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Synchron
Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES

Uvnitř: 

Novinky z ČT

50. Čtvrtletník
Budoucnost filmových klubů

zemí Visegrádu

BBC v úzkých

Bočkova věčná láska

Svatopluk Pitra se vrací

Miloslav Hůrka o filmu

Jan Špáta (*25. 10. 1932)
Křest a prezentace nové publikace JAN ŠPÁTA – 22. října, 16 hod. MAT
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Už podle obálky jste možná poznali, že toto číslo je věnováno tak trochu i památce pro-
fesora Jana Špáty, jehož nedožité pětasedmdesátiny si připomeneme v pondělí 
22. října odpoledne v MATu. Bude to při příležitosti křtu knížky, kterou napsal Janův
žák a přítel doc. Mgr. Martin Štoll, Ph.D. Slibujeme si, že to bude setkání všech, kteří
v domácí (i zahraniční) dokumentární tvorbě něco znamenají nebo znamenat chtějí.
Ach ta Česká televize… Letos se zmítá ve všelijakých problémech, z nichž ten mili-
cionářský snad – jak je v naší džungli zvykem – do ztracena nevyšumí. S podzimem

dochází v této televizi k významným personálním změnám – podrobnou informaci naleznete uvnitř. 
A pak tu máme od září nové logo, co logo, číslici s čárkou nahoře, číslici nekontrastní a tak spíše neviditelnou.
Více o tom odborový předák ČT Antonín Dekoj v úvaze, kterou přetiskujeme z Lidových novin. A když už
budete u těchto informací, přeskočte asi tak 20 stránek a dovíte se že v úzkých je i hájená BBC. Informu-
je nás o tom naše stálá londýnská dopisovatelka Anděla Špindlerová.
V rámci 33. Letní filmové školy se konala zajímavá debata na téma Budoucnost filmových klubů zemí
Vise grádu. Fites byl při tom, akci spoluorganizoval, a tak zpětně můžete s tímto tématem seznámit ve
stenografickém záznamu. Nemají to přátelé filmové kultury a umění lehké nejen u nás…
Rubrika Festivaly a soutěže přináší řadu výsledků většinou z domácích revírů. Z pohledu Fitesu byl nej -
významnější událostí zářijový již 13. ročník soutěže o nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu „Cena 
Františka Filipovského“. O tom, jaké to letos v Přelouči bylo, píše Jiřina Hradecká, která navíc připravila 

i zajímavý rozhovor s letošním
držitelem Ceny BAT za celoživotní 
mimořádnou dabingovou tvorbu
Zdeňkem Hruškou.
Ozvěny třeboňského AniFestu jsou
jedním ze tří příspěvků rubriky Ani-
movaný film. Marta Šímová v rozsáh-
lé stati připomíná „věčnou lásku“
Jaroslava Bočka a Mirka Humplíková
se zase podělila s dojmy z nedávné
výstavy významného česko-kanad-
ského tvůrce animovaných filmů 
a projektů Svatopluka Pitry. 
A je tu i třetí pokračování vzpomínek legendárního barrandovského
zvukového mistra Miloslava Hůrky, tentokrát se mj. podělí o své zážitky
z natáčení filmů Martina Friče.
Tentokrát máme málo inzerátů, což bylo dobré k tomu, že můžeme na
3. straně obálky prezentovat reprodukce obrazů již připomenutého
Svatopluka Pitry a také díla z ateliéru kame ramana, fotografa a také
malíře Juraje Šajmoviče.
Tak hezké počtení! -msk-
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Členské
příspěvky
Na přelomu srpna a září, po kontrole placení člen-
ských příspěvků, jsme rozeslali přesně 149 dopisů
dlužníkům. Byli mezi nimi i ti, kteří tuto základní člen-
skou povinnost opomněli uskutečnit i v minulém
roce. Bohužel však ale odpovědělo na tuto výzvu
zatím jen 71 pořádkumilovných kolegyň a kolegů.
Ještě před upomínkami to stihly Jana Tomsová 
a PhDr. Eva Štorková a během září také došla plat-
ba od PhDr. Evy Zaoralové (hodně a dobrovolně,
jak je královnám festivalů hodno). 
A zde jsou ti, kteří udrželi hospodaření Fitesu 
v „černých“ číslech: Zdenek Plachý, Šárka a Otakar
Koskovi, Kateřina Krejčí, Petr Skala, Mgr. Jaroslav
Růžička, Mgr. Jaroslav Večeřa, Jiří Veselý, Jan Vaniš,
Jelena Silajdžič, Helena Uldrichová, PhDr. Olga
Walló (2006, 2007 a přidala, dík!), Olga Strusková,
Anna Habartová (přidala, dík!), Alexander Lukeš,
Zuzana Jupová, Naděžda Coufalová, Viktor Polesný
(přidal, a hodně, dík!), Marie Šandová (2006, 2007),
Markéta Hodoušková, Miroslav Tuščák, Vladimír
Hendrich, Pavel Simbartl, Juraj Šajmovič ml., Irena
Šlapáková, Alois Fišárek, Ladislav K. J. Novák (do-
platil včetně zápisného, viz dopis na jiném místě),
Milan Lesniak (2006, 2007), Jana Semschová, Olga
Sommerová, Mgr. Michal Vostřez, Pavel Dominik,
Petr Hojda, Milan Halousek, Jan Gogola jun., Josef
Plšek, Vladimír Žďánský, Tomáš Bělohradský (při-
dal,taktéž hodně, dík!), kartotéce Fitesu neznámý
Vratislav Slezák (poukázal 1 000  Kč, ale za koho?,
prosíme identifikujte, dík!), Radka Přibyslavská,
Zuzana Zemanová, Jan Šikl, Andrea Vernerová,
Karel Bělohlavý, Martin Václavík, Antonín Trš, Pavel
Koutský (2006, 2007), PhDr. Jana Hádková, Šimon
Eismann, Gabriela Bártová, Petr Zelenka, Miloš
Kratochvíl, Petr Brada, Alena Hynková (přidala,
dík!), Helena Vosecká, Ing. Milan Šimáček, Lada
Arnautová-Ledererová, Andrea Majstorovičová,
Nataša Boháčková, Helena Třeštíková, Zdeněk
Lukavský (přidal, dík!), Kamila Vondrová (2006,
2007, její škoda, že nechce dál!), Jan Lipšanský
(2006, 2007 včetně zápisného), Jiří Šesták, Milan
Cieslar, Michal Michálek, Ing. Petr Hlavatý, Karel
Machoň, Alena Kubálková (2006, 2007), Doc. Mgr.
Jiří Moudrý a Věra Mertová. 
Takže na naši výzvu odpověděla zhruba polovina
adresátů. Doufám, že tímto seznamem se připomen-
eme těm zbývajícím, jejichž jména zde zatím chybějí. 

Předplatné
zapravily Taťána Fischerová, Vlasta Chramostová
a Institut dokumentárního filmu.

Zprávy z Nuslí
✔ Zastavte se v Galerii Langhans ve Vodičkově ulici
v Praze 1. Až do 11. listopadu jsou zde k vidění fo-
tografie, videa a sochy Romana Signera.
✔ SLOVENSKÁ NOVELA AUDIOVIZUÁLNEHO ZÁ-
KONA O KINEMATOGRAFII SCHVÁLENÁ: po pre-
rokovaní a schválení vo vláde SR 7. 3. 2007, po
prvom čítaní na 10. schôdzi  NR SR 10. 5. 2007 

a po druhom čítaní na 11. schôdzi NR SR 
20. 6. 2007, bola pri treťom čítaní na 11. schôd -
zi NR SR 20.6. 2007 schválená Novela audiovi-
zuálneho zákona o kinematografii, ktorá bude opla-
tiť od 1. 1. 2008 (tlač NR SR 231). Novela zákona
má 29 strán, 48 paragrafov, v 6 časti, v paragra-
foch 22–30 na s.14–18 sa hovorí o postavení SFÚ
Bratislava. 
✔ 8. října byla uzávěrka přihlášek prestižní soutě-
že TRILOBIT BEROUN 2007. Termín jsme připo-
mínali již v minulém čísle a znovu elektronickou poš-
tou těm, kteří ji mají. Do uzávěrky tohoto čísla byla
také sestavena sedmičlenná porota, v níž letos za-
sednou: Ivana Kačírková, Zuzana Kopečková, Kate-
řina Mikulcová,  Jarmila Turnovská, Tomáš Pilát,
Jiří Pittermann a PhDr. Jan Svačina. První přihlá-
šky přišly 26. září z Centra dramatické, divadelní
a hudební tvorby České televize, které soutěž obe-
slalo dramatickými pořady Hodina klavíru, Opera-
ce Silver A (1,2) a Swingtime. Porota ukončí činnost
začátkem prosince, slavnostní vyhlášení se koná
v sobotu 26. ledna 2008 v berounském kině Mír. 
✔ Z důvodu reorganizace a posílení Produkce
AČFK došlo ke změně ve vedení Asociace českých
filmových klubů. Dosavadního statutárního zá-
stupce AČFK Jiřího Králíka nahradil v pozici před-
sedy Rady AČFK od 1.9. 2007 Petr Korč. Jiří Krá-
lík bude v AČFK působit dále jako umělecký ředitel.
Kontinuita činnosti nebude nijak narušena. Ve-
škeré hlavní aktivity (LFŠ, Projekt 100, FK) budou
i nadále prioritami AČFK a Letní filmová škola 
i Produkce zůstávají v Uherském Hradišti. Druhý
statutární zástupce, místopředsedkyně Rady AČFK
Radana Korená, a sídlo společnosti zůstávají ne-
změněny.
✔ Práce poroty 14. ročníku soutěže o nejlepší tvůr-
čí a herecké výkony v dabingu – „Cena Františka Fi-
lipovského“ začíná bezprostředně po ročníku právě
skončeném. Pracovat bude v tomto složení: 
Vladimír Žďánský, Zdeněk Hrubý (FITES), Ladislav
Kadlec (Česká televize), Martin Odehnal (TV NOVA),
Jaroslav Richter (TV PRIMA), Ing. Václav Dam-
borský (Město Přelouč), Jiří Zobač (Asociace pra-
covníků se zvukem – APZ), Apolena Veldová, 

Valérie Zawadská (Herecká asociace), Delly 
Serano (Jednota tlumočníků a překladatelů – JTP) 
a Zdena Šmídová (Obec překladatelů). Vyhlášení
výsledků proběhne tradičně v Občanské záložně
v Přelouči v sobotu 20. září 2008.
✔ Jednota tlumočníků a překladatelů zve profe-
sionály i pouhé příznivce dobrých textů v duchu
krásné češtiny na tyto akce v předposledním měsí-
ci letošního roku:
2.–3. listopadu – JERONYMOVY DNY
http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_ar-
ticle=429, 6. listopadu – Klub kultury prekladu:
Quo vadis, UTRL?
http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_ar-
ticle=748, 9. listopadu – Expolingua 2007,
http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_ar-
ticle=757, 23.–24. listopadu – Knizni veletrh LIBRI
Olomouc, http://www.jtpunion.org/spip/arti-
cle.php3?id_article=839
✔KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s., se sídlem Šembero-
va 66/9, 772 00 Olomouc – Město, jde na buben.
11. září 2007 o tom rozhodl Krajský soud v Ostravě,
když povolil Vyrovnání, jímž se dlužník zavazuje, že
věřitelům, jejichž pohledávky nemají přednostní
právo, zaplatí 30% pohledávek s příslušenstvím,
nej později do 2 let od podání návrhu na vyrovnání,
tj. do 25. července 2009. K usnesení soudu 
je přiložen seznam majetku a závazků dlužníka 
k 19. 7. 2007, z něhož vyjímáme: materiál na skladě
891 808,36 Kč, finanční majetek 65 892,04 Kč,
movitý majetek v zůstatkových cenách 181 260,03
korun, ocenitelná práva v zůstatkové ceně 
18 311 985,89 Kč (např. Fimfárum – 3 167 183,10,
Čarodějné pohádky 12 dílů – 3 315 654,91, 
František Nebojsa – 2 216 026,27,
Kanafásek 1–7 – 1 727 136,00, Fimfárum II. – 
412 524,00 aj.), pohledávky 4 151 881,52, nemovi-
tosti v odhadovatelné prodejní ceně 2 500 000,00
Kč (rekreační středisko Svor a garáže a sklady v obci
Okrouhlo. Závazky dlužníka činí 87 677 463,81 Kč.
Dlužník prohlašuje, že hlavním důvodem jeho úpad-
kové situace je 1) dřívější neuvážená obchodní 
a provozní politika (film Nexus – ztráta 100 mil. Kč,
2) prohraný soudní spor s Národním filmovým
archivem, 3) vymáhání pohledávek ze strany věřitelů
(zejména z oblasti státní správy) vede k tomu, že
dlužník přichází o hotové finanční prostředky, které
by mohl použít k ziskové činnosti (haha! – pozn.
red.) a tento zisk následně použít na úhradu svých
závazků. Co k tomu dodat? – tunel jako Olomouc!
✔Víte kde je v Praze Černá labuť? No přece hned
vedle té Bílé Na Poříčí 25. Je to vyhledávaná kavár-
na, která poskytuje sympatické a milé prostředí
literárním setkáním, nekonformním projekcím 
a také výstavám, prostě Art City. V rámci pro-
jektu Slovenské výstavy pro Prahu 1 zde v září
vystavoval své obrazy kameraman, oceněný
Českým lvem, umělecký fotograf a malíř Juraj Šaj -
movič. Ve čtvrtek 13. září sem při příležitosti
ukončení výstavy pozval své známé, přátele 
a ctitele a k dialogu dlouholetého kamaráda
režiséra Ivana Balaďu, s nímž spolupracoval na
mnoha filmech a televizních projektech ( např.
Smrt sa volá Engelchen). Některé z vystavených
obrazů si můžete prohlédnout v reprodukci i vy
na 3. straně obálky tohoto čísla.

Z E  Ž I V O T A  F I T E S U
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Dobrý den,
obdržel jsem od Vás dopis, ve kterém urgujete zaplacení příspěvků. Tímto se
Vám chci omluvit, protože jsem žil v dojmu, že jsem je uhradil, ale opak byl prav-
dou. Samozřejmě Vám dlužnou částku ihned posílám.
Zároveň však chci od nového roku 2008 své členství ve Fitesu ukončit.
Rozhodl jsem se tak po dokonalém zvážení. V roce 2005 jsem pln očekávání
vstoupil jak do FITESU, tak i do herecké asociace v domnění, že se „hnuly ledy”
a že se podaří zlepšit podmínky umělců, které opravdu nebyly a nejsou dobré.
Vyhlídky na zlepšení situace mě vedla, jako režiséra dabingu, přihlásit se do
FITESU, jeho dabingové sekce, a aktivně pomoct  podmínky pro naši práci
zlepšovat. Několikrát jsem se zúčastnil schůzek dab. sekce. Jaké však bylo
mé zklamání, když jsem zjistil, že tato sekce je spíš takovým diskusním klubem

při vínku, kde se pouze aktivně řeší „Cena F. Filipovského“, o jejíž objektivnosti
si (a nejen já) myslím své a že ty podstatné věci, které by umělcům pomohly,
nelze ze strany sekce nijak ovlivnit. Nakonec se i akce HA obrátily proti těm za-
páleným a aktivním a mnoho z nich přišla o práci. Dabingová sekce pouze
pasivně přihlížela a nanejvýš vydala prohlášení, že se s HA ztotožňuje, což bylo
žalostně málo. Takže setrvávání v této organizaci pro mě nemá význam.
Pokud je ukončení členství dáno přesně nějakým postupem, prosím, informujte
mě o něm.Jinak tuto záležitost budu, po Vašem potvrzení, že jste si tento
vzkaz přečetl, považovat za vyřízenou.
Děkuji Ladislav K. J. Novák
(Pozn. red.: dopis byl předán členům dabingové sekce, kteří disponují elek-
tronickou poštou; zatím bez odpovědi…)

Zasláno 17. září 2007 na info@fites.cz

FITES a RUO navrhují změnu 
v zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání

Současné znění
§ 32 Základní povinnosti provozovate-
lů vysílání a provozovatelů převzatého
vysílání
(1) Provozovatel vysílání je povinen
a) provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní
účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost
za obsah programů,
b) zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku
nebo nelíčily krutá nebo jinak nelidská jednání ta-
kovým způsobem, který je jejich zlehčováním,
omlouváním nebo schvalováním,
c) zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k ne-
návisti z důvodů rasy, pohlaví, náboženství, národ-
nosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva,
d) zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly pod-
prahová sdělení,
e) nezařazovat do vysílání pořady, které mohou
vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj
dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují por-
nografii a hrubé samoúčelné násilí,
f) bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo
vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utr-
pení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,
g) nezařazovat v době od 6 hodin do 22 hodin po-
řady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých,
h) zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílá-
ní pořadů, na které se vztahuje omezení podle pís-
mene g), bezprostředně předcházelo slovní upo-
zornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé
a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, byl ozna-
čen v případě televizního vysílání obrazovým sym-
bolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti
a mladistvé po celou dobu vysílání,
i) nezařazovat do programů pořady, které mohou
utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnic-
kých, náboženských nebo rasových menšin,
j) nezařazovat do programů pořady a reklamy,
které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě umě-

leckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kon-
textu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22 hodin do 6 hodin druhého
dne,
k) poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním
orgánům a orgánům územní samosprávy na jejich
žádost nezbytný vysílací čas pro důležitá a neod-
kladná oznámení v souvislosti s vyhlášením nou-
zového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu,
nebo opatření na ochranu veřejného zdraví; od-
povědnost za obsah těchto oznámení má osoba,
které byl vysílací čas poskytnut,
l) uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů
nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání
a poskytnout je Radě; provozovatel vysílání má vůči
Radě právo na náhradu nutných nákladů spojených
s plněním této povinnosti,
m) bylo-li v důsledku vysílání určitého pořadu Radou
nebo jiným státním orgánem zahájeno správní ří-
zení o uložení sankce podle tohoto zákona nebo
podle zvláštního právního předpisu anebo trestní
řízení, popřípadě občanské soudní řízení, je pro-
vozovatel vysílání povinen na výzvu příslušného stát-
ního orgánu uchovat záznam pořadu, jehož se za-
hájené řízení týká, v náležité technické kvalitě až do
ukončení řízení pravomocným rozhodnutím,
n) uvádět označení televizního programu (logo) 
v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy
a teleshoppingu,
o) identifikovat rozhlasový program alespoň je-
denkrát za hodinu, nenaruší-li tím celistvost vysíla-
ného pořadu,
p) oznamovat Radě, že došlo k technickým pře-
kážkám vysílání, které mu brání ve vysílání,
r) požádat Radu o předchozí souhlas s každým pře-
rušením vysílání z jiných důvodů než uvedených
v písmenu p),
s) oznamovat Radě síť elektronických komunikací
(1) ve které digitálně šíří program.
(2) Provozovatel celoplošného televizního vysílá-
ní s licencí je povinen opatřit minimálně 15 % vy-

sílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky
pro sluchově postižené a provozovatel celoploš-
ného televizního vysílání ze zákona je povinen 
opatřit 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otev-
řenými titulky pro sluchově postižené, pokud zvlášt-
ní zákon nestanoví jinak.
(3) Provozovatel převzatého vysílání není oprávněn
šířit takový program, který obsahuje
a) pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustano-

veními § 31 a odstavcem 1 písm. b), c), e) a f),
b) pořady, které mohou narušit fyzický, psychic-

ký nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, pokud
jsou vysílány v rozporu s ustanoveními odstavce
1 písm. g) a h).

