
než 3.500 těchto kazet a DVD.
Myslíte si, že projekty, ve kterých se ozřejmuje
dětem a mladým minulost, mají v současné době
smysl?
Historie československého komunistického státu
skončila teprve nedávno a už teď je vidět, jak snad-

né je tuto etapu našich dějin zkreslovat či uzavírat
do statistik. Je to o to jednodušší, že jde o historii
vlastně léta „zamlčovanou“, které se například v dě-
jepisu věnuje málo prostoru. Pro mnoho žáků a stu-
dentů jsou projekce dokumentárních filmů a ná-
sledné debaty s pamětníky pořádané v rámci našeho
projektu jednou z mála příležitostí, jak se dozvě-
dět více. Přitom smyslem výuky dějepisu by měla
být především výchova demokratického občana 
a ta není možná bez pravdivého poznání období,
které naši současnost tolik ovlivňuje.

Jak byste Příběhy obhájil před nařčením, že se opět
jedná o převracení minulosti a jednostranné ovliv-
ňování dětí?
Narážíte na komunistický návrh, aby na besedy do
škol chodili také „jejich lidé“ a vyvážili svým ko-
mentářem obsah dokumentárních filmů. Měli by-
chom tedy zvát – kvůli vyváženosti – na debatu 
o druhé světové válce také popírače holocaustu
nebo dozorce z koncentračních táborů? Nicméně
platí, že výběr konkrétních hostů je plně v kom-
petenci jednotlivých škol.
V souvislosti s naším projektem také zaznívá, že žáky
a studenty problematika nedávných dějin vůbec ne-
zajímá, a tedy není třeba se jí více věnovat. To je
hodně zavádějící. Proč by je toto období zajímat ne-
mělo? Proč by je mělo zajímat méně než třeba Ra-
kousko-Uhersko? To, že mladí lidé toho o pová-
lečných dějinách příliš mnoho nevědí, nemůže být
interpretováno jako potvrzení jejich nezájmu nebo
ještě hůře, jako potvrzení jejich hlouposti. Je to po-
tvrzení nedostatečnosti systému, nechuti a možná
i obav nabídnout jim možnosti, jak se s naší ko-
munistickou minulostí více seznámit. 
Zůstanete u Příběhů bezpráví, nebo se pustíte
do dalšího projektu?
V letošním roce probíhá pilotní část nového pro-
jektu zaměřeného na mediální vzdělávání. Jeho cílem
je posilovat schopnost mladých lidí kriticky nahlí-
žet na jednotlivá mediální sdělení, jejichž vlivu jsou
dennodenně vystavováni, a zároveň rozvíjet jejich
dovednosti pro využití potenciálu médií. V této fázi
jsme se zaměřili především na zpravodajství, pro-
pagandu a reklamu.

Za rozhovor poděkoval Daniel Růžička 

Pokud budete mít zájem o publikaci vydanou v sou-
vislosti s 2. ročníkem projektu Příběhy bezpráví,
můžete si ji bezplatně objednat na emailové adrese
skoly@jedensvet.cz nebo stáhnout v elektronic-
ké podobě z webových stránek 
www.pribehybezpravi.cz.
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Společnost Corona Communications s.r.o. uspořádala diskusní fórum Drogy 
a televize jako další ze svých mezinárodních projektů zaměřených na média
a společnost. Akce proběhla 2. a 3. května v Třeboni, před zahájením mezi-
národního festivalu animovaných filmů Anifest 2007.
Diskutující odborníci (z řad lékařů, politiků, sociologů a zástupců televizí) se
letos zabývali otázkou, která dosud nebyla u nás ani v zahraničí systematicky
zpracována – na vztah televize a drog. Základní otázkou bylo, zda televize o
zneužívání psychotropních látek pravdivě informuje, nebo zda spíše nabádá
k jejich zneužívání. V neposlední řadě byl diskutován vztah mezi drogami a svě-
tem umění. Specialisté z oblasti protidrogové prevence se zamýšleli i nad
tím, zda se televize může stát kvalitním nástrojem primární prevence.
Spolupořadatelem fóra byla jako již tradičně Stálá komise pro sdělovací
prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vzhledem
k tomu, že letošní téma výrazně zasahuje do sféry lékařství, požádala Corona
Communications o spolupráci rovněž Centrum adiktologie Psychiatrické

kliniky I. lékařské fakul-
ty a VFN UK.
Diskusního fóra se zú-
častnila celá řada hostů ze
zahraničí. Profesor Ethan
Nadelmann (USA), ředi-
tel organizace Drug Poli-
cy Alliance, reprezento-
val skupinu alternativních
postupů v boji proti dro-
gám. Jeho tématem byl
současný převládající

obraz výrobců a distributorů drog v televizi. Nadelmann se domnívá, že te-
levize jako mocné médium poskytuje celou řadu nepřesných a zkreslených in-
formací o drogách se sklonem k senzacechtivosti, která má svůj podíl na rozd-
mýchávání drogové války. Dr. Gábor Somogyi z nevládní organizace Beckley
Foundation Drug Policy Programme (UK) přednesl svůj příspěvek na téma: Jak
může televize podnítit u diváků zájem o drogovou problematiku? Somogyi
hodnotil tento problém v kulturologickém kontextu – tedy že prezentace
drog v televizi je diváky interpretována na základě jejich komplexních znalos-
tí a zkušeností, které jsou obvykle získávány mimo sféru televizního vlivu. 
O úloze médií, zejména televize, při prosazování poměrně liberálních drogo-
vých politik ve Švédsku hovořil Per Johansson (National Association for a Drug-
free Society). Jeff Lee (UK), výkonný ředitel nadace The Mentor Foundation ho-
vořil o vztahu televize k „legálním drogám“. Poznamenal, že televize by
měla přehodnotit otázku, zda nese etickou zodpovědnost za to, že prezentu-
je užívání toho času legálních drog za normu, a popírá případné zdravotní
následky. Jeff Lee se zaměřuje především na programy v oblasti vzdělávání,
zdraví a prevence, které jsou určeny pedagogům. Za zástupce zahraničních
médií v panelu vystoupil Nikolai Chavdarov – producent, spisovatel a reži-
sér (bTV, Bulharsko). Chavdarov se vyjadřoval k otázce, jaký je současný pře-
vládající obraz uživatele drog v televizi. Chavdarov se domnívá, že prezen-
tace uživatelů drog v televizi bývá výrazně negativní a zjednodušená. Co se týče
sektoru komerčního, neskýtá dostatečný prostor pro hlubší pochopení pro-
blému, a zároveň touží po snadné prodejnosti. Partnerkou v diskusi byla Chav-
darovovi JUDr. Darja Macáková (Česká televize), šéfdramaturgyně publicis-
tiky, dokumentaristiky a vzdělávání, která hovořila na téma: Jaká je role
veřejnoprávní televize v primární protidrogové prevenci? Moderátorem
diskusního fóra a odborným poradcem projektu byl MUDr. Tomáš Zábran-
ský z Centra adiktologie Psychiatrické kliniky I. LF a VFN UK. Dalším ze zástupců
Centra adiktologie byl Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD., psycholog a psy-
choterapeut, který se snažil odpovědět na otázku, zda televize podávají in-
formace o drogách v souladu s ohledem na různé věkové kategorie divá-