V paragrafu 32 zákona č.231 se definují 
povinnosti vysílatelů. V písmeně j) se za-
kazuje vysílání pořadů, které obsahují vul-
garismy a nadávky. Původně byla učiněna
výjimka pořadům uměleckým, ale nove-
lou poslankyně Levé byla tato výjimka zru-
šena. Navrhujeme vrátit původní znění to-
hoto paragrafu, které umožňovalo činit
výjimky uměleckým dílům. Důvod je jasný,
novelou poslankyně Levé se znemožnilo vy-
sílání většiny uměleckých filmů (za všech-
ny Felliniho Amarcord nebo Knoflíková válka
atd.), protože jadrná lidová mluva je velmi
často sdělovacím prostředkem v umě -
leckých dílech. Takto je zejména naše 
mládež ochuzena o tato díla, protože po 
22. hodině už je (dnes už klasická díla svě-
tové kinematografie) není možné sledovat. 

Nové znění písmene j)
j) nezařazovat v době od 6 hodin do 22 hodin do
programů pořady a reklamy, které obsahují vul-
garismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž
je to z hlediska líčeného kontextu nutné, 

-jšt-
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Vážený pane primátore, vážené paní a vážení pánové radní, vážení členové
Výboru kultury ZHMP,
rozhodli jsme se veřejně reagovat na rozhodnutí Rady MHMP ze dne 
28. 8. 2007 ve věci grantových dotačních řízení. Chceme tak pomoci 
konstruktivnímu řešení nastalé situace tak, aby kvůli podání žalob divadlem
Ta Fantastika nebyla narušena kontinuita činnosti řady subjektů, působících
v oblasti kultury jako nevládní neziskové organizace (NNO). Tedy jako sub-
jekty, které nevstupují do hospodářské soutěže a nevztahuje se na ně pravid-
lo EU de minimis. 
Jde o stovky subjektů, které v souladu se svými zakládacími listinami i dosavad-
ní činností poskytují veřejně-prospěšné služby v kultuře. Dané problema -
tice se mimo jiné věnuje Rada vlády pro NNO, která sleduje celý neziskový sek-
tor, kam zahrnuje právní subjekty založené podle občanského, tedy nikoli
obchodního zákoníku. Konkrétně jde o tyto typy subjektů: občanská sdružení
zřizovaná podle zákona č.83/1990 Sb., obecně prospěšné společnosti podle
zákona č. 248/1995 Sb., nadace a nadační fondy podle zákona 227/1997 Sb.
a doplnění dle zákona č. 210/2002 Sb. a církevní a náboženské společnosti
podle zákona č. 3/2002 Sb.
Nabízíme MHMP spolupráci s tím, že se obracíme na Radu vlády pro NNO

se žádostí o stanovisko k celé záležitosti a doporučení dalšího postupu MHMP.
Věříme, že odborné stanovisko tohoto vládního orgánu napomůže hlavnímu
městu pokračovat v grantovém systému a jeho optimalizaci ve vztahu k NNO. 
To, jak může být něčí investice ohrožena nepřiznáním grantu ponecháváme
stranou, resp. povolanějším. Věříme ale, že nebude nutné čekat na právní
stanoviska týkající se subjektů zřizovaných podle obchodního zákoníku a na
řešení soudních sporů, které bývá v ČR velmi vleklé, neboť divadlo Ta Fantastika
podle svých oficiálních informací podalo žaloby pouze na poskytování dotací
subjektům založeným podle obchodního zákoníku.
Zároveň nabízíme konstruktivní spolupráci na optimalizaci stávajícího
grantového systému tak, jak jsme to již navrhovali na workshopu pořádaném
panem radním Milanem Richterem, nejlépe v pracovní skupině se členy grantové
komise, zástupci Rady uměleckých obcí, popř. dalšími odborníky.
V Praze, dne 30.8.2007 za sdružení právnických osob Iniciativa pro kulturu
Vladimír Procházka, předseda 
Kontakt: Irena Velebilová, koordinátorka sdružení právnických osob IPK, 
velebilova@email.cz, 777 821 277
Na vědomí: MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně, předsedkyně Rady vlády
pro NNO, MK ČR, ČTK.

Prohlášení Iniciativy pro kulturu
k rozhodnutí Rady MHMP pozastavit grantová dotační řízení v kultuře na rok 2008

Dopis na magistrát
Vážený pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
Rada uměleckých obcí (RUO) s velkou radostí uvítala skutečnost, že Zastupi-
telstvo hlavního města Prahy přijalo v červnu 2006 dva velmi potřebné doku-
menty, konkrétně Kulturní politiku a Grantovou politiku, jejichž zpracování před-
cházely závěry otevřených diskusí odborné veřejnosti.          
Proto jsme velmi nemile překvapeni zprávami  médií, že radní Milan Richter byl
pověřen vypracováním nového grantového systému, aniž by bylo zřejmé, kdo,
kdy a s jakým termínem jej takovým úkolem pověřil. Jsme přesvědčeni, že přís-
lušnému úkolu musí předcházet rozhodnutí Zastupitelstva o zrušení stávající
kulturní politiky a grantového systému, jasné deklarování důvodů potřeb-
ných změn a stanovení závazného harmonogramu jejich případného přijetí.
Je totiž třeba si uvědomit, že již nyní byl narušen obvyklý harmonogram grantové
podpory  pražské kultury, přičemž veřejnosti dosud nebyly předloženy ani
zá kladní teze nového způsobu podpory anoncovaného sdělovacími prostřed-
ky jako dotace poskytovaná na vstupenku.
Z usnesení Rady HMP č. 1291 ze dne 28. 8. 07  ke stavu finanční podpory
divadelního umění v hl. m. Praze přitom jasně vyplývá, že Rada radnímu Richterovi
uložila „pokračovat v aktualizaci grantové politiky v oblasti kultury a umění“
s kontrolním termínem 31. října 2007, což v žádném případě nelze inter-
pretovat jako realizaci jakéhokoli nového systému. Oba zadané kontrolní ter-
míny jsou pak stanoveny až po datu, k němuž je obvykle třeba odevzdat žádosti
o grant na následující rok, aby došlo k jejich včasnému projednání.
Rovněž nás znepokojuje, že i když Advokátní kancelář Pejchal, Nespala a spol.,
která je právním zástupcem obchodní společnost FANTASMA, spol. s.r.o. 

a pana Petra Kratochvíla a která  informovala HMP  dopisem již dne 14. května
2007 o úmyslu podat žalobu a požádala o projednání vzniklé situace, aby před-
jímané právní důsledky nemusely nastat, nedošlo ze strany HMP k žádnému jed-

nání. Teprve výše uvedeným usnesením č. 1291
z 28. 8., tedy více než čtvrtročním zpožděním, bylo
radnímu Richterovi  uloženo zpracování  právních
posudků stávajícího grantového systému, nikoli však
posouzení samotné již podané žaloby a argumentů
arbitráže vedené prostřednictvím jmenované právní
kanceláře. 
Vzhledem k tomu, že žaloba podaná p. Kratochvílem
podporu neziskových organizací ani žadatelů mimo
oblast divadla nezpochybňuje, rozhodnutí Rady 

hl. m. Prahy pozastavit projednávání všech kulturních grantů až do vyjasnění
kritické situace vzniklé zmíněnou žalobou poškozuje zájmy kultury i občanů.
RUO sdružující profesní umělecké organizace není příjemcem podpory z veřej -

ných zdrojů a její členové nejsou účastníky grantového řízení Hlavního města
Prahy, kulturní politika a grantový systém hlavního města však s jejich prací
přímo souvisí. Dovoluji si proto tlumočit vážné znepokojení našich členů nad
pozastavením pražských kulturních grantů, které může nejen velmi poškodit
stávající kulturní organizace, jejich projekty i přípravu uměleckých a kulturních
projektů na příští rok, ale také důvěryhodnost kulturních organizací ve vzta -
hu k dalším institucím a soukromým dárcům a sponzorům.
Nabízíme vám tímto odbornou pomoc při řešení nastalé situace.
S pozdravem Šimon Pellar

předseda Rady uměleckých obcí a viceprezident Evropské rady umělců

Veřejný apel Rady uměleckých obcí na pražské zastupitele
Rada uměleckých obcí veřejně apeluje na pražské zastupitele, aby v souladu
s platnou Kulturní politikou a Grantovou politikou HMP učinili všechny potřeb-
né kroky k co nejrychlejšímu vyhlášení kulturních grantů na rok 2008. Poza-
stavení kulturních grantů zásadně poškozuje přípravu kulturních projektů
v hlavním městě pro příští rok i kulturní organizace v očích donátorů a dalších
spolupracujících institucí a to v ČR i v zahraničí.
Rada uměleckých obcí vyjadřuje nesouhlas s kritikou stávajícího grantového
systému, kterou radní Milan Richter opakovaně prezentuje prostřednictvím
médií. Jím napadaný systém vznikl ve spolupráci s řadou renomovaných
odborníků a byl přijat v roce 2006. Nyní po roce a půl jeho fungování, kdy

ani nemohlo dojít k vyhodnocení jeho dopadů, je naprosto předčasné uvažo-
vat o jeho zásadních změnách, charakterizovaných podle médií a tisku 4983
jako „příspěvek na vstupenku“. Tím by došlo k zásadní změně dosud plat-
ných a Zastupitelstvem nezrušených kritérií posuzování.
Rada uměleckých obcí zásadně protestuje proti opakovanému zpochybňování
stávajících kritérií hodnocení kulturních grantů (viz tisk 4983), k nimž patří
„mezinárodní přesah, umělecký přínos projektu, zachování a rozvíjení umělecké
různorodosti a tradic, podpora kulturních alternativ“. Zpochybňovaná kritéria
jsou v Evropě zcela standardní, vyplynula z jednání pracovních skupin us-
tanovených primátorem Pavlem Bémem a byla schválena v červnu 2006 Radou
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i Zastupitelstvem HMP. Tato kritéria respektují článek 151 Maastrichtské smlou -
vy z roku 1991, navazují na Koncepci účinnější podpory umění 2007–2015,
kterou přijala vláda ČR v roce 2006 a opírají se o Úmluvu o ochraně a podpoře roz-
manitosti kulturních projevů, jež byla přijata v říjnu 2005 a v EU vstou pila v platnost
v březnu 2007. Jsou rovněž v souladu s Evropským programem pro kulturu v globa -
lizujícím se světě (viz Sdělení Evropské komise z května t.r.)
Rada uměleckých obcí zásadně odmítá opakované zpochybňování kompetent-
nosti komise pro posuzování kulturních grantů a její obviňování ze subjektivnosti
a neobjektivity, jež jsou součástí Informace o aktuálním stavu grantového systému
HMP v oblasti kultury a umění, předloženém Radě HMP k projednání dne 
18. září 2007 jako tisk č. 4983. Upozorňujeme, že externí experti této komise
byli jmenováni na základě doporučení obecně respektovaných kulturních orga-
nizací a profesních životopisů dokládajících bohaté zkušenosti nejen s prací kul-
turních organizací, ale i s posuzováním kulturních projektů. RUO proto považuje
takovou vulgarizaci odborné práce těchto expertů za zcela nepřípustnou.
Navíc je zarážející, že došlo k zastavení celého systému podpory pro příští rok,

nikoli k pozastavení grantů pro konkrétní subjekty dotčené stížností p. Krato chvíla.
Zdůvodňovat touto stížností pozastavení všech kulturních grantů považujeme
za ryze účelový krok. Skutečným cílem se zdá být spíše snaha rozbořit stávající
systém rozdělování grantů a odvést pozornost od daleko problematičtějšího
partnerství, dříve spolupořadatelství. Tvrzení, že neudělení nenárokovatelné pod-
pory kulturním projektům poškozuje investice podnikatele, je třeba rázně odmít-
nout. Zároveň je třeba systematicky dbát na řádné uplatňování pravidla de mini -
mis v administrativě související s vyplácením grantů, nikoli s jejich hodnocením,
neboť právě jen díky odbornému posouzení lze doložit, že se nejedná o pod-
poru veřejnou a jde skutečně o neziskové kulturní projekty, nikoli o ziskové
podnikatelské záměry v oblasti kultury. Ostatně při dodržování pravidel stávajícího
grantového systému v oblasti kultury se i podle stanoviska Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže o veřejnou podporu nejedná.
V Praze dne 19. září 2007 Šimon Pellar

předseda Rady uměleckých obcí
viceprezident Evropské rady umělců

Z A  H U M N Y

Personální a organizační změny v České televizi
Generální ředitel České televize Jiří Janeček seznámil 19. září 2007 Radu České televize s personálními změnami 
v organizační struktuře České televize.

Ve statutu ČT bude stanoven zástupcem generál-
ního ředitele ředitel techniky Rudolf Pop.
K 30. září 2007 opouští Českou televizi Martin
Švehla, ředitel úseku vnějších vztahů. Agenda
vnějších vztahů a zahraničních styků přejde do
podřízenosti personálního ředitele.
S platností od 1. října 2007 bude zřízena funkce
provozního ředitele. Jeho útvar bude zodpovídat za

správu a provoz veškerého majetku České televize,
který nesouvisí přímo s televizním vysíláním, včet-
ně nákupů a výběrových řízení. Provozním ředitelem
ČT bude jmenován dosavadní ředitel TS Brno
Vladimír Karmazín. Řízením TS Brno bude pověře-
na jeho současná zástupkyně Lujza Oravcová. Nový
ředitel TS Brno vzejde z výběrového řízení. 
Tiskový útvar, který po obsazení funkce tiskového

mluvčího bude z hlediska faktické činnosti nadále
zabezpečovat kompletní servis tiskovému mluvčí-
mu včetně Diváckého centra, bude převeden do gesce
personálního ředitele. Vedením tiskového útvaru je
v současné době pověřena Anna Freimanová.
S ohledem na potřebu soustředit řešení personálních
záležitostí do jednoho útvaru bude oddělení práce 
a mzdy začleněno do útvaru personálního ředitele.

Předvánoční setkání už v září – nový formát České televize
Společenský sál Kongresového centra Praha je ve
srovnání s Národním domem v Praze „U Ludmily“
pro setkání bývalých zaměstnanců Čs. a České tele-
vize asi výhodnější pro samotné vedení a Jiřího Janeč-
ka, generálního ředitele ČT. Ten nás pozval o celé
tři měsíce dříve na tradiční předvánoční setkání, ale
ani tady si nedokázal vzbudit svým vystoupením po-
zornost. Organizátoři rozdají chlebíčky, nezbytný
„štrúdl“ ke kávě, nejméně 800 zúčastněných si
má po necelém roce opět co říci, takže v tom mum-
raji nutně zaniká každé sebelépe míněné slovo 
o změněné tváří České televize, není slyšet ani zpěvá-
ka Josefa Sochora, který tu letošní sešlost měl obo-
hatit. Ale – televize splnila svou povinnost, jakou
si uložila před lety a účastníci jsou vděčni, protože
podobná setkání svolávaná bývalými zaměstnavateli
se konají v našich krajinách jen zřídka. Sám nevím
o žádném podobném. A to ještě odcházíme každý
s odnosnou taškou a v ní kromě kalendáře na příští
rok vánoční dárek. Odfajfknuto, splněno, ať se
„stařečkové“ z dob působení mnoha ředitelů baví
po svém.
Premiéra Josefa Sochora, zpěváka a podnikatele
(předseda společnosti Snaha se sídlem v Jaroměři,
která vyrábí zdravotní obuv, bezpečnostní a ochran-
né pomůcky) před televizními důchodci byla milým
zpestřením. Navíc když o něm víme, že již v roce
1957 zvítězil v soutěži Hledáme nové talenty, kte -
rou moderoval dr. Jan Pixa, že nazpíval své písničky
svého repertoáru na šestnácti CD a jednom DVD,

že na začátku 90. let vydal knížku „Muž, který po-
razil Gotta“, sepsanou s Oldřichem Dudkem, že
v jeho šlépějích kupodivu zdárně pokračuje i jeho
vnuk zatím pod svým občanským jménem Patrik
Louvar. To jsou jistě zajímavé informace, které tu
ovšem vůbec nezazněly anebo některé z nich se ani
k sluchu posluchačů neměly možnost donést.
Jsme rádi, že se můžeme scházet na účet naší bla-
hodárné dárkyni a televizi veřejné služby. Opravdu,
bez ironie. Ale mnohým z nás nic neříkají byvší lidé
například „Zelenkovy“ éry, přestože by bylo zají-
mavé si je vyposlechnout, zaznamenat dříve, než si
své vzpomínky, zkušenosti odnesou na věčnost. Jak
by nás zajímaly osudy těch, kteří po srpnu 1968
emigrovali (na sešlosti jsem se pozdravil s Věrou
Bednářovou, dnes Höggerovou, která přijela ze Švý-
carska, pracovala v 60. letech v Televizních nov-
inách, stejně tak jako Zdeněk Roman, brácha
slavného krasobruslaře Pavla, který má tisíce zážitků
z německé televize a mohl by se – a on by docela
rád – o ně podělit s přáteli, mezi které každým rokem
na pozvání televize zajíždí. Ivo Paukerta jsme tu
zastihli už na invalidním vozíku, konečně si na své
přátele udělala více času také Kamila Moučková
po všech trablích, které zažila. Až dosud vždy
přiletěla a „čas, kluci a holky, já moc spěchám...“
a jako dáma odkvapila s dárkovým balíčkem potěše-
na, že se na ni nezapomíná.
Anebo jsme se marně rozhlíželi, kdo za ten rok
opustil naše řady navždy. Mluvilo se o jediném Otu

Poppovi díky Synchronu, který jeho úmrtí zazna-
menal. Marně jsme hledali legendu televize a našich
setkání FITES komorního stenografa dr. Aleše Poled-
neho. Ale jeho příběh, otištěný opět v Synchronu,
rozesmál snad každého čtenáře a zejména toho, kdo
Aleška znal osobně. „To byl přesně on, na každého
vytvořil v několika minutách vtipnou přesmyčku
z jeho jména, ale to by bylo zjednodušení, protože
z něj čišely vtipy, byl galantní k ženám a kamarád-
ský podšéf...“ Je těžce nemocný, omluvil se něko-
lika z nás a je rád, že si vzpomeneme. A co se stalo
s Přemkem Prokopem, slavným kameramanem?
A všem nám je líto, že už je na Pravdě Boží náš 
„pfítel“ Karel Pech, televizní herec, režisér a s ním
i jeho pořad Tajemství řeči... Anebo Antonín Moska-
lyk... Nezasloužili by si v takovémto shromáždění
aspoň tu nezbytnou minutu ticha?
Jakoby se  vytrácela lidská dimenze v této odcizující
se naší televizi či jejím současným představitelům.
Zajímají se vůbec o to, co dělají všichni ti jejich
bývalí spolupracovníci, spoluzaměstnanci, jak žijí,
není jim třeba nějak pomoct? Vzpomínám, jak právě
Karel Pech marně hledal někoho, kdo by mu pře -
psal 3000 ručně popsaných stránek a pomohl k vy-
dání jeho pamětí. Blíží se 40. výročí srpnové oku-
pace naší země „bratrskými tanky“. To uvidíme zase
ty stejné obrázky, stejné reportáže – ale kolik to bylo
jen ostatních a dalších lidí, kteří na tom měli svůj
velký podíl? Srpen 1968 nebyla jen Kamila
Moučková či Jiří Svejkovský, ač jejich podíl 
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Jedná se pouze o sjednocení podoby všech čtyř
vysílaných programů, byli jsme opakovaně ujišťováni
generálním ředitelem Jiřím Janečkem. Změna je život
a již v minulosti leckterý ředitel, některý i vícekrát,
měnil znělky a grafickou podobu hávu, ve kterém
jsou divákovi programy České televize nabízeny.
Bude tomu tak i nadále, na proces věčného tvůrčího
hledání má vedení České televize právo, ba je to
přímo povinnost. Pro diváka však jednoznačně
důležitější zůstává kvalita a šíře sortimentu oněch
nabízených programů.
Sebelépe propagovaný paskvil diváky nepřipoutá.
Nevyplácí se však věřit řediteli, tentokrát nešlo
jen o znělky a grafiku! Jde o postupnou likvidaci zave-
dené značky! Asi i za to dostane další odměnu.
Digitální vysílání si prý nutně žádá zavržení dlouho-
leté tradice symbolizující zkostnatělost analogové éry.
Jenže zaklínadlem digitalizace se zdůvodňuje mnohé.
Chce se vedení ČT odhozením zavedené světoznámé
značky snad také distancovat od tradice kvalitní tele-
vizní tvorby, kterou vyplňovalo vysílací schéma, když
se v dostatečném množství nevyráběly pořady, aby
se ušetřilo? Symbolizuje snad ono „minus“ nad
číslem programového okruhu klesající trend ve sle-
dovanosti? Nicneříkající čárka nad číslem, jež
nahradila unikátní zřetelné logo televizní stanice, je
možná symbol supermoderní a neobyčejně kreativní.
Početná množina odborníků a diváků (viz www.ct-
logo.cz) je však přesvědčena, že tradiční značka 
v zásadě vyhovuje, není třeba ji radikálně měnit 

a nikdo za ni nemusí říkat My jsme Česká televize.
Změní pan ředitel snad také znělku Večerníčku, jejíž
čtyřicáté výročí tak vychvaloval, sice letitou a jed-
nou už málem zrušenou, ale hlasem lidu opět vrá-
cenou na obrazovku?
Tradice firmy patří mezi takzvané rodinné stříbro
a sounáležitost s tradicí symbolizuje také stálá znač-
ka, proto ji každá, byť sebemenší firma, opatruje.
Mávneme rukou nad osvědčenou značkou, za 
kte rou byli vážení diváci zvyklí nacházet kvalitu 
a serióznost a pod níž se nesetkávali s bulvárními
zprávami a bezduchými seriály?
Proč zadání nepočítalo s tzv. liftingem symbolu obra-
zovky, tvořeného písmeny ČT v národních barvách?
Doplněného případně o modrou, s čísly programů
uvnitř a s využitím 3D animací? Tvrdíme, že likvidací
svého jedinečného logotypu ztratí Česká televize
svou nezaměnitelnou identitu a s příchodem desítek
nových televizních stanic zapadne v tuctové šedi
koleček, čárek, jedniček, dvojek... Možná že právě
o to zde jde. Není přece tajemstvím, že televize veřej -
né služby je solí v očích mnohým politikům. Co
tak třeba konečně zprivatizovat Kavčí hory? Vždyť
případně jeden, ze státního rozpočtu financovaný 
a představám politiků vyhovující zpravodajský kanál,
by bohatě stačil. Nemuseli by se pak namáhat 
s věčným umlčováním šťouravých redaktorů 
v pořadech, jako jsou Reportéři, Nedej se nebo bylo
Naostro, Stalo se, Katovna...
Jděte někam s frázemi o nezávislých mediích a pilíři

demokracie! Žádnou
nezávislou televizi přece
nepotřebujeme! Snad-
něji zmizí taková, o kter-
ou diváci ztratili zájem, neboť nepochopili, že
nahradila kvalitní programy perfektní formou, která
je přece důležitější než obsah.
Proč vedení České televize prostřednictvím obra-
zovky nevyzvalo diváky k diskusi? Bál se snad pan
ředitel jejího výsledku, který by mu případně kom-
plikoval dosažení cíle, který si umanul? Zřejmě ze
stejných důvodů neuspořádal na jaře tohoto roku
anketu mezi zaměstnanci, kterou se slovy „přece
nepůjdu proti lidem“ předtím slíbil. Kam až sahá
hranice pravomocí ředitele, jemuž byla na vymezený
čas svěřena do péče veřejná kulturní instituce? Česká
televize není soukromá společnost s ručením
omezeným, a proto by o tak zásadní změně, která
si navíc naprosto zbytečně vyžádá mnohaleté vysoké
náklady, měli mít právo spolurozhodovat konce-
sionáři, kteří koneckonců vše zaplatí.
Početná množina odborníků a diváků je však
přesvědčena, že tradiční značka v zásadě vyhovu-
je, není třeba ji radikálně měnit
Není přece tajemstvím, že televize veřejné služby
je solí v očích mnohým politikům.
Co tak třeba konečně zprivatizovat Kavčí hory?

ANTONÍN DEKOJ 
předseda NOO České televize

Lidové noviny, 5. 9. 2007

a statečnost nikdo nezpochybňuje. Ale co ty desítky
dalších včetně chytrých techniků. Což je všechny
pozvat na besedu a natočit s nimi už konečně něco
nového s odstupem těch 40 let!
Televize nemá žádnou vzpomínkovou publikaci,
podobnou té, kterou mají už od roku 2003 všich-

ni rozhlasáci. Kam zapadly ty návrhy na její zpra-
cování, předané personálnímu útvaru už před lety?
Budou mít také ti, co se zasloužili o rozvoj naší tele-
vize, ve foyeru na „Kavkách“ pamětní desku? A což
rozesílat jednou za čas svým bývalým alespoň bul-
letin s podobnými novinkami, chceme-li tu televizní

rodinu nějak udržovat? Zabývá se podobnými námě-
ty v té televizní hierarchii vůbec někdo? Anebo se
vše odbývá tím předvánočním setkáním v září? Což
nás takhle pozvat už na léto někam? V tom případě
doporučuji vzít letošní právě darovanou termosku
s sebou! Miroslav Sígl

Nejde o změnu, ale o likvidaci značky ČT

O diktatuře obrazu a emocí
Jedna ze základních diskusí, která se ve světě vede a která se
nám vyhýbá, by se dala shrnout do následujících vět: Demokracie
v naší civilizaci se vyprázdnila. Vinu na tom mají média, především
televize – ve volbách už nerozhoduje rozum a argumenty, ale jen
peníze (tedy reklama) a emoce. Komerční televize vytlačila 
z veřejného prostoru všechny životně důležité události i argumenty.
Díky této skutečnosti už neexistuje trh idejí. Veřejný prostor, který
se ještě v minulé generaci tvořil pomocí knih, politických textů 
a jednání, už neexistuje. Dnes je veřejný prostor zaplněn zásadně
odlišným, byť dramatickým druhem komunikace, která však člověka
úplně izoluje od skutečného světa a jeho problémů. 
Dnešní konzument médií vidí svět v pohybu, ale sám se už nemůže
hýbat. Vysílačů je čím dál víc, ale idejí čím dál míň. Nahradily je
rychlost a pohyb.
V USA se v řadě menších stanic už i ve zpravodajství prosadila hesla
jako „Krev je vždycky dobrá“ a „Myšlení je hnůj“. U nás to platí
takřka pro všechny televizní kanály. 
Stará Evropa se těmto změnám brání. Proto třeba v Německu podle

posledního průzkumu vidí 63 procent lidí roli veřejnoprávní televize
jako nezastupitelnou. Jen 34 procent si myslí, že by mohla být
zrušena.
Pravda ovšem je, že v době, kdy trh začínají ovládat digitální televize
a internet, už duální systém založený jen na veřejnoprávnosti 
a privátním sektoru přestává hrát dominantní roli. U nás si nejspíš
už od roku 2010 bude moct vysílat každý, kdo se domluví 
s majitelem multiplexů (a zaplatí jim za to ročně asi 80 milionů
korun), a stát do toho nebude mít možnost zasahovat. To přinese
úplnou demokratizaci mediálního trhu, který ale zároveň přestane
hrát roli hegemona: společnost nejspíš atomizuje, veřejné mínění
se rozpadne. 
Jestli tomu tak skutečně bude, nikdo neví, ale rozhodně bychom
na tuto situaci měli být připraveni a měli bychom o tomto problému
začít veřejně diskutovat. 

Karel Hvížďala
Autor je spisovatel a publicista. Zveřejněno v týdeníku MF Plus 
24. 9. 2007
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Výkonný výbor FITES
Praha 22. 8. 2007

Vážení kolegové,
v zásadě souhlasím s odpovědí Kateřiny Mikulcové
na anketu Jaký bude Fites? K položeným otázkám si
jako veterán dovoluji poznamenat:
1+2: FITES se nedostatečně snaží o to, aby se stal
skutečně reprezentativní, veřejně respektovanou
(tedy též partnersky autoritativní)) „komorou (unií)
filmových a televizních tvůrců“. Problém jeho 
vztahů k separátním profesním asociacím (rovněž
občanským sdružením, ne odborům) stále čeká
na účelné řešení. Stavovské komory – s jiným
právním postavením – přitom mají nejen ideové 

a morální, ale též odborové či „cechovní“ rysy, a to
je snad dobrá motivace pro členství…
FITES se dosti jednostranně soustřeďuje jenom na
problémy (vedení) České televize. Prakticky se téměř
nezajímá o tvůrčí situaci v soukromých televizích
(které jsou chtě nechtě součástí naší audiovizuál-
ní kultury), a zejména v hrané filmové tvorbě. Asi to
souvisí i se složením jeho vedoucích orgánů a se za-
pojením členského aktivu, pokud existuje (Viz např.
vztah k ARAS apod.) Chybí též soustavnější mez-
inárodní kontakty, i když (zatím) nemáme profe-
sionální aparát, atd.
3+4: Vždycky v souladu se stanovami. FITES má hájit
oprávněné zájmy, svobodu tvůrčího projevu a ná-
zory proti diskriminaci a postihům. Nemůže ale au-

tomaticky reklamovat (kdekoli) realizaci konkrét-
ních tvůrčích záměrů, o kterých ví málo nebo nic…
5: Naše sdružení nemůže „řešit problémy“ justice,
bezpečnosti, zdravotnictví, obchodu apod. Jeho
přirozeným prostředím je sféra široce pojaté au-
diovizuální kultury, jejích podmínek a předpok-
ladů – legislativních, organizačních, ekonomických,
sociálních, uměleckých a estetických, morálních…
Tedy vedle specifických tvůrčích otázek by se měl
FITES angažovat především v oblasti kulturní poli-
tiky. (To ovšem souvisí s postojem státu a společnos-
ti ke kultuře vůbec.)
Díky za pozornost. S pozdravem

PhDr. et. Mgr. Jan Svoboda, Ph.D., v.r.
JE TO VÝZVA I PRO VÁS, ČEKÁME DALŠÍ NÁZORY!

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

Ad SYNCHRON 4/2007, str. 3 – Jaký bude Fites?

Od opery k „starcům u prsu“
V sobotu 8. září umožnila Česká televize na kanálu ČT24 televizním divákům
zaplakat při církevním pohřbu největšího hudebního tenora současnosti, aspoň
pokud jde o tělesnou schránku. Tento vynikající pěvec, nikoli jediný, ale jeden
z nejslavnějších díky dobré fyzické zdatnosti, nezbytné v dnešní době při kroužení
kolem zeměkoule, byl kdysi vybrán pěvkyní Josan Sutherlandovou, ženou vysoké
statné postavy, aby jí tvořil důstojného milovníka, a právě díky tomuto kroku
se vyhoupl ihned do první ligy. Všem, co měli tohoto pěvce rádi, i při 
vědomí, že v Itálii i na celém světě je v záloze nejméně dvacet pěvců téhož 
kalibru, jen na ně nejsou zaměřeny reflektory, mediální štěstí se na ně neusmá-
lo do oné reklamní míry, nezbytné k pobytu na vrcholu, anebo nemají tak pevné
zdraví (třeba vynikající italský tenor téže generace Veriano Luchetti, známý
posluchačům Pražského jara v 80. letech minulého století, jehož jednak zradi-
lo srdce, a musel se začít šetřit, jednak příliš dlouho vydržel s původní manžel -
kou, pěvkyní Miettou Sighele, která ho pro změnu vytáhla na operní jeviště jako
mladého letce), muselo napadnout, jak neblaze se na zdraví starších pánů pro-
jevuje tzv. výměna manželek, čili odkládání vysloužilého modelu ženy. His-
toricky se cranachovský námět „Stařec u prsu“, tehdy běžný, ale v jiném
slova smyslu, vyvinul v odpudivý typ chování, často končícího skonem bláhového
starce, či jeho pláčem v domově důchodců. Pokud však bude více žen a méně
mužů, zejména v Evropě, bude patrně tato praxe, ponižující zejména pro použité
manželky, nadále pokračovat. Inu, komu není rady, tomu není pomoci. 
V domácím prostředí jsme v létě přišli o operního dirigenta Františka Preislera
mladšího, který odešel ve věku pouhých 34 let, a to je tragédie. V českém
bulvárním tisku se však místo o jeho operní činnosti psalo hlavně o tom, že
to byl dirigent Karla Gotta. Ano, uvedl se zejména v roce 2000 ve svém pa-
trně prvním televizním záznamu koncertu v Mariánských lázních, který dá-
vala ČT pod názvem „Italská noc“ a účinkoval v něm nejen Karel Gott, ale 
i výborný brazilský pěvec Miguelangelo Cavalcanti, který nyní bez velkého
mediálního zájmu podává mnohdy velmi zajímavé výkony ve Státní opeře Praha,
ale pak se jeho kariéra odvíjela v rovině klasické hudby. Když odejde tak mladý
člověk, je to vždycky nespravedlivý zásah osudu. Na svého dirigenta letos marně
čekala opera v plenéru, tentokrát Dvořákova a Kvapilova „Rusalka“ v Šárce,
kterou občanům Prahy už potřetí na počátku září poskytl starosta Prahy 6 Tomáš
Chalupa, milovník opery, a Originální hudební divadlo Praha v režii Jany Di-
višové a Renée Nachtigallové. Před několika lety dovezl do Prahy na přehlíd-
ku operních představení jeho otec, také operní dirigent František Preisler,
z Opavy mimořádně šťastné provedení nejslavnější opery francouzského skla-
datele Francise Poulenca, „Dialogy karmelitek“ podle Georgese Bernanose
(dnes bychom možná moderněji toto dílo mohli překládat jako „Rozhovory
nebo Rozmluvy karmelitek“), pojednávající o vraždění klášterních sester za
Velké francouzské revoluce, o jejich pochybách a úzkosti před očekávaným
koncem. A dalšího Poulenca nám na začátku roku přichystala Státní opera Praha.