ků. Miovský se domnívá, že diferenciace pořadů z hlediska věkových skupin je
velmi obtížná, stejně tak jako oddělování edukativní, výchovné a na druhé stra-
ně ekonomické funkce televize. Mluvčí poukázal na nutnost diskutovat pře-
devším o hranicích pro vnitřní regulaci a lidské touze posouvat hranice. MUDr.
PhDr. Kamil Kalina, CSc., MSc., psychoterapeut a ředitel sekce protidrogo-
vé politiky Úřadu vlády ČR se zaměřil na problematiku spolupráce mezi od-
borníky a instituce protidrogové prevence a médii. Kamil Kalina se v první
řadě zabýval vymezením pojmu „odborník“ a „instituce protidrogové pre-
vence“. Jeho příspěvek se zabýval především úlohu médií ve zvyšování dro-
gového vědomí, zacházení se statistickými údaji a rolí mediálně preferovaných
odborníků. Druhý moderátor fóra, M. A. Josef Radimecký, MSc., rovněž zá-
stupce Centra adiktologie, se ve své práci zaměřuje mimo jiné na vztah drog
a umění, což bylo dalším podtématem diskuse. Radimecký hovořil o bohém-
ské společnosti, která je již tradičně se zneužíváním drog spojována, a o por-
trétování umělců – uživatelů drog především v bulvárních médiích. Za umě-
leckou obec filmařů přijali pozvání na konferenci dva režiséři, kteří zpracovávají
ve své tvorbě příběhy a osudy drogově závislých – Tomáš Škrdlant a Robert
Sedláček. 
V rámci doprovodného programu připravila společnost Corona Communi-
cations prezentaci fotografií narkomanů redaktora PhDr. Jiřího Doležala a vý-
stavu výtvarných děl drogově závislých pacientů psychiatrické léčebny Čer-
vený Dvůr, která díla k tomuto účelu zapůjčila. První den byl panel obohacen
též filmovou projekcí. Diváci měli příležitost shlédnout dokumentární film
Tomáše Škrdlanta „Ztráta a nalezení sebe sama“ z cyklu „Když musíš tak musíš“
a animovaný film Břetislava Pojara Narkoblues.

“Podařilo se nám soustředit na jedno místo a v jeden čas lidi, kteří v několika
případech představují naprostou špičku ve svém oboru,” shrnul svůj dojem po
skončení diskusního panelu Tomáš Zábranský. “Nezbourali jsme svět – to
určitě ne. Ale zažili jsme extrémně zajímavou, občas pikantně ostrou a často
inovativní diskusi – inovativní v tom, že se pokoušela na zdánlivě vyčerpané
téma ‘drogové prevence a televize’ podívat bez snahy o otupující politickou
pseudokorektnost, kriticky a upřímně. Nejsem si jist, zda jsme dospěli ke kon-
sensu – ale to ani nebylo naším cílem. Z rozhovorů s účastníky diskusního
panelu i s publikem si ale odnáším jistotu, že jsme zažili několik vzácných
chvil intelektuálního jiskření – a že někteří zástupci médií odcházeli s před-
sevzetím to, co slyšeli, po svém promítnout do vlastní práce. Vlastně je to
víc, než bych býval čekal.”
Finanční podporu projektu poskytlo Ministerstvo kultury České republiky,
Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Magistrát hlav-
ního města Prahy. Mecenášem projektu se stal ing. Luděk Bena, záštitu pro-
jektu udělil Primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. V současné chví-
li se připravuje dvojjazyčný sborník diskusí z konference, který bude vydán
koncem srpna 2007.

O Z V Ě N Y  A N I F E S T U

Tentokrát přinášíme v této rubrice stať, jejíž téma je vzdálené názvu této rubriky jen zdánlivě:

Ozvěny AniFestu
MEZINÁRODNÍ DISKUSNÍ FÓRUM „DROGY A TELEVIZE“
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kapitola 9: Z PRAHY DO ZLÍNA
Válka skončila, ale Praha
byla poznamenaná bolest-
ně viditelnými stopami na-
cistického běsnění.
V pozůstalosti Jana Pašut-
ha, mého pozdějšího dlou-
holetého spolupracovníka,
jsem kromě fotografií našel

i list jeho vzpomínek: „9. května jsem jel na mo-
tocyklu na Barrandov. První prací bylo odnést mrtvé
z ateliérových hal a objektů. Z Podolí, kde byly ukry-
ty ve skalním bunkru dvě zvukové aparatury, jsme
dostali hlášku, že vrata bunkru s německými nápi-
sy byla vypáčena. Přijeli jsme tam včas, vše jsme za-
bezpečili a zorganizovali odvoz na Barrandov.“
Filmová výroba se rozjížděla velmi pomalu a toho
roku byly dokončeny pouze tři filmy.
Po válce jsem se věnoval už jenom příjmu zvuku 
a mixáži krátkých filmů. Název funkce byl adept mist-
ra zvuku.
První generálním ředitelem Československého filmu
se stal bývalý filmový kritik Rudého práva Lubo-

mír Linhart, který se mimo jiné aktivně účastnil na
verzi návrhu na znárodnění naší kinematografie.
Hned následujícího roku odjel na informativní cestu
do USA, ale žádné využitelné poznatky nepřinesl.
Ministrem informací a osvěty byl Václav Kopecký
a sekčním šéfem se stal básník Vítězslav Nezval,
který Linharta nenáviděl. S ohledem na staré přá-
telství k Nezvalovi Kopecký Linharta odvolal a místo
něho byl jmenován Oldřich Macháček z Brna. Ten
měl sice po revoluci po obvinění z kolaborace Brno
zakázané, ale Nezval tvrdil, že zavede do filmu ales-
poň finanční pořádek. A zavedl. Vyhodil rekvizitá-
ře, kteří měli obchody se starožitnostmi, čili kra-
dli, a počítal každou ve filmu vykouřenou cigaretu.
Sám Nezval to také neměl snadné a po únorovém
puči se ocitl v opovržení strany KSČ jako surrea-
lista a dadaista, který nemá se socialistickou kul-
turou nic společného. Teprve oslavná báseň Zpěv
míru ho plně rehabilitovala. K filmu tíhnul už za první
republiky, kdy básnířka a režisérka Zet Molas, vlast-

ním jménem Zdena Smolová, jeho zájem povzbu-
zovala. Básníka jsem později potkával u svého byd-
liště ve Vršovicích, kde společně s životní družkou,
tanečnicí, nakládali v dětské tašce do luxusního auta
Poběda kojence Robertka a odjížděli na víkend.
Začaly prověrky zrádců a kolaborantů, z Barran-
dova byla propuštěna většina vedoucích jako aso-
ciálů, Miloš Havel byl obviněn z kolaborace s na-
cisty, ale nic se mu neprokázalo. Měl obhájce 
i v Nezvalovi, který mu byl zavázán za vysvoboze-
ní z nacistického vězení. Odnesli to všichni, kteří
natáčeli v německých filmech.
Miloš Havel se u Staňkovského rybníka dostal roku
1949 do Rakouska, ale do ruské zóny a odtud ho
eskortovali do Českých Budějovic a do Prahy. Soud
mu vyměřil dva roky vězení a ztrátu veškerého ma-
jetku. Nezval opět odvážně svědčil v jeho prospěch.
V srpnu 1952 opustil Havel republiku definitivně,
žil v Mnichově jako provozovatel restaurací a na-
konec měl květinářský krám. Sladký život to nebyl.
Zemřel v roce 1968. Urna s jeho pozůstatky byla
roku 1968 uložena do rodinné hrobky na Vino-
hradském hřbitově v Praze.
V září 1945 jsem odjel do zlínského ateliéru za-
stupovat zvukaře Františka Černého, který šel na
půl roku na vojnu.
Ateliér sloužil od roku 1936 k natáčení reklam-
ních a instrukčních Baťových filmů, zaměstnávala
filmové kapacity Ladislava Koldu, Elmara Klose, Vlas-
timila Harnacha, Františka Piláta, Alexandra Hac-
kenschmieda, ale ti všichni byli při mém příjezdu už
v Praze (Hackenschmied v USA), zbyl tam ředitel
Poupera. Baťa byl obdivovatel Ameriky, takže lam-
pový park MOLES-RICHARDSON i zvuková apa-
ratura Berndt Maurer byly amerického původu 
a Pilát, Klos, Kolda a Hackenschmied si rádi pro
zakoupené vybavení do Ameriky dojeli. Jen obra-
zová kamera Super Parvo Debrie byla z Paříže a to
bylo štěstí. V USA je totiž elektrická síť o kmitočtu
60 period a ta zvuková kamera se u nás na síťový
kmitočet 50 period nemohla nikdy použít. Ale stej-
ně pro střední Evropu měla licenci německá Tobis-
Klangfilm a americké aparatury se nesměly použí-
vat. Baťa chtěl už před válkou točit celovečerní filmy,

což také realizoval, a proto musel z licenčních dů-
vodů zakoupit německou aparaturu Klangfilm EK 11,
která nyní byla ve Zlíně. Ta Berndt Maurer byla v kuf-
rech pod stolem, nepoužitelná.
Výroba Baťových reklamních filmů objevila tváře
dosud neznámých herců, Karla Högera, Dany Med-
řické, Jiřiny Štěpničkové a nabídla práci režisérům
Martinu Fričovi a Otakaru Vávrovi.
Ani ateliér BAPOZ (Baťovy pomocné závody) nebyl
uchráněn od nacistického záboru, Němci tu však
ponechali celé české osazenstvo i vedení v nadě-
ji, že výsledky animované tvorby budou jednou slou-
žit ku prospěchu Říše. Po válce byl ateliér jménem
revolučního výboru znárodněn už 9. května 1945,
jak o tom píše Elmar Klos a Hana Pinkavová ve svých
pamětech.
Mou pracovní náplní bylo získat z lavendlové kopie
přepisem negativ zvuku pro výrobu distribučních
kopií. Rozumíte? Tak lapidárně: z dokonalé kom-
binované kopie (obrazu a zvuku) přepsat zvuk na
samostatný zvukový pás negativu, který bude s ne-
gativem obrazu sloužit pro výrobu filmových kopií
pro kina. Tak se vyráběly kopie všech zahranič-
ních filmů dovezených do republiky.
Ladislav Kolda, bývalý ředitel FAB (Filmové atelié-
ry Baťa) fungoval už v Praze na Filmexportu, do-
vážel zahraniční krátké filmy a já jsem je ve Zlíně
ozvučoval do češtiny.
Také jsme vyjeli do Brna natáčet hudbu k filmu SMRT
ČÍHÁ, který varoval před manipulací s nalezenou vá-
lečnou municí. Aparaturu EK 11 jsme naložili na sta-
rou hasičskou stříkačku, příslušný Fordson byl tehdy
nepojízdný a v třeskutém mrazu jsme vyrazili, to-
pení nebylo. Mezi Bučovicemi a Slavkovem jsme pích-
li, rezerva žádná. Řidič odjel stopem do Bučovic lepit
a my s Frantou Strangmüllerem jsme si u silnice roz-
dělali oheň, abychom si prohřáli zkřehlé nohy, ale
já jsem si propálil podrážky. Ani nevím, kde jsem vzal
náhradní boty, koupit se tehdy nedaly.
V Brně jsme natáčeli v sále Besedního domu, akus-
tické závěsy nám půjčili v divadle. Na filmaře se při-
šel podívat Vladimír Sís, při této příležitosti jsme
se seznámili a v budoucnu mnohokrát spolupra-
covali. Uslyšíte o něm vždy zajímavé historky.
Kudlovský ateliér neboli Kudlovská stodola byl ko-
lébkou světově proslulých tvůrců animovaného
filmu, Hermíny Týrlové a Karla Zemana. Týrlová při-
pravovala Vzpouru hraček a Zeman začal točit Pro-
kouky. Ke spolupráci přizval skladatele Zdeňka Lišku
a dodnes vidím tehdy hubeného, později mohut-
ného a nejvýznačnějšího skladatele filmové hudby.
Stal jsem se obdivovatelem Hermíny Týrlové a říkal
jsem jí Týrly. Pozorně jsem naslouchal jejímu líčení,
jak s Karlem Dodalem objevovali možnost animace,
jak si později koupila v Hanzlíkově kamerové dílně
starou kamerou Gaumontku, postavila si ji k posteli
a celou noc radostí nespala. Chtěla natočit Ferdu

Miloslav Hůrka
O filmu
(vybrané kapitoly z rukopisných pamětí legendárního barrandovského zvukového mistra)

1936: BAPOZ – Baťovy pomocné závody, 
později FAB – Filmový ateliér Baťa

28. 11. 1945: přepisuji zvuk k ruskému filmu Člověk 217 na
aparatuře Klang EK 11
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Mravence, vytvořila jeho loutku, namalovala si de-
koraci a experimentovala.
Koncem třicátých let přijela do Zlína s dvěma kufry,
v tom malém měla něco na sebe, v tom velkém od
špendlíku všechno: kladívko, nůžky, kleště, šrou-
by, dráty, pilku, barvy, vrtáky, jehly, nitě i hotové
dekorace a hlavně loutku Ferdy. Ve Zlíně měla na-
točit několik metrů animované ukázky a předvést ji.
Byla přijata, následovala smlouva, termín a rozpo-
čet. Neměla však zkušenosti z časové náročnosti
a překročila rozpočet. Film dokončila z vlastních
úspor, ale výsledek byl kouzelný. V prostém pod-
nájmu otevřela skříň a vylovila hlavu projektoru, na
které kontrolovala, jak se jí zdařila animace. Byl jsem
fascinován, co tato žena dokáže.
Následující film, který připravovala za války, byl Vá-
noční sen. Měla to být kombinace loutky a živého
děvčátka. Vytvořila figurku hadrového panáčka 
a natočila film předčící očekávaná. Počátkem roku
1944 vypukl požár ve střižnách i v archivních bunk-
rech a celý negativ Vánočního snu shořel. Nevím,
zda Týrlová už neměla dostatek sil k znovunatoče-
ní filmu, ale skutečnost byla taková, že repetice
se ujal samostatně Karel Zeman. Vím ale, že od té
doby se ti dva nemilovali.
Když jsem v roce 1983 točil ve Vizovicích, zajel jsem
tehdy ještě do Gottwaldova a navštívil chalupu v za-
hrádce, kde s přítelkyní Mílou Bráníkovou Týrlová
bydlela. V interiéru bylo pár mravenců, ale těch, co
si sama vytvořila a kteří jí připomínali její začátky.
Zavzpomínali jsme si, byla plná životního elánu, jen
malinko zestárla. To jsem ji však viděl naposledy. Po
sametové revoluci se vzdala titulu národní uměl-
kyně. Zemřela v květnu 1993.
Nechci však končit kapitolu smutkem, tak obrá-
tím list. Ze skříňky ve zvukárně zmizel oscilograf. Ta-
kový kovový váleček o průměru 5 cm, vysoký 3 cm.
Při domovních prohlídkách u podezřelých se ne-
našel. Napsal jsem k píchačkám: „…tento nepřed-
ložený čin ohrozil výrobu zahraničních filmů, a proto
žádám, aby pachatel oscilograf vrátil, čímž bude pát-
rání zastaveno“. Druhý den byl v poště balíček 
a v něm – oscilograf.
Když po půl roce vypršel čas mé kudlovské činnosti,
dostal jsem od zplnomocněnce Československého
filmu Jana Sinnreicha jednovětý dopis: „Oznamu-
jeme Vám, že dnem 1. dubna 1946 jste trvale pře-
ložen do filmových ateliérů ve Zlíně.“ Nikdo se se
mnou nebavil. Černý měl dávného přítele Ram-
bouska, který momentálně zastával funkci zvuko-
vého oddělení, tak ti dva se domluvili a Sinnreich to