Dovoluji si čtenářům Synchronu předložit text, který jsem si po premiéře
napsala 27. 2., ale pro nával práce na překladu jistého tlustospisu, o němž mám
zakázáno hovořit už ve smlouvě, jsem jej odložila. Myslím si však, že snažení
Státní opery Praha, její úspěch v Německu i v Japonsku, si oživení zájmu 
o její práci zaslouží, a to zejména v okamžiku, kdy je zpochybňována oprávněnost
její existence.
Před několika měsíci v Mladé frontě Dnes radostně psali, že role francouzštiny
v Evropské unii klesla o tolik a tolik procent, a že tedy není daleko doba, kdy
tento divný jazyk, k jehož studiu se odhodlává stále méně lidí (psali, že jen 
5 procent středoškoláků), v Bruselu, který
byl původně frankofonní, při jednáních
neuslyšíte. Francouzština nyní mimo jiné
naštěstí zaznívá přímo z jeviště ve Státní
opeře Praha. Francouzsky zpívaný večer
(samozřejmě s českými titulky), kdy hudba
skladatele Francise Poulenca doprovází
texty dvou velkých postav francouzské lit-
eratury, Jeana Cocteaua (1889–1963) 
a Guillauma Apollinaira (1880–1918). Oba
autory není snad nutné čtenářům SYN-
CHRONU představovat, takže jen pro up-
řesnění: Apollinairův divadelní text „Prsy
Tirésiovy“ (Les Mamelles de Tirésias) byl
poprvé uveden 24. června roku 1917 v pařížském Théâtre Maubel v režii
Pierra Alberta-Birota a poprvé v něm byl použit výraz „surrealistický“, přesněji
řečeno, tato komedie měla podtitul „drame surréaliste“. Básník ji psal v období
rekonvalescence po válečném zranění už v předešlém roce a je prodchnuta 
optimismem, nadšením a radostí ze života. Ubohý umělec netušil, jak málo 
života mu zbývá. 9. listopadu roku 1918 autor „Alkoholů“ umírá na španěl-
skou chřipku v pouhým osmatřiceti letech. 
Francis Poulenc (vysl. Fránsis Pulénk, 1899–1963), člen pařížské Šestky, spolu
s Georgesem Auricem, Germaine Tailleferrovou, Dariem Milhaudem, Arthurem
Honnegerem a Louisem Dureyem, složil tuto svou operní prvotinu až 
v letech 1944 a 1945, i když byl přítomen při prvním uvedení Apollinairovy
hry. Z toho je vidět, jak silná byla vzpomínka z mládí, jak svěžím dojmem tehdy
tato parodie na starořeckou báji o věštci Teirésiovi, který jako hermafrodit prožil
sedm let v ženské podobě, na mladého skladatele zapůsobila. Apollinairovy
nové divadelní postupy, jichž ve své parodii na dobovou propagandu, které na
konci tzv. Velké války, protože se ještě nevědělo, že brzy přijde druhá svě-
tová válka, a tak se jí dosud neříkalo první, Francie použila, aby nahradila úbytek
obyvatel. Pobídky k plození potomstva natolik znechutí mladou manželku
Thérèse, že vypustí svá prsa k nebesům jako balónky, oblékne si kalhoty a stane
se mladým švihákem Tirésiem. Jejímu manželovi nezbude nic jiného než při -
jmout ženskou roli a rodit děti jedno za druhým – jako králíky. Naivní touha
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po emancipaci vyústí v znechucení údělem toho druhého, až se nakonec oba
zkroušeně vrátí do své původní role. Poulencova opera měla premiéru 3. červ-
na roku 1947 na scéně pařížské Komické opery (Opéra-Comique) a měla
rozporuplný ohlas. Pěvkyně Denise Duvalová v roli Thérèse sklidila sice velké
ovace, ale poválečné zvážnění a nastoupivší existencialismus odsunuly lehkovážná
témata do pozadí. Částečně pochválený, ale také pohaněný skladatel se poučil,
a tak v letech 1953–1956 pracuje na vážném tématu, na Bernanosově 
„Dialozích karmelitek“. Premiéra 26. ledna 1957 v milánské Scale potvrzuje 
F. Poulenca jako operního skladatele a je dnes pokládána za jeho operní dílo
nejvýznamnější. Přesto si sám skladatel nejvíc cenil „Prsy Tirésiovy“, jak se
dozvídáme z jeho korespondence.
Pro další operní opus si skladatel zvolil monolog, nebo, modernějším jazykem,
monodrama Jeana Cocteaua „Lidský hlas“ (La Voix humaine) z roku 1930. Tehdy

byl „Lidský hlas“ inscenován ve 
Francouzské komedii (Comédie-
Française) s Berthou Bovy, v témže
roce Cocteau natáčí svůj první film
„Krev básníka“. Na Cocteaův vypjatý
divadelní text byl upozorněn
ředitelem nakladatelství Ricordi
v Paříži Hervém Dugardinem, který
byl nepochybně okouzlen filmem
italského režiséra Roberta Rosseli -
niho „Láska“ (L´Amore) z roku 1948,
tvořeným dvěma částmi. První byl

právě „Lidský hlas“ (La Voce umana) J. Cocteaua s nezapomenutelnou Annou
Magnaniovou, tehdy Rosselliniho manželkou (než jí ho odloudila herečka švéd-
ského původu Ingrid Bergmanová). Druhou část tvořil film „Zázrak“ (Il Mira-
colo) na námět debutujícího Federica Felliniho, který si v něm také zahrál.
Italská divadelní a filmová herečka Anna Magnaniová představovala právě
ten fenomén, kterému se francouzsky říká „monstre sacré“, termín značící
ve francouzštině velkého herce či herečku, označení, jež se vžilo podle
Cocteauovy hry „Les Monstres sacrés“ z roku 1940 (viz např. francouzský
vý kladový slovník Le Petit Robert). Činoherní výkon této
velké expresivní neorealistické herečky přesvědčil
nepochybně Poulenca o „nosnosti“ tématu. Jeho lyrická
tragédie o jednom dějství má premiéru 6. února 1959,
tedy téměř po třiceti letech od vzniku Cocteauova díla,
opět v pařížské Komické opeře a v režii samotného
autora předlohy. Poulencovi už zbývá jen pár let života;
milovník hudby, ale také literatury, poezie a šansonů se
rozčilí a dojme, když pronáší v rozhlase smuteční řeč
za Edith Piaf. Krátce poté dostane infarkt a 11. října 1963
umírá. 
Státní opera Praha sáhla po „Lidském hlasu“ v krátké
době už podruhé. 10. 6. 2000 v ní opera měla premiéru
v režii Lucie Bělohradské, pod taktovkou francouzské
dirigentky Claire Levacherové a s francouzskou pěvkyní
Chantal Mathiasovou. Tentokrát došlo k plodné spolu -
práci s operou v italské Maceratě v italském kraji Marche
(česky dříve Marky). Známý italský režisér, scénograf a kostýmní výtvarník Pier
Luigi Pizzi (nar. 1930) má za sebou dlouhou mezinárodní kariéru, pro jejíž
vylíčení zde není dost prostoru. Od října roku 2005 je ředitelem festivalu 
Macerata Opera Festival, který se v létě odehrává v téměř půlkruhové historické
aréně zvané Sferisterio, určené původně k starým míčovým hrám, a v divad -
le Lauro Rossi. V prvních dobách technického pokroku se z tohoto zvlášt-
ního prostoru vypouštěly balóny. Skvělá možnost česko-italsko-francouzské
spolupráce vyústila v uvedení „Prsů Tirésiových“
Pražská premiéra „Prsů Tirésiových“ 22. února 2007 v druhé části večera
přinesla v režii, scénografii a kostýmech P. L. Pizziho závan ztracené surrealis -
tické hravosti a nevinnosti. Nastudování ve francouzském originále s český-
mi titulky, jak je nyní pravidlem, než zase třeba přijde do módy návrat k jazyku
země, v níž se hraje, sršelo energií, dirigent byl tentýž jako v Maceratě. Mladá

italská operní zpěvačka Elena Rossi splnila kruté požadavky dnešní doby na
krásný zpěv i tělesnou dokonalost a ukázala se divákovi v tangách. Je zajímavé,
že cizinky nikdy nejsou tak vyzáblé, jako nynější české hladové krasavice, a tak
tato štíhlá mladá žena předvedla při částečném obnažení oblé tělo renesanční
italské madony. I její zpěv, který má ještě rezervy, na roli Tirésia stačil. Mladý
vietnamský tenor Philippe Do, ve Státní opeře časný host, se v roli Manžela
převlečeného za vlastní ženu doslova vyřádil. Jeho bravurní francouzština dokazu-
je, o jak pilný národ se jedná a jakou budou mít všichni slovanští lenoši brzy
konkurenci. Zaujal také pařížský rodák s anglosaským jménem Thomas Mor-
ris, který se blýskl v několika rolích, zejména jako Tělnatá dáma. V kuloárech
se pochlubil, že jindy zpívá Manžela. Jako Presto se představil člen Státní opery,
brazilský baryton Miguelangelo Cavalcanti, nezapomenutelný Monforte z druhé
premiéry Verdiho „Sicilských nešporů“ na téže scéně v březnu 2006. Celkově
„Prsy Tirésiovy“ rozptýlily mdlý dojem, který v některých divácích zanechala
první část večera, „Lidský hlas“ rumunské pěvkyně Kingy Dobay, a to zejména
v těch, kteří pamatují nedávné nastudování. Lucie Bělohradská dokázala oži -
vit scénu zcela jiným způsobem. Minimalistická výprava autora obou částí byla
poněkud fádní, a režijní pojetí téhož režiséra, který tvrdil, že žena možná jen
fabuluje, že to není loučení s milencem, který ji opustil, vyznělo do ztracena
pro pamětníky filmu s temperamentně tragickou Annou Magnaniovou. Přesto
se jednalo o zdařilý večer, který zdejším i zahraničním divákům připomněl,
že existuje i jiný svět, než jen anglofonní, a že pražský Disneyland, který zabírá
v našem hlavním městě stále víc a více místa, nedosáhne přece jen všude, 
i když míří hodně vysoko. 
Z dalších divadelních představení si pozornost dle mého názoru zaslouží 
inscenace Jiráskova „Otce“ a Františákovy současné hry „Doma“ v Národ-
ním divadle v Praze v režii Michala Dočekala. Večer je vydatný, klidně by bylo
možno hrát obě díla samostatně, ale v celkové podobě je téma rodiny půso-
bivé, zejména v dobovém srovnání (premiéra 21. 6.). V červnu byla mimořádně
inspirativní také Bouda Národního divadla, kde měla mladá generace možnost
seznámit se s dílem excentrického filozofa Egona Bondyho, který i přes různá
lidská selhání, která mu jsou vyčítána, zanechal dílo s trvale aktuální výpovědí,
například o tom, že ve dvacátém a dalších stoletích může být tyranizujícím prezi-

dentem i smrdutá krabička, anebo o hodinách „kurevství“, které nyní probíha-
jí snad na všech televizních stanicích. Kritika v nejčtenějších denících jakoby
nepochopila smysl zcela jasné výpovědi o moderní době. Ještě štěstí, že aspoň
inscenátorům i hercům byla věc jasná. Kritikové, kteří umějí psát a mají se dobře
za každého režimu, by si měli osvěžit kritické myšlení.
Při úmorném překladu sleduji pro zpestření na Primě „Vyvolené“ a bytostně
trpím, že tolik fyzicky zdařilých exemplářů člověka nemá v hlavě nic jiného než
mají rozmnožující se králíci. Za to ovšem nemůže mladá generace, ale ti, kteří
jim takovouto půdu připravili. Oblbování širokých mas „chlebem a hrami“ se
nepochybně hodí každé vládnoucí garnituře na celém světě, v historickém kon-
textu však bude, pokud se každá taková tzv. elita nepostará o povznesení svého
lidu a jeho vzdělání, shledána „lehkou“.
V Praze 14. září 2007 Zdena Šmídová

Doma
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Na úvod zaznělo pozvání Zavena Sarkisjana, ředi-

tele Muzea Sergeje Paradžanova v Jerevanu, na vý-

stavu fotografií Sergeje Paradžanova i dalších

uměleckých předmětů, jejíž vernisáž se konala po

skončení tohoto semináře. Poté byl promítnut ho-

dinový dokument režiséra a kameramana Karla 

Slacha Klubáci a školáci o hnutí filmových klubů.

(Po skončení promítání:)
Předsedající Jiří Králík: Děkuji Karlu Slachovi

(potlesk, výkřik „bravo“), který si zvolil velmi těžký

úkol. Díky Karlovi a díky Respektu se nám podaři-

lo tento film spolu s dalšími bonusy dostat i na DVD.

Myslím, že ten film je dobrým vstupem do diskuse,

která by měla být strukturovaná. V té první části bych

poprosil jednotlivé zástupce filmových klubů ze zemí

Visegrádu, protože se nám jeví, že je to místo, které

vlastně je nám blízké a rozumíme mu – nejenom

tedy z hlediska filmové tvorby, ale i z hlediska pod-

mínek, které v jednotlivých zemích jsou nebo byly.

V minulosti jsme vzhlíželi například k Polské fed-

eraci filmových klubů, kde hnutí především v 70.,

80. letech bylo neuvěřitelně silné. Obdobně velmi

zajímavé byly i aktivity v Maďarsku, které bohužel

v současné době se zmenšily takřka do neviditel-

nosti. Tradičně dobrá byla vždycky spolupráce

v Čechách a na Slovensku, tam to spíš brzdila v 80.

letech bariéra nebo možnosti promítat a mít tu

odvahu promítat filmy, které běžně k dispozici neby-

ly. Pokud si vzpomínám, já jsem občas záviděl

Slovákům to, že si mohli promítat filmy z 60. let,

jezdil jsem osobně do Skalice do filmového klubu

na Landovského, na Juráčka a na další filmy, které

se nesměly v Čechách promítat. Ale to už je pryč

a v současnosti spíš řešíme věci jiného charakteru

a celá diskuse by měla být spíše o budoucnosti 

a o tom, jestli vůbec filmové kluby mají ještě nějaký

význam, myslím filmové kluby v kinech, a jestli vlast-

ně se nám, těm, kteří to dělají několik desítek let,

neblíží pomaličku konec a zánik a jestli nám také pří-

padně mohou pomoci i instituce, které mají ve svém

poslání jakousi všeobecnou kultivaci obyvatelstva

a především lidí mladšího věku.

Prvním hostem bude Peter Dubecký, předseda Aso-

ciace slovenských filmových klubů – (potlesk)– který

je současně i ředitelem Slovenského filmového ústa -

vu, což je pro nás naprosto neskutečná kombinace,

kombinace, která by měla být běžnou i v ostatních

zemích Visegrádu.

Peter Dubecký (slovensky): Když jsem se díval na

tento velmi záslužný dokument Karla Slacha, tak mě

napadlo, že asi se ještě nikdo z nás nezačal zají-

mat o to, jakou cenu má vůbec filmový klub. Já si 

osobně myslím, že je to nesmírně ceněná značka.

Filmové kluby jsou pojem, který se může těžko vy-

tratit z povědomí nejen kulturní společnosti, ale

vůbec z povědomí lidí, kteří s médii nějakým způ-

sobem pracují. Můj pohled na další existenci fil-

mových klubů je takový, že v zásadě to nevidím nijak

pesi misticky.

Základní bod zlomu je zavést do osnov středních

škol, a ideální by bylo i do osnov základních škol,

audiovizuální výchovu. Jirka Králík začal v roce 2000

projektem Film a škola, s  úspěchem se mu to daří

a je to pro nás všechny velká výzva. To je věc, kter-

ou si já osobně kladu za možná největší odkaz

k tomu, co by měly dále filmové kluby dělat. I když

u nás existuje Malý zlatý fond, existuje Projekt 100,

existuje množství kvalitních klubových akcí, stále

mám pocit – i když už Slovenská televize má na pro-

gramu STV2 pravidelný pořad Klubový film – že

je tu šance najít větší průnik mezi činností jed-

notlivých filmových klubů, aby se o nich něco

dověděli i ti, kteří se dívají na veřejnoprávní televizi.

Problémy, které filmové kluby na Slovensku mají,

jsou skoro podobné nebo identické jako zde v České

republice. Myslím, že mě jistě podpoří i kolegové

z Polska, Maďarska. Nyní není možná ani tak zásad-

ní problém dostat se k nejnovější tvorbě filmů, které

získaly významná ocenění nebo jsou to filmy, které

by se měly promítat ve filmových klubech, spíš je

problém dostat se k filmům klasickým, které oprav-

du představují dějiny evropské nebo světové kine-

matografie. Možná je to dnes už lepší na českém

teritoriu, že se daří dostat se k české klasice, na

Slovensku jsme tento problém naštěstí nikdy neměli.

A problém, který pociťujeme asi nejvíc, je, že celá

multiplexová éra, která zachvátila Slovensko s ně-

jakým časovým odstupem proti České republice,

přináší svoje bohužel negativní výsledky minimál-

ně v tom, že některá kina jako taková zanikají. Stává

se téměř pravidlem, že velké distribuční společnos-

ti jsou zároveň i provozovateli kin, což znamená, že

se do těchto kin – ať už to jsou to kamenná kina,

o multiplexových ani nehovořím – dá s představe -

ními filmového klubu dostat velmi těžko. Takže tady

bych viděl cestu, jak by do budoucna mohla samo-

správa, možná více ministerstvo kultury, minister-

stvo školství, do tohoto procesu vstoupit.

Pokud jde o dlouhodobé projekty, je skvělé, že po

třinácté máme Projekt 100, obě dvě asociace se

myslím velmi pečlivě na přípravě podílejí, i když

letošní výsledky, které byly zde v Čechách, mě tak

trošku znejistily, ale myslím si, že je to skvěle

vymyšlený projekt, který minimálně na dalších deset

let má svou budoucnost. Samozřejmě, že filmových

klubů se určitě dotkne digitalizace, digitální kina.

Nemyslím si, že by filmové kluby byly mimo toto

dění, ale digitální kina půjdou v první řadě po velkých

„major“ společnostech a po velkých titulech, a ne

po filmech menšinových, které reálně přivedou

do kin dva, tři, čtyři tisíce diváků. Takže nanejvýš tři,

čtyři, pět roků stále budou filmy zřejmě promítány

z 35milimetrové kopie a budou promítány v kinech.

Na Slovensku funguje 56 filmových klubů, 52 z nich

je stále aktivních. Je příjemné, že se dvakrát do roka

setkávají všichni zástupci, dramaturgové, předse-

dové filmových klubů, lektoři na setkáních, z nichž

jedno děláme ve městě, většinou v Martině, druhé

na horské chatě v Nízkých Tatrách. Je to kolektiv 

50–70 lidí, kteří si vyměňují po dobu tří dnů ná-

zory a problémy, které s klubovým životem na

Slovensku máme.