požehnal. Jenomže 1. dubna byl Sinnreich vymě-
něn ředitelem ing. Jiřím Slavíčkem, synem slavné-
ho malíře Antonína Slavíčka. Ten dopis roztrhal 
a řekl, ať na to zapomenu. V roce 1947 jsem s ním
natočil film Podobizna.
Vím o někom, kdo by jednání obou pánů pojme-
noval, ale já jsem jim nikdy nic nevyčítal, a dokon-
ce se stali mými přáteli. Černý nepil, nekouřil 
a pro zdraví chodil na Barrandov pěšky, ale před lety
ho přejelo v Praze auto. Osud.
V době, kdy jsem byl ve Zlíně, tak tam byl na ně-
jaké praxi nastávající režisér Karel Kachyňa, ale já
jsem ho vůbec nezaregistroval, nevím, že tam byl.
Ale toto přehlédnutí se mi po čtyřiceti letech ne-
vyplatilo, o tom se dovíte v některé další kapitole.
Za pobytu ve Zlíně jsem dostával diety 100 Kčs
denně místo zákonitých 200 Kčs. A když to tak dobře
dopadlo, podal jsem žádost o doplacení neopráv-
něně krácených diet a vyšlo to. Jednolůžkový pokoj
s koupelnou stál tehdy ve Společenském domě 35,-
Kčs. Oběd a večeře kolem 20 Kčs.
Mám ale ještě jednu autentickou vzpomínku na Zlín.
Kameraman Rosťa Zámečník měl v kameře nějaký
zbytek a navrhl, že u mne v pokoji natočíme Můj
večer v hotelu. Paní Týrlová se ujala režie a vznikl
vzácný dokument. Když jsem film po padesáti le-
tech přepsal na VHS kazetu a tu doma přehrával, tak
se manželka divila, co je to v televizi za program.
kapitola 10: FILM JARO
Brzy po návratu ze Zlína se ukázala konstelace hvězd
pro mne příznivě. Měl jsem samostatně pracovat na
ruském filmu Jaro (Vesna, 1946) v produkci Mos-
filmu, s režisérem Grigorijem Vasiljevičem Alexan-
drovem a herci Ljubov Orlovou a Nikolajem Čer-
kasovem.
Ač platil nepsaný úzus, že adept mistra zvuku může
samostatně pracovat teprve po absolvování tří ce-
lovečerních filmů za supervize puncovaného mist-
ra, byla učiněna výjimka. Film Jaro totiž nechtěl nikdo
dělat a důvod byl zcela prozaický. Konec filmova-
cího dne se často protáhl do pozdních večerních
hodin, a to bez předchozího oznámení, což mno-
hým zvukařům z rodinných důvodů nevyhovova-
lo. Využil jsem této pro jiné nevhodné nabídky a zá-
vazek přijal. Obavu, že to nezvládnu, jsem absolutně
nepociťoval, konečně ze zlínské praxe, kdy mě pro-
šlo ušima několik ruských filmů, jsem dokonale znal
jejich kvalitu.
Jsme si vědom, že jmenovaní umělci dnešní gene-
raci mnoho neříkají, ale kdysi patřili ke špičce so-
větského filmu. (V rukopisu se autor dále zmiňuje 
o Alexandrovově cestě do Hollywoodu, kde jako asi-
stent Sergeje Michajloviče Ejzenštejna měl mimo
jiné i možnost účastnit se natáčení Chaplinova filmu
Světla velkoměsta.)
Spolupráce s Alexandrovem byla i pro mne velikou
školou. Když jsme točili Jaro, bylo mu třiačtyřicet let
a kouzlem své osobnosti si získal všechny spolu-
pracovníky. Veseloherní děj filmu se odvíjel v la-
boratoři pro spoutání sluneční energie, Orlovová
představovala ve dvojroli obrýlenou vědkyni pro-
fesorku Nikitinovou a mondénní zpěvačku Šatro-
vovou. Filmování bylo pro ni vyčerpávající, neboť

dvojrole se „nehne z placu“, jak se mezi filmaři říká.
Velmi často bylo třeba prodloužit pracovní dobu,
a to přicházel do ateliéru tehdejší ředitel Ladislav
Reichl (bývalý ředitel AB na Vinohradech a na Bar-
randově), aby požádal zaměstnance o přesčasové
hodiny. Ti unisono odpovídali, že pro Alexandro-
va a Orlovovou tak rádi učiní.
Hlavní dekorace, laboratoř pro spoutání sluneční
energie, byla prostavěna pro dva největší barran-
dovské ateliéry, pětku a šestku v nových halách,
takže zasvětlování trvalo věčnost. Tehdy se točilo
vše v kontaktu, postsynchron se vylučoval. V tak
obrovské dekoraci se uplatnila šibenice, jeřáb pro
mikrofon, pouze při záběrech v přízemí na podlaze,
ale když se herci pohybovali na různých lávkách 
a můstcích v kopuli laboratoře, byl k disposici malý
kondensátorový mikrofon „vajíčko“ na bambuso-
vém prutu a ten se dostal všude. Můj tehdejší mik-
rofonista Standa Fill byl jedním ze „zlatého fondu“
mikrofonistů, kteří to skutečně uměli. Dokonale ovlá-
dal sledování herce mikrofonem a nepotřeboval ode
mne žádné připomínky. Exteriér laboratoře se točil
u koule libeňského plynojemu.
Hudbu k filmu komponoval Isaak Dunajevskij, Ale-
xandrovovův spolupracovník už od filmu Celý svět
se směje. Měli jsme natočit playback písně se zpě-
vem Mikrob ljubvi – Mikrob lásky, a tak Dunajevskij
přiletěl do Prahy. Nejdříve zahrál skladbu na kla-
vír a vysvětlil nám svou představu. Aby upřesnil
tempo a styl přednesu, tak jsem pro orchestr jeho
klavírní podání natočil. Sám se totiž natáčení play-
backu nemohl účastnit.
Playback se natáčel v ateliéru č. 3 na aparatuře Klang
Eurocord, optický záznam, zpívala Orlovová. Tehdy ne-
bylo možno natočit nejprve hudební základ a dodatečně
na playback podle sluchátek nazpívat písničku, jak by
se to praktikovalo dnes. Orchestr i zpěv se točily sou-
časně a slyšet nahrávku bylo možné až po vyvolání ne-
gativu a vykopírování pozitivu – druhý den.
Natočit orchestr se zpěvem podle požadavků Du-
najevského bylo těžko realizovatelné. Přišel jsem na
novátorskou myšlenku. K docílení požadovaného
poměru mezi hudbou a zpěvem jsem dal spustit
od stropu tlusté závěsy, jaké se používaly pro utlu-
mení zvuku v dekoraci a těmi byl oddělen prostor
pro zpěvačku, která dirigenta viděla pouze 
škvírou mezi závěsy. Její sólistický mikrofon „slyšel“
orchestr minimálně, takže bylo možné presentovat
zpěv výrazněji. Dnes se to tak praktikuje běžně.

M A L Á  F I L M O V Á  H I S T O R I E

Pracovní záběr z filmu Jaro, před kamerou na židli Grigorij
Alexandrov

U klavíru Isaak Dunajevskij, s mikrofonem „vajíčko“
Stanislav Fill, uprostřed Grigorij Alexandrov, vlevo autor
těchto vzpomínek a Jelena Ladyženskaja
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Výsledek nahrávky byl (dle mínění Orlovové a Ale-
xandrova) vynikající a Orlovová mi přinesla na památku
fotografii s věnováním, jak „charašó“ jsem natočil její
píseň. Vedle sedící ženě řekla lítostivě: „…a bude
mi smutno po vašem manželovi…“ a tak, abych ne-
smutněl já, manželka fotku roztrhala.
Mám ale gramofonovou desku Melodia s tím mikro-
bem lásky, ale tu si zase už nemohu poslechnout, pro-
tože je na 78 otáček a ten gramofon už také nemám.
Jednou se měl natočit záběr štěkajícího psa sedící-
ho v kabrioletu. Pes byl v ateliéru zřejmě poprvé, měl
na co čumět, tak proč by štěkal? V takovém přípa-
dě, aby „netekly“ metry drahocenného filmu při če-
kání, než si pes umane štěkat, zapnou se kamery tepr-
ve až pes začne „hrát“, a po natočení potřebné metráže
se místo povelu „stop“ dá povel „klapka“ a ta nebo
ten přiskočí do záběru, klapne a ohlásí číslo synchronu.
V mém týmu byl klapka hoch jménem Švarc, velmi in-
klinující k umění. Klapl, ohlásil číslo, ale potom za-
čala jeho tvůrčí trýzeň. V jeho tváři se odráželo vše,
co se odehrávalo na scéně. Každý záběr s herci spo-
luprožíval.
Plynuly dlouhé minuty čekání, pes nic. Náš klapka, ve
snaze přimět psa ke štěkání, použil osvědčeného triku:
tabulkou klapky dorážel na psa a povzbuzoval ho tím,
že sám štěkal a vrčel. Vyšlo to, pes pochopil, co se od
něho požaduje, herecky se v patřičné metráži pro-
jevil a Alexandrov s radostným uspokojením zvolal
– klapka! Náš hoch hbitě skočil do záběru, klapl, ale
jelikož v duchu myslel a hrál se psem, tak místo hlá-
šení čísla – štěkal. Když jsem vyšel ze své boudy na
scénu, leželi všichni v křečích smíchu na zemi.
Čerkasov potvrzoval názor, že čím větší umělec, tím
lepší člověk. Byl ozdoben několika metály a ke kaž-
dému doplnil, kolik rublů který hodil. Jednou však bylo
natáčení ohroženo. V neděli navštívil umělecký štáb
vinařský Mělník a na zpáteční cestě jejich vůz hava-
roval. Řidič pil také. Asi po týdenním přerušení se po-
kračovalo, Alexandrov byl v sádře, měl zlomenou klíč-
ní kost a Čerkasovovi museli udělat nové zuby.
Dlouho po skončení Jara mi torza dekorace na sme-
tišti připomínala příjemnou dobu natáčení.
kapitola 11: HRDINOVÉ MLČÍ
Kdybych mlčel, nic byste se nedověděli. Hrdinové
mlčí byl název filmu režiséra Miroslava Cikána, který
jsem absolvoval za supervize ing. Stanislava Vond-
raše. Mlčícím hrdinou byl Jindřich Plachta. Točilo se
v ateliéru č. 3 a naše zvuková aparatura stála v pří-
pravně před ateliérem, čemuž jsem byl nakonec velmi

rád. Rekvizitáři vybavili dekoraci nábytkem plným ště-
nic, které nebyly zvyklé na filmování v záři reflekto-
rů a vylézaly ze škvír. Ateliér bylo nutno vyplynovat.
Vondraš po několika dnech filmování poznal, že se mi
nemusí věnovat, a zabýval se svými zájmy. Vyráběl vě-
trné elektrárny, tak využil volného času a navíjel kot-
vičky do dynamek. Brzy ale pracoviště opustil a zůstal
jsem v boudě sám.
Jednou při příchodu na Barrandov mě na vrátnici pře-
kvapila důkladná osobní prohlídka. Osahali mě, hráb-
li do aktovky a můžete jít. Když jsem přišel do přípravny
a zvukového boxu, uvědomil jsem si, že aktovka má
dvě přihrádky, v jedné byla svačina, ve druhé pistole.
Mám se vrátit a oznámit to? Nic by se nestalo, měl
jsem platný zbrojní pas, ale vznikla by nepříjemná kom-
plikace. Položil jsem aktovku na stoleček a věnoval se
natáčení.
Pojednou zaklepání na dveře boxu a přede mnou stál
Josip Broz Tito, maršál Jugoslávie v doprovodu ředi-
tele Ladislava Reichla, bodyguard žádný. (To ještě nebyl
Tito „krvavý pes“.)
„Pan maršál by se rád podíval, jak se filmuje.“
„Prosím.“
A Tito se posadil vedle mne a chvíli poslouchal. Ne-
vzpomínám si, na co se ptal, co Reichl překládal. Mar-
šál měl na sobě tmavomodrou uniformu a velice se
mi líbil. „Hvala, děkuji,“ a odešli.
Po skončení v ateliéru se natáčely exteriéry. Jeden motiv
byl v lese u Měchenic, ale tam nevedla žádná silnice ani
lesní cesta a zvukový vůz tam nemohl vyjet. Nevím,
proč se muselo točit právě tady, našlo by se jistě pří-
stupnější místo, ale do toho jsem nikdy nezasahoval.
Lesem vedla jednokolejná trať, tak sme museli každé
ráno aparaturu ze zvukového vozu vyložit a naložit do
motoráku, přijet na místo filmování, z okna natáhnout
kabely a filmovalo se. Když ale měl jet vlak, kabely
se odpojily a motorák se musel vrátit na nádraží do
Měchenic na slepou kolej. Po projetí vlaku se opět jelo
na pracoviště do lesa. To se za den nejméně třikrát
opakovalo. Proč se to netočilo beze zvuku? Neexi-
stoval postsynchron, požadoval se kontaktní zvuk.
Jednoho rána jsme se naložili, pravidelný vlak projel
a za ním upaloval náš zvukový motorák. Díval jsem se
z okna, vlak, co vyjel před námi, stojí, ale my vůbec
nebrzdíme. Křičím: „Držte se, narazíme!“ a už to řin-
čelo. I když jsem se v okně vzepřel, neudržel jsem
se a zranil si ucho. Kameru, padající z lavice, zachy-
til mechanik Jindřich Štícha na holeních kostech (byly
to jen boule), ale vážněji se zranil mikrofonista Jarda
Kulhánek, když žebry prorazil opěradlo lavice. Žebra
i opěradlo praskly. Motorák byl nepojízdný, měl zkří-
žené šasi. Řidič neměl dostatečnou praxi a před jíz-
dou nenapumpoval vzduchové brzdy.
Před kamerou měl být zastřelen policejní pes. K tomu
účelu bylo určeno nevyléčitelně nemocné zvíře. Stře-
lec však psa jen postřelil a ten začal zběsile pádit po
lese. Vyděšený střelec si neuvědomil všude přítom-
né filmaře a pálil po kličkujícím psovi. Na štěstí ni-
koho nezasáhl, já jsem se kryl za metrem naskláda-
ného dřeva.
Režisér Cikán měl rád pracovní pohodu. Ovládal fil-
mařskou rutinu, vše měl dokonale promyšlené, aran-
žování záběrů mu nedělalo potíže. Nikdy nekřičel, ne-