Je milé, že máme velkého mediálního partnera,

kterým je deník SME. Celoslovenské vydání toho-

to deníku má jednou do měsíce klubovou přílohu,

což je myslím jediný druh umění, film, který něco

takového v médiích má. Takže tam je možnost nejen

se dozvědět o akcích, které se na Slovensku

v klubovém hnutí dělají, ale jsou tam i další infor-

mace, recenze atd.

Knižnice, kterou Asociace slovenských filmových

klubů má, je téměř podobná jako zde v České re-

publice, protože spolu mnoho filmů nakupujeme,

minimálně 50 – 60 %. Artových distributorů je na

Slovensku daleko méně než v Čechách. Ročně máme

okolo 30 premiér, což je opravdu dost, za rok 2006

jsme měli 92 tisíc návštěvníků filmových klubů.

Jiří Králík: Jak jsou na Slovensku financovány fil-

mové kluby, existuje nějaký model nebo představa,

že by si zasloužil filmový klub přímou podporu města

nebo kraje, případně ministerstva? Klubové hnutí

bylo vždycky založeno na dobrovolnosti, v součas-

né době to úplně tak dobrovolně dělat nejde, 

a pokud chceme nabízet kvalitu, lektorské úvody,

tištěné materiály, propagaci, půjčovné filmů, prona -

jmout si kino, tak je jednoznačně důležité také za-

jistit základní finanční jistotu, kterou buď může

poskytnout osvícené město nebo kraj, případně min-

isterstvo. 

Peter Dubecký (slovensky): Naše klubové hnutí

je vlastně organizačně zabezpečováno přes Office

Asociace slovenských filmových klubů. Má dva stálé

zaměstnance, kteří se starají o chod a činnost fil-

mových klubů na Slovensku. Kluby mají dost výrazné

výhody proti běžným subjektům, které by si chtě-

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

BUDOUCNOST FILMOVÝCH KLUBŮ ZEMÍ VISEGRÁDU
Zápis ze semináře konaného 24. července 2007 v 11 hodin v Redutě
33. Letní filmová škola Uherské Hradiště
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ly z naší klubotéky filmy zapůjčit, to znamená, že

tam jsou rozdílně nastaveny klíče na odvody z pří-

padných tržeb. Kluby dostávají kompletní metodic -

ké informace, bulletiny, publikace, které na Sloven-

sku o filmu, o audiovizi vyjdou. Podporujeme akce,

které filmové kluby dělají ve svých městech. Těch

aktivit není tolik, jako zde v České republice, ale

výkonným výborem vždy, když taková žádost při-

jde, je v zásadě podpořena.

Možnost podporovat přímo chod a činnost filmových

klubů, se zatím děje přes Asociaci slovenských fil-

mových klubů, která je žadatelem příspěvků na

nákup filmů, na Projekt 100, na Febiofest nebo na

semináře, na Kino-ikon, který je jediný filmologický

časopis, který se na Slovensku vydává. Existují i pod-

pory, například ČSOB, která dává cílené podpory

filmovým klubům na Slovensku do výše 50 tisíc Sk.

Je to samozřejmě vždy na základě nějakého grantu.

Velmi bych si přál – a mám pocit, že nějaké kroky

k tomu děláme – aby ještě výrazněji do spolupráce

filmových klubů mohl vstoupit filmový ústav.

Jiří Králík: Děkuji. Dalším hostem je zástupce Pol-

ské federace filmových klubů. Vítám Macieje Gila.

(Potlesk.) A poprosím ho o totéž, aby stručně zhod-

notil současný stav a jestli vůbec existuje nějaká vize

zásadní změny, plus aby nám objasnil i ten stav,

že snad existují dvě sítě filmových klubů pod Fil-

motékou narodowou a pokusil se to nějak stručně

nám představit.

Maciej Gil (překlad z polštiny): Situace je taková, že

v polské federaci byl problém s financováním.

Naštěstí už dva roky funguje Polský institut filmového

umění, který má důvěru v DKF. Ten si stanovil něko-

lik cílů a jedním z nich je financování těchto klubů.

Na DKF máme ochrannou známku, protože u nás

to jsou vždycky Diskusní Kluby Filmové. Každý fil-

mový klub od letošního roku může žádat o dotaci

ve výši od 10 až do 60 tisíc zlotých. Těchto peněz

může využít na cokoli chce, na pronájem sálu, lek-

tora, náklady na kopie atd.

Polská federace dostává dotaci na fungování celé

struktury, na kina. Nejsou to obrovské peníze,

nemůžeme dělat všechno, ale doufáme, že budeme

moci dělat stále víc. Skutečností je, že už 10 let jsme

nekupovali filmy, s jednou výjimkou, nedávno jsme

koupili český středometrážní dokument, který bude

v těchto filmových klubech distribuován.

V Polsku je asi 130 klubů. Toto číslo se nemění už

několik let. Některé kluby mizí, jiné nově vznikají.

Vznikají proto, že lidé objeví možnost sdružovat

se v klubech, které jim mohou nabídnout zajímavé

a komplexní programy. Lidé uvěřili, že se dá dělat

v klubech něco ambicióznějšího, objevnějšího,

jiného než to, co se nabízí v běžných kinech, kde

narážíme na společný problém multiplexizace. Vzniká

i širší iniciativa, která vychází za hranice těchto fil-

mových klubů. Mimochodem synonymem multi-

plexu je popcorn, říkáme tomu popcornová koali -

ce, protože produkci provází zásadně konzumace

coly a popcornu.

Řada klubů má obrovské tradice. Řada klubů je velice

aktivních a vedou zajímavé diskuse o právě promí-

taném filmu. V řadě měst a městeček jsou filmové

kluby jediným místem, kde můžou lidé vidět kval-

itní kino nebo kde mohou vidět víc, než jim nabíze-

jí distributoři v běžných kinech, neboť jejich nabíd-

ka je v tomto směru chudší.

Třetí – nejdůležitější – věc: to je směr, kam by se fil-

mové kluby měly ubírat, to je filmové vzdělávání pro

školní mládež a pro učitele. Nevím, jak to je v České

republice, na Slovensku nebo v Maďarsku, ale v pol-

ském školství se nedozví žák ani slovo, není nic v učeb-

nicích, do kin se nechodí nebo jenom v případě, že

se promítají velké adaptace národní litera tury. 

Jiří Králík: Jaký je rozdíl ve financování mezi vaší fed-

erací a kluby při Filmotéce narodowe?

Maciej Gil (překlad z polštiny): Polská federace má

síť Diskusních Klubů Filmových, která zastřešuje fil-

mové kluby. Dále máme síť studijních kin, což je typ

vzdělávacích kin jako celku, nazvěme je nekomerční-

mi. V těchto kinech je určité procento především

evropských i polských nekomerčních vzdělávacích

filmů. Diskusní Klub Filmový – já bych to nazval

indikátor vzdělanosti – jeho činnost se odehrává

většinou v sálech domů kultury, to je setkání fil-

mových fanoušků jednou za týden, za dva týdny,

jednou do měsíce. Jsou i takové diskusní kluby fil-

mové, které zorganizují dvě setkání za rok. Do těch-

to diskusních klubů filmových se nekupují lístky,

jsou tam legitimace, předplatné.

Máme jeden takový klub, kterým se můžeme chlu-

bit. Je to klub Mozaika v Bydgošti, kterému je 50 let,

kde je 300 stálých členů, protože tolik je křesel

v kině, a 88 čekatelů, kteří na členství čekají, a každý,

kdo se chce stát členem, musí mít dva ručitele. Stalo

se to elitní záležitostí. Domnívám se, že diskusní fil-

mový klub by měl existovat na základě takového

zdravého snobismu, snobismu intelektuálního. To

znamená, že být členem filmového klubu by mělo

být důvodem k jakési hrdosti. 

Jiří Králík: My jsme se pokoušeli kontaktovat filmové

kluby v Maďarsku a jak jsme zjistili, tak to ani možné

není, protože ony tam sice existují, ale nemají žád-

nou pevnou strukturu, každý ten klub si dělá po svém

svůj repertoár, nazve se filmový klub, nemají takové

organizační zázemí, jako máme my v Čechách, na

Slovensku nebo v Polsku. 

Lóránt Stöhr (překlad z angličtiny): Naše situace,

ve které se nacházíme, je velice odlišná od situace

v České republice. Jsem filmovým kritikem na volné

noze a učím také na univerzitě. Pokud mohu říci něco

o maďarských filmových klubech, mohu mluvit jen

na základě vlastní zkušenosti jako lektor.

Nemyslím, že by artová kina plnila stejnou roli jako

kino v České republice nebo v Polsku. Existuje rozdíl

mezi artovým kinem a filmovým klubem jako

takovým. V Maďarsku obecně panuje takový omyl

– lidé si myslí, že filmový klub znamená pouze cyk-

lus filmových projekcí k určitým tématům. Obvyk-

le ovšem nenásledují po filmových projekcích žádné

diskuse. Ve filmových klubech neexistují žádní lek-

toři. Provozovatel prostě přijde, vloží DVD do přehrá-

vače, a to je všechno, co se ve filmovém klubu děje.

Toto není vlastně filmový klub, je to pouze série pro-

jekcí. Existuje spousta filmových klubů, ale mys-

lím si, že vlastně v tomto smyslu to filmové kluby

nejsou. Existují určitě dobré filmové kluby, jako

například v Budapešti univerzitní filmové kluby, také

v Pécsi, Debrecíně, ale myslím si, že mladí diváci

vlastně nevědí, co taková činnost filmového klubu

obnáší. 

Hlavním úkolem Asociace maďarských filmových

klubů je ukázat mladým lidem, že filmové kluby jsou

dobré, že jsou místem, kde si diváci mohou vyměňo-

vat názory a mluvit o nejrůznějších věcech. Nejen

o všedních věcech, ale o kultuře, o literatuře. Prob-

lémem našich filmových klubů je to, že ztratily urči-

tou tradici. Máme dobrou síť artových kin a máme

také dobrou filmovou výchovu na gymnáziích, na

středních školách i na vysokých školách. Pokud

se objeví zájemci, kteří se opravdu zajímají o filmové

kluby, mohou najít způsoby, jak získat více infor-

mací. Důležitá věc je, tyto filmové kluby dostat na

trošku vyšší kvalitativní úroveň.

Něco o financování: Filmové kluby mohou získat

peníze od Asociace maďarských filmových klubů.

Nicméně tyto peníze jsou určeny pouze pro proná-

jem a nákup filmů. Je to problém pro některé menší

filmové kluby mimo Budapešť, protože náklady na

to, aby se filmové kopie dostaly mimo Budapešť,

například do takového Szegedinu, jsou velmi vysoké. 

Nemáme nic, co by připomínalo filmové průkazky,

průkazky filmového klubu. Lidé, kteří mají o určitou

projekci filmového klubu zájem, si mohou koupit

jednorázovou vstupenku a přijít na jedno filmové

představení. Ale v Maďarsku neexistuje finanční

základ na, na které by filmové kluby fungovaly. Bo-

hužel jedinou podporu získává Asociace maďarských

filmových klubů od maďarské filmové základny. 

Jiří Králík: Hnutí filmových klubů v Polsku, na Sloven-

sku a částečně i v Čechách vždycky bylo závislé

na aktivitě filmového archivu – v Čechách filmové
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kluby založil Filmový archiv, do roku 1992 jsme byli

nedílnou součástí archivu, na Slovensku jsou propo-

jeni absolutně. Myslíte si – s ohledem na struktu-

ru maďarské audiovize a především postavení

archivu – zda by byl archiv schopen tuto činnost

převzít, a jestli tu budoucnost vidíte právě tímto

směrem?

Lóránt Stöhr (překlad z angličtiny): Maďarský fil-

mový archiv není příliš aktivní v oblasti pomoci fil-

movým klubům. Sídlo Asociace filmových klubů

je ve stejné budově jako Maďarský národní filmový

archiv. Takže existuje určitá spojitost mezi těmito

dvěma institucemi. V 80. a 90. letech maďarský

filmový archiv nebyl pouze archivem, sloužil také

jako filmový institut. Koncem 90. let přestal být

filmovým institutem jako takovým, takže v Maďarsku

neexistuje žádný filmový výzkum. Archiv je určen

pouze k archivaci filmů, skladuje archivní staré kopie

maďarské výroby. Mám pocit, že tento archiv nemá

žádný kontakt s filmovými kritiky, s filmology na uni-

verzitách atd. 

Maďarské filmové kluby si sice mohou půjčovat

z archivu, ovšem filmy ze seznamu těchto kopií za-

čínají pomalu, ale jistě ubývat. Nemůžeme už napřík-

lad promítat americké filmy ze 70. let, italské filmy

ze 60. let. To je dnes skoro nemožné, promítat

z 35milimetrových kopií. Tyto snímky můžeme promí-

tat pouze na nosičích DVD. Myslím si, že maďarský

filmový archiv by se měl více snažit o propojení

maďarských filmových klubů a proniknout

Jiří Králík: Za Asociaci českých filmových klubů

jenom pár našich představ o tom, jak by filmové

kluby mohly existovat. To, co říkal kolega o Maďar -

sku, jenom potvrzuje i moji teorii, že by měl exis-

tovat filmový institut nebo minimálně filmový archiv,

který by se blížil funkci filmového institutu, podob-

ně jak to je na Slovensku, kde filmový archiv nedělá

jenom to, že schovává filmy, ale také se aktivně podílí

na spoustě dalších aktivit. Je opravdu nutné, aby

vznikl nový zákon, který by dal vznik právě fil-

movému institutu a trošku změnil ten stav, který

je v Čechách. Pokud by neexistovala silná federace

filmových klubů, tak by mohl být obdobný jako

v Maďarsku, kde aktivita archivu je prakticky vůči

klubům nulová. 

Z mého pohledu filmové kluby by skutečně svoji bu-

doucnost mohly mít, pokud budou zahrnuty do širší

koncepce ministerstva kultury a ministerstva škol-

ství. Filmový klub by měl být součástí všeobecného

filmového vzdělávání, aspoň to tak bylo v minulosti.

Tak by tomu mělo být i nadále a filmové vzdělání

je současně rovné možnosti přímého přístupu

k něčemu, co se jmenuje filmové dědictví.

Případná budoucnost filmových klubů by měla být

zachována právě v tom, aby bylo umožněno přímé

zapojení filmových klubů, těch nejkvalitnějších,

do struktury filmového vzdělávání, které by bylo

rozděleno na oblast, která se odehrává ve školách,

a na oblast, která se ve školách neodehrává.

Znervózňují mě mírně tendence, které v součas-

nosti nabírají na intenzitě, především digitalizace

a zpřístupnění filmů přes internet, které odstraňu-

je to podstatné, co pomaličku mizí i v českých fil-

mových klubech, to znamená ten přímý dotek s di-

vákem, především diskuse po představeních. To

je jeden velký nedostatek českých filmových klubů,

že to úplně tak dobře neumíme. Snažíme se alespoň

udržovat systém lektorských úvodů a do budouc-

na, pokud nám budou zbývat finanční prostředky,

tak vybavování informacemi diváky a případné zá-

jemce o filmové kluby.

Filmové kluby v Čechách po té krizové události z roku

1993, kdy odešly z národního filmového archivu,

kde měly určité zázemí i prostory a zaměstnance,

byly vrženy do prostoru, ve kterém se musely začít

orientovat. Proto jsme v zoufalství začali vymýšlet

různé projekty – Projekt 100, otevřeli jsme filmovou

školu, tak abychom mohli získat více diváků a tím

také potencionální sponzory nebo lidi, kteří by nám

pomohli tento velký svátek filmu uskutečnit. Snažíme

se iniciovat další projekty, jako filmovou výchovu,

kde si myslíme, že stát by měl zaměřit větší pozornost

a vynaložit více úsilí i financí na to, aby kultivace

vkusu nejmladšího publika byla koncepční, přede-

vším na středních školách a následně ve filmových

klubech nebo seminářích. 

Situace v letošním roce je skutečně zvláštní. Peter

Dubecký už potvrdil, že zájem o Projekt 100 byl pod-

statně nižší než v minulých letech, což je otázka,

jestli to je problém dramaturgie, nebo jestli jsme

skutečně narazili na problém toho, že mladí diváci

se raději dívají na klasické filmy na DVD nebo na

počítači a nechtějí chodit do kin. To je otázka pro

filmové kluby, jakým způsobem je přesvědčit, že

projekce ve velkém kině a s diváky je stonásobně

lepší, než sledovat film – sjíždět, jak oni říkají – na

počítači. Bude to velký úkol a bude to předpokládat

velké úsilí. Tam očekáváme právě pomoc už zmiňo-

vaného institutu nebo zmiňovaného zákona.

Teď bych rád pozval dalšího hosta. Je to Zuzka Mis-

tríková, viceprezidentka Slovenské filmové a televizní

akademie a současně ředitelka Mediálního institutu. 

Zuzana Mistríková (slovensky): Každá země, i podle

toho, co tu zaznělo, má trochu jiný vývoj klubového

hnutí – možná i jakéhosi artfilmového hnutí – za

sebou a tento historický vývoj jak tohoto hnutí,

tak filmových institucí, se nedá obejít. Proto asi ne-

existuje nějaký vzor, který bychom nyní mohli vzít

a přenést ho z jedné země do druhé. 

Myslím, že bylo velmi zajímavé to, co zaznělo

z maďarské strany, že to je země, která na rozdíl od

nás překonala tu magickou hranici vstupu filmové

nebo mediální výchovy do škol. To je něco, s čím

opravdu v našich třech zemích bojujeme poměrně

dlouho a zatím neúspěšně. A přitom těch zemí

v Evropě, které jakýsi model pro to našly, je dost

a dalo by se z toho vycházet.

Vzhledem k této skutečnosti možná proto filmové

kluby z jakési vnitřní podstaty existují, protože mezi

těmi lidmi pocit toho, že se o filmu chtějí něco

dozvědět, existuje. Možná že by existoval ve větší

míře, kdyby výchova byla systematická, ale jak se

říká, že všechno zlé je k něčemu dobré, možná právě

proto je filmová škola taková, jaká je, možná právě

proto kluby stále existují. Ale samozřejmě není to

něco, co bychom si měli do budoucnosti vzít jako

definitivní stav.

Je asi naivní si myslet, že v nejbližších letech se oprav-

du někdo postaví a řekne nějakou základní archi -

tekturu toho, co by bylo ideální. To znamená, že

by byl schopen připravit osnovy pro základní a střed-

ní školy, zároveň připravit osnovy pro státní pod-

poru aktivit, které by měly navázat na způsob, jak

podporovat kluby, jak podporovat možná i artfilm,

artkina a artfilmové festivaly. 

Jako poslední pozitivní věc na Slovensku, kterou

mohu říci, je, že takzvaný audiovizuální zákon, byl

přijat. Je to zákon, který zjednodušeně řečeno

povyšuje Slovenský filmový ústav na trochu

důležitější instituci. Ta instituce má jako archiv ně -

které mimořádné povinnosti a možná i práva. Řešíme

tím cosi, co je součástí i vašeho připravovaného

zákona, to znamená povinné depozity, neboť

v Čechách i na Slovensku, kdy potom, co filmová

produkce začala být čistě privátní záležitostí, jsme

svědky toho, že zabezpečovací materiály k některým

filmům v podstatě už neexistují, protože po – já

nevím – zkrachování té společnosti a možná po

ne dostatečném ošetřování těch materiálů ony v pod-

statě neexistují.

Druhým krokem měl být zákon o fondu, který by

podporoval tvorbu a s tím spojené věci, jako je tech-

nické vybavení kin atd. To je zákon, který už vzniká

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y
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na půdě ministerstva, kde došlo k absolutním per-

sonálním výměnám, takže v této chvíli připraven

není. Podle mého názoru jeho přijetí a jeho skutečné

fungování je možné pouze v situaci, kdy se para-

lelně dořeší financování veřejnoprávních médií, kdy

dojde k dohodě mezi privátními televizemi a veřej -

noprávní televizí a kdy diskuse musí probíhat v au-

diovizuálním průmyslu na trochu jiné úrovni, než

probíhá dnes. Myslím, že není velmi reálné, aby

v nej bližších měsících skutečně vznikl, respektive

aby se stal opravdu realitou, respektive aby vznikl

jinak než administrativně a opravdu byl schopen

splnit to všechno, co od něho jak my, tak i vy

očekáváte. Neboť na druhé straně zase víme, že jsou

i určité příklady, kdy se zákon podaří, instituce

vznikne, ale její reálný chod vlastně nenaplní

očekávání a ne odráží ty desítky hodin, dní a mnoho

let, které lidé vložili do toho, aby ta instituce vznikla.

Takže držíme palce vám, protože si myslím, že když

se vám to podaří, bude to možná zpětně impuls,

který pomůže nám na Slovensku. Na druhé straně

možná z aplikace našeho audiovizuálního zákona se

budete moci poučit vy o věcech, které jsme snad

nedomysleli nebo jsme je naopak udělali dobře. 

Aleksandra Myszaková: (překlad z polštiny – část
bez překladu do sluchátek, hovoří o tom, že v min-
ulém roce měla federace jubileum – 50 let, před-
chozí léta byla velice těžká, dravá komercionalizace
kultury se projevila i na stavu kinematografie. V roce
1993 začaly práce na zákoně o filmu, které vyvolaly
řadu rozporů a trvaly více než 10 let. Měl velmi
mnoho variant. Federace se intenzivně zabývala
přípravou zákona, protože to pro ni znamenalo
otázku bytí a nebytí. Došlo k tomu, že je přestalo
podporovat ministerstvo. – překlad bez záruky. Další
pokračování s českým překladem:)

Všechny polské iniciativy vyrostly z iniciativ diskus-

ních filmových klubů a celé hnutí má skvělou značku.

Přestože je obrovská konkurence, a stejně tak, jako

když se objevila CD, nezabilo to koncerty, nezávisle

na tom, jaká bude používaná technologie, nebudou

zničena kina a budeme se dále setkávat.

Samozřejmě neutečeme před digitálním promítáním,

co ale je skvělé pro filmové kluby – dnes je možné

film přivézt na CD v kapse. Problém je ale v tom,

abychom nemuseli bojovat s distributory. Nevím,

jak je to tady, ale u nás, když bylo zavedeno autorské

právo, nebylo možné ukazovat na otevřených pro-

jekcích filmy z DVD, které jsou určeny jenom pro

domácí použití. S tím jsme začali neřeknu přímo bo-

jovat, ale začali jsme to těm distributorům vysvět-

lovat. Distributorem, který má největší množství

skvělých klasických filmů, je Warner, a ten si na za-

čátku kladl velice ostré podmínky. Ale doufám, že

mladší kolegové dovedou tyto rozhovory do

úspěšného konce, protože si nedokážu představit,

že by to bylo možné nějakým způsobem regulo-

vat, jelikož se domnívám, že to je to místo, kde mladí

lidé mají získávat správné informace o filmu. Pro-

tože jinak nemáme možnost vychovat aktivní účast-

níky filmových klubů. A proto nám vždycky záleže-

lo na školních klubech. 

Pokud se týká našeho filmového institutu, ten se

nám povedlo před dvěma lety založit po období

těžkých bojů v našem parlamentu, kdy to vypada-

lo tak, že zákon byl již několikrát schválen, ale změni-

la se vláda a několikrát jsme se vraceli na začátek

této diskuse, až nakonec zákon vznikl

Naši kolegové, kteří před 50 lety federaci zaklá-

dali a vedli filmové kluby, vzrušujícím způsobem

vyprávěli o svých zážitcích. A pro mě bylo fanta-

stické, že se v těch posledních těžkých letech poved-

lo přitáhnout k této ideji mládež. Vzniklo možná něko-

lik desítek nových filmových klubů studentských

a školních. Maciej hovořil o klubu, který slaví 50 let

v Bydgošti. Ale také ve Varšavě je skvělý studentský

klub, který vznikl na Katedře sociologie varšavské

univerzity. Sama jsem zakládala filmový klub už ve

škole, a domnívám se, že to je velice důležité a velice

hezké. 

Kromě znalostí a schopností diskutovat, které si

přinášíme z  diskusních filmových klubů, byly

neobyčejně důležité mezilidské kontakty, které 

v  klubech vznikaly. V 89. roce, ještě před same-

tovou revolucí, se mi povedlo nějakým podvodem

získat Člověka ze železa, kterého jsme pak převez -

li tajně na Slovensko. Vy možná všichni nevíte, že

poté co byl v Polsku zaveden výjimečný stav v roce

1981, byl jak Člověk ze železa, tak Člověk z mramoru

zakázán v distribuci. Vzpomínám na seminář

československých filmů v Bratislavě v roce 1988,

kde se promítaly všechny ty zakázané filmy, což byl

skvělý zážitek a skvělá věc, kterou se nám podaři-

lo převézt do Bratislavy.

Doufám, že ty elitní skupiny myslících lidí, kteří milu-

jí film, budou dále vznikat, a to si přeji sama sobě

i vám. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)
Jiří Králík: Posledním hostem bude paní Helena

Fraňková, ředitelka Odboru médií a audiovize Mini -

sterstva kultury České republiky. (Potlesk) 
Helena Fraňková: Do bodu 3, distribuce hodnot-

ných kinematografických děl, do bodu 6, zachování

zpřístupňování kulturního dědictví kinematografie,

do bodu 8, ochrana duševního vlastnictví a do bodu

9, rozvoj infrastruktury a filmového průmyslu se vej -

dete. (Veselost.) To jsou body, na které se bude moci

– kromě jiných, mám jich dohromady devět – žádat

u nového státního fondu, který je součástí nového

zákona, který právě připravujeme na ministerstvu

kultury. Samozřejmě na filmové kluby myslíme

v těchto čtyřech bodech. Ten problém má několik

rovin.

První je rovina finanční. To až tak úplně na minis-

terstvu kultury není, to je na meziresortní debatě

– ministerstvo financí, ministerstvo kultury, vláda,

parlament atd. Takže ministerstvo, i když se bude

sebevíc snažit, a státní fond, i když se bude sebevíc

snažit, pokud budeme mít schodek, tak se můžeme

jen snažit. 

Filmové kluby v Čechách mohou žádat už v součas-

né době, a to jak na odboru médií audiovize, tak

na současném Státním fondu na podporu a rozvoj

kinematografie. Nevím, kolik příští rok budu mít

peněz na svém odboru, ale doufám, že nějaké mít

budu. Státní fond – pokud projde v Poslanecké sně-

movně novela diginovely, tak by tam mělo být 

150 milionů od České televize ročně plus při bližně

58 milionů ze státního fondu, který si vydělává

prostřednictvím toho, že prodává starší filmová díla.

Takže když to vezmeme suma sumárum, tak je to

200 milionů Kč, tam byste opravdu žádat mohli, 

a myslím si, že byste mohli i něco dostat.

V současné době žádá Asociace českých filmových

klubů na několik projektů. Myslím, že dostává na

všechny projekty, ne všechno, co by chtěla, ale něco

dostává. (Přerušena předsedajícím.)
Jiří Králík: Potvrzuji. Máme problém, že naše čin-

nost je tak rozmanitá, pardon, že vstupuji napřímo.

(Poznámka paní Fraňkové: Vstupujte.) Problémem

asociace v minulosti bylo, že jsme hyperaktivní 

a projektů máme moc, a vždycky jsme měli pro blém,

že grant audiovize nám umožňoval žádat pouze na

tři projekty. My bychom nejraději žádali na jeden

projekt, který se jmenuje Asociace českých fil-

mových klubů, a tím by to celé haslo. Protože ta aso-

ciace vyvíjí rozmanitou činnost, vydává věci, dělá

filmovou výchovu, distribuuje filmy, podporuje in-

frastrukturu, ale nevím, jestli z vašeho pohledu je

tak čitelná a průhledná, že by taková obecná žádost

prošla. Protože jsem sledoval při tom vývoji v rozpoč-

tu a při té diskusi o zákonu, že se tam zapomnělo na

asociace. Každá asociace – kameramanů a já nevím

čeho všeho – chtěla být podporována přímo ze stát-

ního rozpočtu nebo prostřednictvím státního fondu.

Když se to tam objeví – jako že se to tam zatím neob-

jevilo – tak je to ideální, ale je fakt, že jsme trošku

zvláštní a neuchopitelní, tak jako je zvláštní a ne -

uchopitelná Letní filmová škola, máme největší pro -

blém, jak přesně definovat, aby ministerstvo rozumě-

lo a chápalo, že naše úmysly jsou čestné a upřímné

a že nechceme nic víc, než předat co nejvíce lidem

to, co předat chceme.

Helena Fraňková: Myslím, že jste uchopitelní a že

Břetislav Rychlík a Jan Jíra jen naslouchali…
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jsme vás docela pochopili. (Poznámka pana Králí-
ka: Děkuji.) Tam je trošičku problém, že pokud se

žádá o dotaci v jakémkoli resortu, tak se žádá na

projekt. Nedokážu si představit, jak byste napsali

celoroční projekt, který by měl začátek, prostředek

a konec, a projekt „podpora obecně českých fil-

mových klubů“ si nedovedu představit. Pokud

vymyslíte tu formulaci, tak je to bezva. Já jsem ji zatím

nevymyslela. Nicméně ostatní asociace, ať jsou to

kameramani nebo ARAS, s těmi jsem se o tomtéž

problému bavila také. Prostě je třeba vymyslet, jak

by ten projekt měl vypadat, protože opravdu nejde

podporovat organizaci – jako obecně její činnost.

Jako „dobrý den, podporujeme organizaci“. Ne, musí

to mít nějaký projekt. Státní úředník nemůže říci „jé,

to se mi líbí, to podpořím“. Můžeme vymyslet kon-

cepci, můžeme dělat výběrová řízení, můžeme říci,

kolik máme peněz, ale máme na to odbornou komisi

a ta zvedá ruce a říká „jo, toto je dobré, toto dobré

není“. 

Mě trošičku mrzí, že tady je spousta lidí, všichni chtějí

podporovat kluby, ale mně se letos sešly jenom asi

čtyři žádosti na filmové kluby. Tak proč vás není víc?

Jiří Králík: Možná chybí informace, možná je to 

i tím, že jednotlivé žádosti z klubů jsou menší. Za-

střešujeme filmové kluby, pořádáme semináře,

děláme aktivity, které z hlediska ministerstva ne jsou

úplně zajímavé, protože ta žádost může být na úrovni

20, 30, 40 tisíc, z čehož byste se zbláznili, kdyby

každý klub dával nějakou samostatnou žádost na

projekt Film a škola nebo na seminář, na přehlídku.

Pak budete zavaleni neuvěřitelnou spoustou žádostí,

protože aktivity ve filmových klubech jsou rozmanité.

Je lepší to dělat přes nějaké ústředí. Máme ústředí

a je třeba nějakým způsobem pochopit, že roz-

manitost a průhlednost je i v nějaké obecné rovi -

ně – například podpora seminářů, kterých může být

třeba 150 nebo 50 nebo 30, záleží na financích,

to je spíš úkol pro nás, abychom zkusili vymyslet

přesnou definici uchopení.

Rád bych se spíš naivně zeptal, jestli vy jako osoba

sedící na ministerstvu máte z toho, co jste zde

slyšela, i osobně, svoji osobní vizi, jak by filmový

klub měl vypadat, jestli byste spíš tíhla k tomu, aby

to byla uzavřená skupinka lidí, kteří diskutují o filmu,

nebo by to měl být aktivní článek na místní úrovni,

kde by se každé město mělo pyšnit nebo by mělo

mít svůj filmový klub jako nabídku pro určitý okruh

obyvatelstva, pro spolupráci se školami atd., jestli

byste to mohla nějak maličko naznačit – jako úřed-

ník. Ne, jako člověk.

Helena Fraňková: Jako člověk? Já to řeknu spíš jako

úředník. Když jsme letos dělali zprávu o české kine-

matografii, tak jsem si dala takový zvláštní závazek,

že tam napíšu seznam všech filmových klubů, které

dokážu najít. Hodně jsem jich našla u vás, hodně

z nich nemělo webové stránky, hodně z nich nemě-

lo adresy. Některé kluby a webové stránky jsem

našla. Dokonce jsem pátrala tak, že jsem volala na

různé krajské úřady a ti úředníci mi nedokázali

odpovědět. Takže si myslím, že spolupráce by měla

vypadat tak, že by bylo potřeba zaprvé dát dohro-

mady úplný seznam a donutit některé filmové kluby

nebo některá kina, aby si zavedly webové stránky

nebo aspoň mailové adresy, aby daly o sobě vědět.

To je první úkol.

Druhý úkol je ten, aby se podařilo zjistit, jaký mají

jednotlivá kina v různých regionech a krajích pro -

blém, jestli promítají jednou, dvakrát, třikrát týdně,

jestli chtějí promítat víckrát nebo jestli jim to takto

stačí. A popřípadě samy se zeptaly svého krajského,

obecního nebo jakéhokoli úřadu, jestli i ten úřad má

zájem je podporovat jako kulturní středisko daného

regionu. Když my jako ministerstvo jim budeme

pomáhat a ten kraj o to nebude vůbec stát,

návštěvnost bude mizivá, tak ty peníze vyplýtváme

na něco, co nebude mít takový užitek a mohli by-

chom je dát na něco jiného, kde budou užitečné.

Napřed bychom měli zmapovat obecně situaci, zjis-

tit, kdo co vlastně chce. Víme, co chcete vy, ale

potřebujeme vědět, co chtějí ti ostatní. A na základě

toho bychom mohli najít nějakou společnou řeč. 

Jiří Králík: Mohu potvrdit, že v posledních letech je

spolupráce s ministerstvem daleko větší, komu-

nikace za poslední rok nebo dva se zněkolikaná-

sobila a pročistila. Myslím, že máte pořád energii.

Držíme palce, aby se všechny věci vyřešily. Můžeme

potvrdit, že vám můžeme maximálně pomoci

v čemkoli, o co nás požádáte nebo kde budete cítit,

že bychom vám mohli pomoci. Takže ty věci, 

o kterých jste mluvila, zařídíme, pokusíme se o to.

Myslím si, že potom bude zajímavé poslouchat i pří-

tomné klubisty, zástupce, kteří to vidí ze svého míst-

ního postavení. 

Kristóf Forrai (zástupce Visegrádského fondu,
překlad z angličtiny): Z  této panelové diskuse vy-

plývá, že takové diskuse určitě mají smysl, a také

z toho porovnání vyplývá, že jednotlivé visegrádské

země se potýkají s podobnými problémy. Je dobré,

že se takové akce konají, že se zde dává příleži-

tost nejrůznějším odborníkům z různých zemí, aby

zde diskutovali o svých zkušenostech. Pokud 

existuje nějaký problém v jedné zemi, tak můžeme

očekávat, že se podobný problém objeví i v jiné zemi.

Když porovnáme, jak se rozvíjely filmové kluby třeba

v České republice nebo v Polsku, tak potom to

můžeme vztáhnout na to, jaký rozvoj bude násle-

dovat v Maďarsku.

V současnosti existuje spousta aktivit a akcí ve viseg-

rádských zemích, v posledních letech vzniklo deset

nejrůznějších akcí, které se týkají této problematiky.

Jenom letos jsem byl na třech a na všech jsem měl

pocit, že to bylo velice dobré, že se sejdou odborní-

ci. Myslím, že tento panel má opravdu veliký smysl,

když tu máme odborníky z ministerstva kultury,

z ministerstva školství. A myslím si, že by mělo smysl,

kdybychom přivezli experty i z dalších ministerstev,

aby nám řekli, jak plánují vývoj do budoucna. Jsem

velice rád, že jsem mohl promluvit a doufám, že ten

…. (Konec zanikl v potlesku.)
Ivan Biel: Filmové vzdělání je důležité, ale nemys-

lím, že by to měly dělat filmové kluby, protože to by

se nedoplatily. To by mělo být na základních a na

středních školách určitě. Dám příklad z Velké

Británie, kde jsem strávil nějaký čas, kde jsou tak -

zvané medial studies, která jsou velice rozšířená na

střední škole, z toho dokonce můžete maturovat,

nebo „I levels“, a potom ta posloupnost jde na

vysoké školy. Velká Británie má kolem 70 FAMU

– mohl bych říci, kdy vychází tolik absolventů. A fil-

mová kultura jde samozřejmě s tím. 