rozčiloval se a vyhověl přijatelným požadavkům spo-
lupracovníků. Když ho však skriptka upozornila na za-
nedbatelnou nenávaznost záběru, odpovídal: „Dámo,
divák je za svého bůra tak zabrán do děje, že tohle ne-
může postřehnout.“
Cikán oplýval vtipným glosováním situací a snášel po-
dobné reakce i od spolupracovníků. Měl jsem mik-
rofonistu Jardu Kulhánka, kterému jsme říkali Maz-

lík. Ale „šíbu“ ovládat uměl. Při zkoušce záběru jsem
mu volal z režie, že při mluvním projevu herce vrže
pod ním rušivě podlaha. Mazlík to tlumočil Cikánovi
tak, že vrzání podlahy je rušeno dialogem. Ten po něm
jen loupl očima a Mazlík připomínku opakoval: „Ty ulič-
níku, ty jsi ještě chodil s pinklem, když já už jsem fil-
moval, a teď si tu budeš ze mne dělat šašky? Odstup
Satane!“ Stavba podlahu několika hřebíky zpevnila
a bylo vše v pořádku i mezi Cikánem a Kulhánkem.
Oba však čekali na další příležitost seberealizace.
Můj supervizor ing. Stanislav Vondraš byl nesmírně
chytrý a šikovný člověk. Bylo mi až nepochopitel-
né, že mohl vyslovit veřejně každou pravdu, za kte-
rou byla pro jiné zlatá mříž, ale ať řekl cokoli, nikdy
to nemělo žádné následky. Na filmování jezdil na mo-
torovém kole „kučiolo“ a když s uměleckými zámě-
ry režiséra nesouhlasil, šlápl do pedálů a odjel – nic
se nestalo. Jeho oblíbeným režisérem byl Václav Krška
a oba se navzájem respektovali.
Závodní rada došla k objevu, že splnění plánu a kva-
lita filmu je podmíněna tím, že všichni budou píchat
příchod a odchod do zaměstnání. Byla to jen závist
hodinových pracovníků, že tvůrčáci mají výjimku, 
i když odpracovali více hodin, než stanovil zákon.
Na naši ubikaci, neboli vachcimru, se dostavil před-
seda Závodní rady se sekretářkou a vyzýval Vondra-
še, aby píchal, i ředitel píchá, žádná výjimka neexis-
tuje. Vondraš měl jiné starosti, už delší dobu se rozváděl
s manželkou. Zaujal postoj divadelního hrdiny a s plnou
vážností pronášel: „Já – já pracuji z lásky k česko-
slovenskému filmu, já nechci žádné peníze, vůbec
žádné peníze, nic. A jestli chce peníze moje žena, tak
ať chodí píchat!“ Mohu vás ujistit, že Vondraš to ne-
myslel tak, jak to myslíte vy. Sekretářka se uchicht-
la, delegace vypadla a Vondraš nepíchal.
Další exteriér filmu se točil u vily na Spořilově, potom
se jelo do Jičína, kde náměstím pochodovala rota ně-
meckých vojáků. Způsobili jsme ve městě rozruch, pro-
tože o pauze šel uniformovaný kompars do hospod na
oběd a šokoval hosty. Nebylo ještě tak dlouho po válce.
(Tyto memoáry byly sepsány za přispění Nadace Český
literární fond.)
Příště: Únor vše změnil

Natáčení na Spořilově – Hrdinové mlčí

Můj supervizor Ing. Stanislav Vondraš, kterému vždy vše
prošlo
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Ve věku nedožitých 79 let zemřel 17. května 2007 režisér bývalého Armádního filmu Miroslav Burger (*1. 8. 1928 v Košťanech u Teplic). Po
více než čtvrt století své tvůrčí práce vytvořil velké množství filmů různých žánrů. Na počátku jeho filmařské dráhy to byl náročný a rozsáhlý

cyklus filmů o základech radioelektroniky, což byl vlastně první filmový počin v této tématice
u nás. Miroslav Burger věnoval podstatnou část své tvůrčí invence filmům o životě a práci
příslušníků různých druhů vojsk a zbraní. Vytvořil sérii filmů o zajímavých vojenských profesích
– Tankisti, Výsadkáři, Ženisti aj. Zajímavým experimentem byl snímek Etudy, který emocio-
nálně srovnával činnost hudebníků – konzervatoristů se stejně dobře „sehranou“ prací ženis-
tů. Za tento film získal jednu ze svých četných festivalových cen. K hudbě měl ostatně vřelý
vztah, v jeho filmografii je cyklus vytvořený na motivy symfonických básní Bedřicha Smetany
z cyklu Má vlast i portrét ve své době velmi oblíbené Ústřední hudbě ČSLA Mistři dechové hudby.
Počet filmů nejrůznějších žánrů, které Miroslav Burger vytvořil, je vyjadřován třímístným čís-
lem. Věřme, že jeho dílo bude jednou i cenným archivním materiálem, svědectvím o době, ve
které bylo nelehké žít. Snad si to uvědomí i současní správci bývalého Československého 
armádního filmu…

Pracovní ocenění:
1969  Dny Krátkého filmu Karlovy Vary, film 

„Rozkaz“
1969  Filmový kongres ve Versailles, diplom za

film „Etudy“
1972  Vyznamenání „Za vynikající práci“
1974  Academia film Olomouc, cena za film 

„Pozemní rezonance a flatr“
1975  Ars film Kroměříž, Čestné uznání za film

„Naše vlast“
1978  Cena Víta Nejedlého
1981  MNO – Čestné uznání u příležitosti 30. vý-

ročí armádní kinematografie
1981  Ministerstvo kultury – čestný titul „Zaslou-

žilý pracovník kultury“
1987  Filmový festival krátkých filmů Ústí nad

Labem – čestné uznání za film „Život s de-
chovkou

1987  ČSAF – Čestné uznání k 35. výročí „Za 
aktivní práci pro ČSLA“

1988  MNO – Věda, tisk a umělecké složky – Čest-
né uznání u příležitosti Dne pracovníků 
kultury

I N  M E M O R I A M

Armádní film mu byl osudem

V rokoch 1951–1956 študoval kompozície
na VŠMU v Bratislave. Bol dramaturgom Slo-
venskej filharmónie (1957–1961) a Česko-
slovenského rozhlasu (1961–1968). Roku
1963 ho vylúčili zo Zväzu slovenských skla-
dateľov, dlho platil zákaz hrať jeho hudbu.
Po novembri 1989 sa vrátil do hudobného
diania – bol predsedom Slovenskej hudob-
nej únie, prezidentom medzinárodného hu-
dobného festivalu Melos Étos (1990–1991)
a pedagógom kompozície na VŠMU v Bra-
tislave. Skomponoval takmer 300 hudobno-
dramatických diel a hudobných diel rôzne-
ho obsadenia. Získal niekoľko významných
ocenení – Cenu Jána Levoslava Bellu (1980),

Cenu SOZA (2001), Veľkú cenu SOZA za ce-
loživotný prínos k slovenskej hudobnej kul-
túre (2001), Cenu ministra kultúry za celo-
životnú tvorbu (2002), cenu Krištáľové krídlo
za celoživotné dielo (2004), Cenu predsedu
Národnej rady SR (2007), Cenu Igric za filmy
Panna zázračnica (1967) a Drak sa vracia
(1968). Skomponoval hudbu k stovke slo-
venských filmov. Bol nesporne najvýznam-
nejším slovenským skladateľom filmovej
hudby. 

Citát z parte – Ilja Zeljenka: „Celý život som
sa pokúšal odpovedať si na otázku, prečo
umenie existuje. Prišiel som len na to, že
je to jediný spôsob, ktorý nám umožňuje žiť
svoj život ako chceme, lebo inak ho žijeme
len tak, ako musíme a vieme.“

V minulém Synchronu jsme připomněli nedávné
úmrtí Jiřího Šebánka a jeho zásluhy na tom, že
vydoloval z Nealkoholické vinárny Járu da
Cimrmana, i jeho večerníkovský seriál 
o králících z klobouku. Miloš Volf ho nakreslil
v roce 1955 při společném působení
v Armádním rozhlase.

Po ťažkej chorobe, v podvečer svojich 85 na-
rodenín, zomrel spisovateľ, publicista, sce-
nárista a diplomat Miloš Krno. Študoval na
Gymnáziu v Kežmarku. Aktívne sa zúčastnil
Slovenského národného povstania, ktoré bolo
jednou z hlavných tém jeho tvorby. Bol re-
daktorom Pravdy (1945), roku 1946 ukončil
štúdiá na Právnickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. 
Bol osobným tajomníkom Vladimíra Clemen-
tisa na MZV v Prahe (1946), sedem rokov pra-
coval na československom vyľvyslanectve
v Moskve (1946–1953), bol poslancom SNR
za Liptov, Oravu a Kysuce (1954–1964), ve-
dúcim kultúrnej rubriky denníka Pravda
(1954–1959), členom ÚV KSS (1955–1963),
tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov
(1959–1963), šéfredaktorom časopisu Obzor
socializmu (1968–1971). Po roku 1971 bol

poradcom ústredného riaditeľa, hlavným dra-
maturgom a od roku 1977 scenáristom Slo-
venského filmu. Od roku 1977 je umelcom
v slobodnom povolaní.
Ako básnik debutoval v roku 1944 zbierkou
surrealistických básni Šialené predstavenie,
písal prózu, rozhlasové hry, napísal dva ro-
mánové cykly – Dve cesty, Lavína, Míľový krok,
Cnostný Metod, Udatný Radúz a Statočný Celo,
prózy Ťažká hodina, Hra so smrťou, Hory čier-
ne. Naposledy, v roku 2002, vydal spomien-
ky a eseje Ak je na zemi raj. Prekladal z ruš-
tiny, nemčiny, gruzínštiny a arménštiny.
V roku 1945 získal Rad SNP I. triedy, v roku
1972 bol menovaný zaslúžilým umelcom,
v roku 1982 získal Rad práce.
Napísal námety a scenáre celovečerných hra-
ných filmov pre kiná – Zajtra bude neskoro
(1972), Dolina (1973), Cnostný Metod (1979),
televízneho filmu Vrátim sa živý (1962), bol
autorom slovenských dialógov českého filmu
s témou SNP – Horká zima (1973). -švr-

ILJA ZELJENKA
(21. 12. 1932 Bratislava – 13. 7. 2007 Bratislava)

JUDr. MILOŠ KRNO
25. 7. 1922 Bratislava – 21. 7. 2007 Bratislava)
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Zemřel režisér České televize Zdeněk Kubeček
(18. 4. 1930 – 21. 7. 2007)
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I N  M E M O R I A M

Dlouholetý spolupracovník České, resp. Českoslo-

venské televize, Ing. Zdeněk Kubeček zemřel po

těžké nemoci v pražské Thomaye rově nemocnici. 

Absolvent ČVUT a také režie na FAMU, spolupra-

coval jako asistent režie začátkem 60. let v Čes-

koslovenské televizi například s Evou Sadkovou

nebo Antonínem Moskalykem. Samostatným re-

žisérem Československé televize se stal v polo-

vině 60. let. Vytvořil zde – kromě řady krátkých

pořadů a dokumentů, převážně hudebně histo-

ricky zaměřených (mj. Obrazy z dějin české hudby)

– také televizní verze několika divadelních in-

scenací: například režíroval televizní záznam slav-

né inscenace Jana Grossmana v Divadle Na zábradlí

Král Ubu. V oblasti dramatické tvorby to byly de-

sítky televizních inscenací: např. Mapa zámoř-

ských objevů scenáristy J. Hubače (dílo, které

po premiéře šlo do trezoru a první reprízy se do-

čkalo až v roce 1990), Příběh se starou lenoš-

kou J. Z. Nováka nebo nedávno reprizované ti-

tuly Jako kníže Rohan s Vladimírem Menšíkem,

detektivní parodie Růžový Hubert s Milošem Ko-

peckým, Vilém Rozkoč podle K. M. Čapka-Choda

či detektivka Příbuzenstvo. Režijní práce Zdeňka

Kubečka se vyznačovala promyšleným a zodpo-

vědným přístupem a spolehlivou prací s textem.

V důchodovém věku se věnoval pedagogické 

činnosti.

Není tomu tak dávno
(6. dubna 2005), kdy
jsme slavili  80. naro -
zeniny JUDr. Oty Poppa
(nikdy ten titul ovšem
neužíval) spolu s další-
mi mladofrontovními,
divadelními a televizní-
mi kolegy a loučili se

slovy „Oto, drž se!“, protože byl již viditelně nemoc-
ný, a přesto nám vyprávěl   novinky ze zákulisí
současného divadla,  zlobily ho některé postmod-
erní inscenace, o dramaturgii mnohých ani nem-
luvě. Skonal v pondělí 23. července 2007 a na-
posledy jsme se s ním  rozloučili 30. července 
v krematoriu v Praze – Strašnicích.Velmi výstižně o
něm napsala Helenka Pecharová  v Synchronu číslo
2/2005, sám pak o sobě  sepsal vyprávění
Vzpomínky líbezné a kruté (v knize Jaromíra Hořce
a Miroslava Sígla Generace 45, vydalo nakladatel-
ství Riopress, Praha 1997). Na úmrtním oznámení
jsou podepsán bratr Tomáš, syn Vít a dcera Olga
z prvního Otova manželství s Boženou Šochovou
a také přítelkyně Helena Oulíková (vdova po
Miroslavu Oulíkovi, produkčním Čs. televize), která
byla  pro Otu v jeho posledních 14 letech, měsících
a dnech (tak jsme to všichni s obavami   vnímali,
kdož jsme ho znali) doslova věrnou  a milosrdnou
samaritánkou, protože trpěl zhoršujícími  se ne -
vyléčitelnými  zdravotními potížemi. Ještě letos
v květnu   při setkání přátel v restauraci  U Šumavy
měl světlou chvilku a o těchto svých vážných prob-
lémech se sám rozhovořil. Jak jsme ho chápali 
a sdíleli jeho osud a netušili jsme,  že vlastně jsme
s ním byli naposledy.  Helenku Pecharovou  zkra-
je července pozval k sobě, aby jí ukázal  všechna
svá fotoalba, jak je sám v předtuše posledních dnů