Jde vůbec o přežití a filmové kluby musí počítat s dig-

italizací jako takovou a využít ji. Včetně internetu.

Internet je vlastně mediální budoucnost. Po inter-

netu jde hodně produkcí už teď. ČMF, Scheffield-

ský film festival, dostávám od nich news, kdy di-

vácká obec bude mít možnost část nabídky sledovat

na internetu. Čili si nemyslím, že by se kluby měly

bát, naopak by toho měly využít. Ty 16milimetro-

vé filmy, 35milimetrové filmy se už pomalu stávají

minulostí. Nedej Bože, že to tak bude, protože já je

miluji, ale je to tak. A filmové kluby by se tím měly

zabývat.

Filmové školy produkují velké množství filmů a s ra-

dostí by je dávaly k distribuci – zadarmo do filmových

klubů. Neděje se to tak. 

Čili je tady spousta otázek, kterými byste se měli

zabývat a zejména digitalizace je asi ta nejdůležitější. 

Já bych se trochu bál, kdyby se filmové kluby staly

nedílnou součástí státního systému, tak jak jsem to

pochopil z vystoupení paní Mistríkové. 

Zuzana Mistríková (slovensky): To propojení je jen

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y
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personální a přes zkušenosti. Proto pan Králík říkal,

že je to výborný příklad, neboť nemusejí vysvět lovat

ve filmovém institutu, proč je důležité, že existují.

Maciej Gil (překlad z polštiny): Dělali jsme takový

malý průzkum v Polsku a ukázalo se, že stále je mno-

hem více dostupných filmů na 35mm kotoučích než

na legálních DVD filmech. To je zajímavý a důležitý

moment. (Pokračující český překlad není srozu-
mitelný, řečník hovoří o tom, že také přecházejí
na DVD, protože některé filmy na 35mm kotoučích
už neexistují, a pokud by chtěli speciálně promí-
tat 35mm filmy na školách, museli by tam zařizovat
projekční kabinu. DVD je z tohoto důvodu prak-
tičtější.)
Zuzana Mistríková (slovensky): Není jasné, co je

digitalizace kin, protože digitální kino není to, ve

kterém se promítá z DVD. Ale digitální kino – tento

pojem dokonce používají i američtí velcí distribu-

toři – je schopno promítat v kvalitě filmového

promítání. Podle mě narážíme i na problém, že 

digitalizace je pojem, který v sobě obsahuje strašně

mnoho poschodí, a každý si představuje něco jiného,

proto si někdy nerozumíme, když o tom mluvíme.

Helena Fraňková: Evropa se ještě nedohodla

s Amerikou, jak to vlastně bude vypadat, který sys-

tém to bude. Takže v současné době začít přemýšlet

o digitalizaci kin a digitalizaci obsahu tak, aby to mělo

nějakou konstrukci, je trošku – možná – předčas-

né, protože vlastně se ještě nikdo s nikým na ničem

nedohodl. (Poznámka Zuzany Mistríkové: Američané
se dohodli.) Jasně, Američané sami mezi sebou se

dohodli, ale Evropa se zatím ještě nedohodla.

Jiří Králík: Nemám strach z digitalizace sám o sobě,

protože si umím vybrat, na co se chci dívat. Mám

strach z toho, že pořád vidím vizi digitálních kin

v tom, že pokud ji chytnou do rukou lidi, kteří budou

brát film spíš jako komerční zboží, tak do kina se

bude chodit na reklamy, na sportovní přenosy a pak

na komerční věci. A nevěřím tomu, že trh to rozdělí

tak, že vlastně vedle toho se tam bude někde

zpovzdálí promítat artové kino. Znervózňují mě 

některé aktivity multiplexů, které už pochopily, že

artový divák je zajímavý, a orientují se na to, že si

vytvoří jeden sál v multiplexu, v prostoru, který je

absolutně negativní a není příznivý pro nějakou

klubovou atmosféru, kde skutečně není prostor pro

to si sednout, cítit se tam v pořádku – pořád běháte

mezi nějakými regály zboží a pak přijdete do kina.

Budoucnost vidím v tom, aby vznikala kina a místa,

kde by se lidé setkávali s něčím, co je zaručeně

dobré, kluby by měly hrát roli předvýběru. My jsme

nikdy nevyloučili žádný filmový klub z asociace, 

i když ve stanovách máme, že filmový klub by měl

šířit filmovou kulturu, aniž je přesně definovaná. To

je problém zákona, kde se dohadujeme, kdo bude

určovat, jestli to je a není kvalitní film. Přece jenom

tady existuje systém, že kluby se dohodly na tom,

že se tam promítají filmy určitého typu a nepromí-

tají se filmy jiné. Snaží se přirozeným způsobem

orien tovat diváka a nemást ho, tak jako ho matou

buď komerční televize nebo multiplexy, které na-

jednou cítí, že tam je díra na trhu, umějí to pocho-

pitelně stokrát lépe než my, mají na to finanční

prostředky, můžou to pokrýt propagačně. Ale my

maxi málně můžeme dát srdce nebo víru v to, že exis -

tuje něco jako filmové umění, kumšt a snažit se ně-

jakým způsobem – ne ve velkých dávkách, protože

také si nemyslím, že člověk snese umění každou minu -

tu, potřebuje si chvilku odpočinout, vstřebat to –

vytvořit nějakou malinkou závislost na tom, aby lidi do

kina pravidelně chodili a věřili tomu, že právě na tom

místě v tom daném čase najdou, co chtějí.

Takto funguje přirozeně nejlépe filmový klub. Tam

to funguje dobře, tak jak funguje filmová škola, která

se zásadně odlišuje od něčeho jiného, a jakmile

by to odlišení zmizelo a vznikaly by obdobné pro-

jekty filmových škol na komerční bázi, tak mě to 

znervózní. Proto se bojím snadnosti – každý si na-

točí film. Ale co je to za film? Je vůbec kvalita zaruče-

na jenom tím, že má možnost to natočit? A stejně

tak se obávám toho, že když nebude fungovat

vzdělání, pak do digitálních kin budou posazeni lidé,

kteří nebudou mít to srdce a tu rozlišovací schop-

nost, půjdou cestou nejmenšího odporu a hrát to,

co lid chce. A lid chce to, co chce.

Zuzana Mistríková: (slovensky): Že se to otevře, je

jasné. Nastane totéž, co nastalo s internetem. Nas-

tane totéž, co nastalo v 90. letech. Ale na druhé

straně je to nástroj, který i vám otevírá prostor,

otevírá možnosti. Setkala jsem se s velmi zajímavým

názorem některých evropských filmařů, kteří říkali,

že samozřejmě digitalizace přináší pirátství, ale to

pirátství v konečném důsledku ubližuje nejvíc

komerčním filmům, o kterých my tady v této chvíli

mnoho nemluvíme. Naopak, oni v podstatě v tom

vidí možnost – i když za okolností, které někdy

nejsou copyrightově kryté a znamenají, že se jim

nevrátí vůbec nic – že najdou diváka, kterého by ne-

našli v klasickém systému kin a systému distribuce,

a tento fakt je pro ně natolik zajímavý, že negativa

jakoby pro ně přestávají být tak důležitá. Čili i vy se

dostanete k filmům, ke kterým byste se normálně

možná dostávali velmi obtížně, protože když se

budou nacházet na nosičích, jako že se dnes ne-

nacházejí, tak distribuce opravdu bude pro vás

daleko jednodušší.

Aleksandra Myszaková: (překlad z polštiny): V Pols -

ku zcela zmizela kina v malých městech. Ve větších

městech existuje mnoho multiplexů. Statisticky je

kinosálů více, ale v malých městech kina zcela

zmizela. Tato moderní technika je mnohdy jediná

šance, aby se lidé mohli potkat a vytvořit nějakou

skupinu, aby se mohli v sále kulturního domu nebo

někde jinde společně dívat na dobré filmy, když ne-

mají možnost si koupit za 300 nebo 400 tisíc nebo

kolik stojí nikoli nejdražší promítačka, když digi tální

promítačka dobré kvality stojí 10krát méně, to je

šance pro malá provinční města, kde jsou skvělí lidé,

kteří chtějí něco dělat pro mládež, sejít se, podisku-

tovat s nimi. To je šance na to, aby se kino objevilo

v těchto místech znovu.

Jiří Králík: Asociace českých filmových klubů na

podzim připravuje takový velký experiment, a to

putovní přehlídku zemí střední Evropy, nejenom

Visegrádu, protože jsme se rozhodli zmapovat země

nejen visegrádské, ale i alpské. Protože se nám jeví,

že v normální distribuci chybí významné filmy národ-

ních kinematografií, například Slovinska nebo Švý-

carska, Německa, Rakouska, ale také Maďarska, Pol-

ska. Běžně se k nám do distribuce nedostávají

vítězné filmy třeba z udílení národních cen z Maďars-

ka nebo Polska, ze Švýcarska vůbec ne, z Němec-

ka občas, a z Rakouska – také si nepamatuji, že by

se kdy u nás objevil rakouský film, který dostává

ocenění. Takže jsme naše úvahy o budování viseg-

rádského zlatého fondu vyměnili prozatím za aktivity

kolem organizace filmového dědictví – a právě za

tu iniciativu, která by mohla být dobrým experi-

mentem a ověřením si vůbec zájmu o současnou

tvorbu zemí Visegrádu.

Já bych tímto skončil, protože se diskuse dostala

tam, kam jsem chtěl. To znamená, že filmové kluby

by měly být součástí koncepce všeobecného fil-

mového vzdělávání. Děkuji všem, kteří participovali

přímo i nepřímo na tomto setkání, jehož výsledkem

nebylo to, že bych měl špatný pocit z budoucnos-

ti filmových klubů, snad všechno dopadne dobře.

Držte nám palce. (Potlesk.)

Stenografický záznam pořídila Eva Jaklová

Stenografovala Eva Jaklová
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Nahlédneme-li do naší filmotéky, která od roku
1930 obsahuje téměř tři tisíce českých filmů, zjis -
tíme, že naši, ale i zahraniční režiséři a producen-
ti jezdili se svými štáby rádi za exteriéry na Měl-
ník a Mělnicko, přitahoval je veltruský zámek a jeho
park, Kokořínsko a celý podbezdězský Máchův kraj.
Naposledy se sem rád vracel režisér Dušan Klein
se svými „básníky“, na břehu Labe v Obříství a v dal-
ších místech Mělnicka s nedotčenou přírodou se
před lety usadila americká firma s několika auto-
busy a autokarem s koňmi, aby zde mnoho dnů to-

čila historický americko–britský film Mlhy nad Avalonem (o králi Artušovi). Po-
blíž soutoku Labe s Vltavou u rozpadajícího se velkostatku Úpor vyrostl před
lety velký soudní tribunál a vysoká popravčí věž pro anglický dobrodružný film
Plunket & Mac Leone.
Mělnicko – Kralupsko – Neratovicko a jejich osobnosti jsou obsahem nové en-
cyklopedie, kterou v září vydalo nakladatelství Libri na 648 stranách, a kterou jsem
uspořádal jako zdejší rodák. Je v ní na 1745 jmen lidí zemřelých, ale i dosud žijících,
jejichž výsledky veřejné, pracovní, umělecké, kulturní, sportovní si zaslouží svého
zvěčnění. Objevil jsem mezi nimi také lidi z filmařské branže a některé bych zde
rád uvedl už také proto, abych zavdal podnět ke vzniku podobných regionál-
ních publikací, které svým obsahem přesahují svůj kraj. Uvádím je abecedně: 

N O V I N K Y

Filmový ráj a jeho osobnosti

Baarová Lída, vl. jm. Ludmila Babková

(7. 9. 1914 – 27. 10. 2000) vlastnila ve 30. letech minulého

století zámeček na Kokořínsku, kam zajížděla k tajným

schůzkám. Znali ji dobře v zámecké vinárně na Mělníku i Libě-

chově. Její kokořínské sídlo po druhé světové válce vyhořelo.

Beránková Jarmila, provdaná Brabcová

(15. 5. 1919 – 29. 1. 2002) byla už jako čtrnáctiletá ško-

lačka z Kojetic vybrána do hlavní role proslulého filmu Jose-

fa Rovenského Řeka z roku 1933 – stále živého a strhu-

jícího příběhu, který ve své době slavil mezinárodní úspěchy.

Později hrála ve filmech Jana Svitáka (mj. Poslední Pod-

skalák), Josefa Krňanského, Miroslava Cikána, Václava 

Binovce, Ladislava Broma a naposledy Bořivoje Zemana. 

Berousek Ferdinand 

(18. 6. 1959), ředitel a spolumajitel stejnojmenného cirkusu,

žonglér, klaun, hudebník. Zimní útulek pro cirkus a jeho

zvířata mají ve Všetatech – Přívorech. Medvědi tohoto

cirkusu se stali miláčky diváků  mnoha českých filmů (Šest

medvědů s Cibulkou, Cirkus Humberto, Lidé z maringotek).

Čechová Zdeňka 

(4. 6. 1944) je multimediální umělkyní, která má svůj ateliér

v Mělníku – Mlazicích. Její poslední projekt Missa Ecumenica

měl světovou premiéru loni v září v Praze a je věnován

vzpomínce na oběti teroristických útoků od osudného

11. září 2001 v USA. Dlouhodobě pracovala na Univerzi -

tě umění a designu v japonském Kjótu, doma je pedagogic -

ky činná v oboru multimedií.

Čepek Petr 

(16. 9. 1940 – 20. 9. 1994) strávil ve svých rodných

Čakovičkách dětství a vyrostl v jednoho z osobitých herců.

Známé jsou jeho postavy ve filmové baladě Údolí včel (režie

František Vláčil), filmu Petrolejové lampy (podle románu Jarosla-

va Havlíčka, režie Juraj Herz), Postřižiny (podle Bohumila Hra-

bala, režie Jiří Menzel), Obecná škola režiséra Jana Svěráka.

Fialka Ladislav 

(22. 9. 1931 – 22. 2. 1991), mim, tanečník, choreograf, 

k jehož rodišti se hlásí mělnická obec Lobeč, kde měl svoji

chalupu. Ve své době slavil mezinárodní úspěchy, stal se lau-

reátem státní ceny, hojně spolupracoval s filmem a televizí.

Fric Josef 

(8. 3. 1967), rodák z podřipských Ledčic, který se zabývá

Indií, zemí naprosto odlišnou od ostatních světových kul-

tur. Kromě překladů a vlastních knih je autorem multi-

mediálního CD Indie – živých bohů.

Fried Ivan 

(13. 12. 1952) je ředitelem Společenského domu v Nera -

tovicích, zabývá se produkcí a dramaturgií uměleckých

pořadů. Jeho zásluhou se koná každoročně již tradiční

Filmová pouť s filmy, jejími umělci a tvůrci.

Hanzlík Josef 

(19. 2. 1938), neratovický rodák, spisovatel a dramaturg.

Kromě básnických sbírek, knížek pro děti a mnoha překladů

napsal i několik filmových scénářů.

Hejman Jan 

(23. 6. 1890 – 16. 8. 1957), filmový pracovník, rodák 

z Řepína. Od roku 1935 předsedal filmovému studiu AB

Barrandov, kde zůstal i po dobu nacistické okupace. Po

druhé světové válce předsedal filmovému cenzurnímu

sboru, kde vystřídal Vítězslava Nezvala.

Hermanová Ljuba

(23. 4. 1913 – 21. 5. 1996), divadelní a filmová hereč-

ka, která se ráda vracela do svých rodných Neratovic a Vše-

tat, odkud pocházela její maminka.

Irmanov Václav, rozený Vjačeslav 

(18. 2. 1919 – 17. 12. 1995), sochař, filmový herec

swingový zpěvák s orchestry Emila Ludvíka a Karla Vlacha.

Oblíbil si Kokořínsko, kde měl chalupu, na kterou často zval

své přátele. 

Kalčík Rudolf 

(13. 9. 1923 – 15. 2. 1980) byl nejprve učitelem ve Velvarech

a Veltrusech, v letech totalitní antinormalizace pod vlivem

vládnoucí ideologie zobrazil práci vojáků, pohraničníků 

a bezpečnostních sborů. Proslul zfilmovaným románem Král

Šumavy a jako autor scénářů k dalším českým filmům.

Korbelář Otomar 

(3. 11. 1899 – 30. 11. 1976), herec, který vyrůstal ve

Veltrusích a Kralupech nad Vltavou. Vytvořil 47 divadelních

a filmových rolí. Do Veltrus jezdil celý život za maminkou 

a zde se také natáčel film Prstýnek, kde hrál hlavní roli.

V době natáčení mu zemřel v Praze jeho jediný, sotva

narozený syn, v náručí Evy (vnučky Jaroslava Vrchlického).

Kratochvíl Miloš Václav 

(6. 1. 1904 – 9. 7. 1988), spisovatel z Mlčechvost na Podřip-

sku, který se po druhé světové válce věnoval filmové tvor-

bě jako dramaturg a profesor FAMU. Byl úzkým spolupra-

covníkem režiséra Otakara Vávry. 

Kraus Ota 

(7. 9. 1909 – 10. 7. 2001), redaktor a spisovatel, dlouhá

léta mým známým a přítelem. Poznal i moje rodiště Obříství,

proslul svými faktografickými literárními díly Továrna na

smrt a Noc a den. Z jeho početné rodiny pochází také syn

Jan, dnešní předseda FITESu.

Kučírková Marta 

(19. 6. 1924), herečka narozená na Mělníce, manželka

režiséra a pedagoga Františka Štěpánka, s nímž stála u zrodu

profesionálního filmového dabingu.

Májová Stella 

(19. 7. 1923 ), herečka, která žila s rodinou v Kralupech

nad Vltavou a poté do roku 1939 v Mělníku. Už jako stu-

dentka si zahrála ve filmu Příklady táhnou.