uspořádal. Odešel nesmírně vzdělaný  redaktor, dra-
maturg, divadelní kritik,  organizačně a koncepčně
schopný a vždy velmi pracovitý ředitel  v několika
divadlech (nejdéle 1962–1966 v Divadle Spejbla
a Hurvínka) s velkým přehledem  o životě na di-
vadelní scéně, ale i v zákulisí našich divadel. Je tedy
pochopitelné, že se znal s mnoha divadelními 
a filmovými herci a  režiséry, že jsme však od něj
neslyšeli vyprávět nikdy nic neuváženého o žádném
z nich. Byl vzácně tolerantní  a přestože nebyl ži-
dovského původu, což marně dokazoval svými
rodokmeny, pocítil na sobě mnohokrát typicky
chorobný jev komunistického antisemitismu.
Vzpomínal, jak Vladimír Šmeral s hurónským
smíchem vyprávěl, jak sám poloviční neárijec musel
u jednoho stolu s Jiřím Taufrem a Vítězslavem Nez-
valem   vyslechnout jejich tirádu: Musíme s Vaškem
Kopeckým rozprášit tu bandu židovskou, toho Feld-
steina s tím Poppem! To bylo v padesátých letech 
a oba si to připomněli v letech šedesátých, oba
totiž pracovali v Čs. televizi. Valter Feldstein
(1911–1970) byl tehdy programovým  náměstkem
ústředního ředitele, mj. vyučoval také na FAMU teorii
televizní tvorby. Oba téměř shodně také z tele-
vize odešli  po  nástupu husákovské totalitní nor-
malizace:  zatím co Valter  opustil současně tento
svět  navždy, Ota byl vyřazen z občanského i tvůrčího
života. Ublížit člověku na duši znamená velké utr-
pení, poloviční smrt.Ota  však byl  i sportovně za-
ložen, překážky, i ty životní, zdolával jak to jen šlo.
Vždyť spoluprožíval profesně éru fotbalistů Pláničky
a Bicana, Masopusta a Panenky, tenistů Drobného
a Cejnara, sportovních gymnastek Evy Bosákové
a Věry Čáslavské, krasobruslařské sourozence Evu
a Pavla Romanových, jezdil na divadelní a taneční
festivaly  do Anglie a Rakouska, z Evropy, jak  nám
sděloval nebyl vlastně jen ve Finsku, Irsku a na 

Islandě. O jeho televizním působení v době Pražského
jara a v srpnových dnech vpádu vojsk varšavské sm-
louvy psal Synchron v uvedeném čísle z roku 2005. 
A k tomu pěknému povídání k  životnímu jubileu  ještě
ve své poslední zpovědi doplnil několik poznámek.
Po vyhození z televize pracoval také  v několika
právnických kancelářích, mj. při mistrovství Evropy
v lehké atletice v Praze díky svým jazykovým znalostem,
a v letech 1977– 85  mu „vršovičtí  klokani“ nabídli
funkci  organizačního tajemníka TJ Bohemians. Psal o
klubu a jeho utkáních do všech novin, do programů
UEFA či Poháru mistrů. Ale na divadlo nezapomínal.
Překládal a psal pro divadla v Brně, Českých Budě -
jovicích a Českém Těšíně, je zastoupen v jubilejním
sborníku  Vinohradského divadla, v němž nevynechal
jedinou inscenaci. Československé a České  televizi
věnoval s přestávkami deset let. Za odvážný publici-
stický pořad Jizvy, jiskry, jistoty byl poctěn spolu s Jiři-
nou Jiráskovou a Zdenkou Joskovou Cenou Českého
literárního fondu. Vzpomínal rád na spolupráci
s Otomarem Krejčou v Divadle za branou a na Otu
Ornesta. Velmi se přátelil s písničkářem Jaromírem
Nohavicou, jehož písnička zazněla i  při smutečním
obřadu. Přišli se rozloučit  též přátelé z pražského
klubu společenské hry scrabble, v níž Ota vynikal
ještě před  dvěma lety a stanul několikrát na nejvyšších
příčkách.Srdnatě překonával  diabetes, operaci pos-
tupně obou očí, čtyři by-passy, náhlou mozkovou
příhodu, po níž se nám omlouval za četná přeřeknutí,
slábnul mu zrak. I přestalo vidění... – těmito slovy končí
jeho poznámky sepsané krátce před smrtí. Zůstává
po něm rozsáhlé dílo, které odvedl při své práci
pro české divadelnictví a českou televizi. Věřme, že
kolegové historici a archiváři  zpracují stejně tak poc-
tivě jeho  rozsáhlou pozůstalost. Budiž čest jeho
památce.

Miroslav Sígl

Nad ochodem kritika a dramaturga Oty Poppa

Příběh se starou lenoškou (1990)

23. července měl pohřeb na židovském hřbitově ve Wiesbadenu kameraman Jindřich Brössler. Brněnský rodák se po absolutoriu FAMU věnoval
práci nejprve v Televizním studiu Praha a po založení brněnského studia tam působil až do srpnové okupace v roce 1968. Po ní se pak usadil v Ně-
mecku, kde se své profesi mohl věnovat s ještě větším rozletem. Jindřich Brössler zahynul při tragické nehodě ve Španělsku 17. července 2007.
Věříme, že v  příštím čísle budeme moci otisknout rozsáhlejší vzpomínku na tohoto báječného muže.
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PODPORA PRODUKCE, KOPRODUKCE 
A VYSÍLÁNÍ TELEVIZNÍCH PROJEKTŮ

PRO JAKÉ FILMY?    
– hrané filmy delší než 50 min.
– kreativní dokumenty delší než 25 min. 
– animované filmy delší než 25 min. 
– jednotlivé filmy i seriály

ZA JAKÝCH PODMÍNEK?  
– dílo musí být primárně určeno pro televizní vysílání
– na filmu se musí formou koprodukce nebo předkoupení práv podílet minimálně tři televizní stanice z různých zemí MEDIA 
– v případě koprodukce si smí televize ponechat práva maximálně po dobu 10 let
– při předkoupení práv si smí televize ponechat práva maximálně po dobu 7 let 

KOLIK PENĚZ JE MOŽNÉ ZÍSKAT? 
– 12,5 % výrobního rozpočtu na hraný nebo animovaný film
– 20 % výrobního rozpočtu na kreativní dokument
– maximálně 500 000 EUR 

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@mediadesk.cz

www.mediadesk.cz

Provoz kanceláře MEDIA Desk Česká republika financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise. 

TV BROADCASTING *

Uzávěrka: 2. listopadu 2007
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8. – 14. 10. 2007
České Budějovice / Český Krumlov

Česká republika / Czech Republic

XXXIII. Mezinárodní fi lmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví
XXXIII. International Film Festival on the Environment and Natural and Cultural Heritage
XXXIII. Mezinárodní fi lmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví
XXXIII. International Film Festival on the Environment and Natural and Cultural Heritage

ekofi lm

Mezinárodní soutěž více než 130 fi lmů z 32 zemí 
Promítání pro školy / Filmy a pořady pro neslyšící / Promítání v Kinematovlaku 
Filmové přehlídky / Promítání na přání / Besedy s fi lmovými tvůrci a odborníky  

Semináře / Workshopy 

Promítání a všechny pořady festivalu jsou určeny pro veřejnost / VSTUP ZDARMA 

www.ekofi lm.cz
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