Musil Jan 

(24. 6. 1967), televizní a rozhlasový moderátor, který si

oblíbil Kokořínsko, kde má svou chatu.

Nejedlo Jan 

(18. 5. 1948), syn učitele a hudebníka z Kostelce nad Labem,

spolupracoval se svým strýcem filmovým režisérem Fran-

tiškem Čápem. Jeho životní láskou se stala Zdenka Sulanová,

která se proslavila ve filmu Madla zpívá Evropě (režisér Vác -

lav Binovec). Jejich třicetileté přátelství zachytil Aleš Cibul-

ka v knize Utajená hvězda (vyšla v roce 2005).

Pollert Emil, vlastním jménem Emil Popper 

(20. 1. 1877 – 23. 10. 1935), slavný operní pěvec Národ-

ního divadla pochází z Liblic u Mělníka. Ve své roli komické

postavy Kecala v Prodané nevěstě, kterou zpíval za život

500krát, je zachycen i v prvních filmových verzích naší

národní opery (němá z roku 1913 a první zvuková z roku

1933). Jeho pravnučka Adéla je baletkou Národního di-

vadla a vnuk Lukáš, lékař a olympijský vodní slalomář. 

Ptáková Marie, rozená Bursová 

(18. 1. 1873 – 25. 1. 1953), narozená v kokořínské Dobřeni

– Vlkově. Debutovala u divadelní společnosti Vendelína

Budila, hrála v 50 českých filmech, mj. v hlavních rolích

s Vlastou Burianem.

Purš Jiří 

(24. 9. 1924) se narodil ve Mšeně, celý život byl politic -

kým a veřejným činitelem, mj. na ÚV KSČ a ústředním

ředitelem Čs. filmu v totalitních letech 1969–88.

Skyba Martin 

(18. 12. 1939), televizní dramaturg a režisér, jehož několik

dokumentárních filmů se týká Mělnicka (Zimní vodní cesta –

kanál Hořín –Vraňany, Surovina třetího tisíciletí – alfaole-

fíny ze Spolany, Valentýna – loď, která měří říční dno aj.) 

Smyczek Karel 

(31. 3. 1950), mělnický rodák, filmový režisér. Uplatnil

se již jako dětský herec, ale zejména přispěl hned několi-

ka svými filmy o životě mládeže k překonání stagnace fil-

mové tvorby komunistického totalitního režimu. Vyučuje

na FAMU.

Šesták Jaroslav, pseudonym Jára Marek 

(2. 3. 1917), rodák z Libiše, hudební skladatel, složil také

hudbu k několika filmům a hudební doprovody ke sklad-

bám I. celostátní spartakiády.

Štech Václav Vilém 

(31. 3.1885 – 24. 6. 1974), historik umění, spjatý se star-

odávnou Libiší, kde měl jeho otec svůj letní domov. Kromě

mnoha historických knih se proslavil jako průvodce tele-

vizních dokumentů o Praze. 
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Štorch Eduard 

(10. 4. 1878 – 25. 6. 1956), učitel a spisovatel, který na Měl-

nicku v Lobči, kde si postavil s manželkou rodinný dům,

objevil neolitické sídliště. Podle jeho románů byly natoče-

ny filmy z pravěkého období, jejichž záběry se promítaly zcela

nedávno na výstavě Lovci mamutů v Národním muzeu.

Šubert Jaroslav 

(31. 12. 1938), žije a podniká na Mělníce, je mecenášem

umění. V roce 2005 vydal knihu Vladimíra Mikeše o Marii

Tauberové, operní pěvkyni a manželce mělnického rodá-

ka, operního dirigenta Jaroslava Krombholce. 

Vízner Jaroslav 

(činný v druhé polovině 20. století), režisér, bratr známého

filmového herce Oldřicha Víznera (1947). Má na Kokoříně

– Vojtěchově chalupu, kde střídá své pobyty se Švýcarskem,

kde trvale žije.

Vondrovicová Ivana 

(6. 8. 1944), herečka, pedagožka. Na Mělníce je její otec

lékařem, ona zde hrála s maminkou ochotnické divadlo.

Dnes vyučuje hlasovou techniku a kulturu mluveného pro-

jevu na Fakultě sociálních věd UK, na DAMU navíc ještě je-

vištní řeč. Uplatňuje se též ve filmovém dabingu a jako

vedoucí produkce pořadů v České televizi. Je manželkou

herce Národního divadla Milana Stehlíka (1944) a ses-

trou Tomáše, mj. scenáristy a režiséra.

Zelenka Otto 

(12. 3. 1931), dramaturg, scenárista, mladší bratr dra-

maturga a spisovatele Bedřicha Zelenky (1921). Je autorem

mnoha divadelních, televizních a filmových komedií a již

legendárních seriálů (Sňatky z rozumu, F. L. Věk, Cirkus

Humberto). Jeho žena Bohumila (1937) s rodovými koře-

ny v Nové Vsi u Kralup nad Vltavou, je rovněž dramaturg-

yní a autorkou mnoha televizních scénářů.

V encyklopedii je údajů o každém zde jmeno -
vaném mnohem více. Můj rodný kraj se ke
všem hlásí, u většiny z nich si váži jejich práce.
A pokud někteří byli až dosud zapomínáni,
mohla by to vydaná obsáhlá publikace aspoň
zčásti na pravit.

Miroslav Sígl

Slovenský filmový ústav 
vydáva desať hraných filmov zo 70-tych rokov na DVD

Slovenský filmový ústav v spolupráci s denníkom SME
už po druhý krát pripravili spoločný projekt, ktorý by
mal vrátiť na trh slovenské filmy. Po minuloročnej edícii
Slovenský film 80-tych rokov, ktorá vyvolala priaznivý
ohlas medzi širokou i filmárskou verejnosťou, prináša-
jú tentokrát desať slovenských dlhometrážnych hraných
filmov, ktoré vznikli v 70-tych rokoch. Jednotlivé filmy
edície si budú môcť záujemcovia rovnako ako minulý
rok zakúpiť v novinových stánkoch, na obchodnom od -
delení Slovenského filmového ústavu, alebo objednať
vo vydavateľstve Petit Press, a.s. za 99 slovenských korún.

Edícia Slovenský film 70-tych rokov je nielen výberom desiatich titu -
lov, ktoré v čase svojho vzniku zaznamenali divácky úspech ale
zároveň reprezentujú to najzaujímavejšie, čo v danom období
v slovenskej kinematografii vzniklo. Zároveň sú tieto filmy odrazom
situácie v slovenskej kinematografii sedemdesiatych rokov, poznačenej
normalizáciou. V edícii Slovenský film 70-tych rokov vychádza ako
prvé dva filmy Martina Hollého. Dobrodružná romanca z prostredia
Vysokých Tatier Medená veža (1970) prilákala v dobe svojho vzniku
do kín takmer pol milióna divákov. V jej voľnom pokračovaní s názvom
Orlie pierko (1971) sa po druhý krát predstavila herecká trojica Vlado
Müller, Ivan Rajniak a Ivan Mistrík a obe snímky sa stali divácky naj -
úspešnejšími slovenskými filmami prvej polovice sedemdesiatych
rokov. Ako tretie v poradí vyjde DVD Keby som mal pušku (1971). Film
vznikol podľa literárnej predlohy Milana Ferka a rozpráva o vojnových
časoch z pohľadu detských hrdinov. Známy film Ľalie poľné (Elo Havet-
ta,1972), nakrútený podľa novely Vincenta Šikulu Nebýva na kaž-
dom vŕšku hostinec, je lyrizovanou tragikomédiou z prostredia
slovenskej dediny po skončení 1. svetovej vojny. Komédia Pacho –
hybský zbojník (Martin Ťapák, 1975), sa tiež radí k divácky naj -
úspešnejším filmom tohto obdobia. Ako šiesty v poradí sa k záujem-
com dostane dvojdielna kinoverzia televízneho seriálu podľa románu
Františka Hečka Červené víno (Andrej Lettrich, 1976), ktorá na príbe-
hu vinohradníckej rodiny Habdžovcov zachytáva sociálny zápas
slovenskej dediny na začiatku 20. storočia. Film Dušana Hanáka Ružové
sny (1976), v hlavných úlohách s Jurajom Nvotom a Ivou Bittovou,

je poetickým obrazom lásky dedinského poštára Jakuba a mladučkej
cigánky Jolanky. Do výberu edície sa dostal aj sugestívny príbeh o hľadaní
zmyslu života a životných hodnôt Víťaz (Dušan Trančík, 1978). Citlivý
príbeh zdravotne postihnutej dvanásťročnej školáčky Majky A pobežím
až na kraj sveta (1979) nakrútil režisér Peter Solan podľa prózy Márie
Ďuríčkovej. Desiatku filmov uzatvára Postav dom, zasaď strom (1979),
v ktorom Juraj Jakubisko rozpráva príbeh podnikavého Jozefa, ktorý
prichádza do zabudnutej dediny kdesi na východe Slovenska, aby
sa tam usadil a založil si rodinu.
Výber desiatky toho najzaujímavejšieho, čo vzniklo v období sedemde-
siatych rokov nebol jednoduchou a priamou záležitosťou. „Na zostavení
edície sme sa podieľali spolu s Mariánom Brázdom z edičného od -
delenia Slovenského filmového ústavu. O hodnotiaci posudok sme
požiadali filmového historika Václava Maceka a filmového teoretika
a estetika Petra Michaloviča. Sedemdesiate roky boli v slovenskej kine-
matografii asi najzložitejšie, asi najviac pod ideologickým a politickým
tlakom, ale napriek tomu sa tam podarilo nájsť filmy, ktoré sú di-
vácky zaujímavé a samozrejme majú aj vysokú umeleckú hodnotu.
Tá celková desiatka je veľmi vyvážená, divácky veľmi atraktívna. Zrej -
me v nej bude dominovať film Pacho, Hybský zbojník režiséra Martina
Ťapáka, tak ako v tej edícii 80. rokov dominoval film Fontána pre Zuzanu
Dušana Rapoša,“ povedal generálny riaditeľ Slovenského filmového
ústavu Peter Dubecký. 
Všetky filmy prešli pred vydaním na DVD digitálnou úpravou zvuku
i obrazu pod dozorom kameramanov jednotlivých filmov, alebo zástup -
cov, vybraných Asociáciou slovenských kameramanov. Každé DVD
bude obsahovať okrem filmu aj bonusy, medzi nimi informácie o filme,
ohlasy z tlače, profily tvorcov a fotogaléria. Titulky a menu budú mať
slovenské a anglické. Kolekcia slovenských filmov 70-tych rokov bude
obohatená o významnú novinku – časopis, s ktorým sa jednotlivé DVD
budú predávať. Bude ilustrovať dobu prostredníctvom rozhovorov a pro-
filov tvorcov, štúdií k príslušnému filmu, či výňatkov z dobovej tlače. 
Edícia DVD Slovenský film 80. rokov, ktorú Slovenský filmový ústav
v spolupráci s denníkom SME uviedol na trh minulý rok, zazname-
nala okrem pozitívnych ohlasov i komerčný úspech. Najväčší záu-
jem bol o DVD s filmami Fontána pre Zuzanu (17 029 ks), Pásla kone
na betóne (14 476 ks) a Chodník cez Dunaj (12 363). Z celej edície sa
spolu predalo viac ako sto tisíc kusov nosičov. 
kontakt: Katarína Lednická, tel.:+421 907 723 971,+421 257 101 526, 

fax: 52 73 32 14, e-mail: lednicka@sfu.sk, www.sfu.sk
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Kino Světozor v rekonstrukci
Kino Světozor, známé artové a premiérové kino v centru Prahy, se v prosinci
uzavře milovníkům kvalitní filmové zábavy a na přechodnou dobu budou jeho
útroby navštěvovat pouze dělníci a řemeslníci. Začne totiž plánovaná moder-
nizace Světozoru, která potrvá několik týdnů.
Během této doby dojde ke kompletní výměně sedaček ve Velkém sále kina. Ten
se dočká i kvalitnější zvukové izolace a promítací plátno bude posunuto blíže
k divákům. Modernizací projde i promítací kabina. Zkrátka nepřijdou ani os-
tatní části kina – návštěvníci se mohou těšit na zrekonstruované prostory baru
a výstavní galerie, modernizaci neujde ani sociální zařízení kina.
„Světozor oslaví v příštím roce devadesáté narozeniny a jeho plánovanou moder -
nizaci tak chápeme jako dárek kinu k jeho významnému jubileu. Největší užitek
by ale z nové podoby kina měli mít samozřejmě naši diváci. Ostatně vše, co zde
v rámci rekonstrukce proběhne, směřuje ke zvýšení pohodlí diváků Světo-
zoru a zdokonalení jejich filmových zážitků. Rádi bychom vybudovali mod-
erní artové kino s kvalitním programem, technickým zázemím, pohodlím a pří-
jemným personálem. Zkrátka kino, které známe zatím jen z jiných evropských
metropolí,“ říká ředitel kina Petr Jirásek.
Celý vizuální koncept nové podoby kina se nechal inspirovat slavnými filmovými
scénami. Autorkou návrhu rekonstrukce kina Světozor je architektka Marcela
Steinbachová (upozornila na sebe mj. rekonstrukcí divadla Komorní scéna Aréna
v Ostravě) a její atelier Skupina (www.skupina.or g).
Na modernizaci finančně významně přispěl Státní fond ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie, zbytek finančních prostředků chce kino Světozor

shromáždit z vlastních zdrojů i od sponzorů a soukromých dárců. Pro ty je
připraven i v našich krajích stále ještě poměrně neotřelý projekt adopce nových
sedaček. 
Adopce nabízí příznivcům kina Světozor možnost finančně přispět na moder -
nizaci a provoz kina tím, že si zájemci z řad jednotlivců, ale i firem, mohou
na dobu 5 let adoptovat svou vlastní sedačku ve Velkém sále kina. Členy spolku
adoptivních rodičů pak bude hřát nejen pocit, že přispěli na obnovu svého
oblíbeného filmového svatostánku, ale také fakt, že na jimi adoptované sedačce
bude zobrazeno jejich jméno.
Mezi dalšími dárky, které adoptivní rodič získává, je také:
• uvedení jména na speciálním panelu umístěném při vstupu do sálů kina 

a na webových stránkách adopce s možností umístění miniprofilu,
• voucher zdarma (předplatné na deset filmových projekcí dle vlastního výběru

a jednorázovou slevu 5% ve filmové galanterii Terryho ponožky). Hodnota
voucheru je 900 Kč,

• pozvánky na uzavřené speciální projekce a programy připravované exkluzivně
pro adoptivní rodiče,

• pozvánku na slavnostní otevření zrenovovaného kina,
• možnost odepsat si tuto částku ze základu daně.
Prvními členy Spolku adoptivních rodičů a zároveň kmotřenkami a kmotry
adopce se stali: Eva Zaoralová, umělecká ředitelka MFF KV, Helena Třeštíková,
dokumentaristka, Magdalena Kožená, operní pěvkyně, Matěj a Petr Formanovi,
divadelní šmíráci, Petr Fejk, ředitel ZOO Praha a Petr Zelenka, režisér.
Více o projektu ADOPCE na 
www.kinosvetozor.cz/adopce, jiri.sebesta@kinoaero.cz

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

Cinematik Piešťany
Od 4. do 9. septembra 2007 sa v kúpeľnom meste
Piešťany uskutočnil druhý ročník Medzinárod-
ného filmového festivalu Cinematik. Pilotný roč-
ník festivalu odštartoval tradíciu nového filmo-
vého stretnutia ambiciózne vypĺňajúceho určité
medzery v ponuke filmových festivalov na Slo-
vensku a zároveň priniesol podujatie, ktorého
dlhodobou stratégiou je jasná orientácia na mla-
dého diváka. Druhý ročník v tomto zámere po-
kračoval a vďaka svojím partnerom predstavil za-
ujímavý a unikátny filmový program rozdelený do

jednej súťažnej a desiatich nesúťažných sekcii. Do
predposledného dňa festivalu bolo akreditova-
ných viac ako 1000 divákov. Celkovo festival pre-
mietll 80 filmových titulov.
Cenu divákov získal nemecký film režiséra Flo-
riana Henckel von Donnersmarcka – Životy tých
druhých, ktorú si prišiel prevziať producent filmu
Max Wiedemann. Snímke ocenenej Oscarom v ka-
tegórii najlepší zahraničný film sa ušla aj cena pred-
sedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mi-
kuša. Ocenenie primátora mesta Piešťany Rema

Cicutta získal anglicko/francúzsko/taliansky film
– Kráľovná režiséra Stephena Frearsa. Hlavnú cenu
festivalu Meeting Point Europe (Miesto stretnutia
Európa) získal na základe hlasovania dvanástich
mladých európskych filmových kritikov maďar-
ský film režiséra György Pálfiho – Taxidermia,
ktorú si prišiel prevziať predstaviteľ hlavnej úlohy,
maďarský herec Csaba Czene.
kontakt: Peter Konečný, tel.: 02/20 70 02 71, 
mobil: 0905 316 005, 
e-mail: konecny@cinematik.sk, www.cinematik.sk

Festival evropských filmových úsměvů
V době od 8.9. do 15.9. 2007 se uskutečnil 5. ročník
Festivalu evropských filmových úsměvů. Soutěžní
přehlídka evropských komedií se konala v areálu Škoda
Auto Muzea v Mladé Boleslavi a účastnilo se jí 14 filmů,
z toho 5 českých. Ty ve velké míře uspěly.
Hlavní cenu získaly Vratné lahve. Za přesvědčivou
a emociálně silnou hereckou kreaci ve stejno -
jmenném filmu byla oceněna Daniela Kolářová. Té
byla udělena Cena za ženský herecký výkon. Hlavní
cenu za český film si odnesl snímek Roming díky
humorně a s lehkostí ztvárněnému palčivému té-
matu národního soužití. U diváků nejvíce bodoval
film Bestiář.

Letos poprvé byla na festivalu uvedena programová
sekce Česká televize představuje, kde ČT prezen-

tovala úspěšné filmové komedie. Diváci tak měli
možnost vidět celovečerní snímky Anděl Páně, Bá-
ječná léta pod psa, Samotáři, Snowboarďáci či
pásmo nejnovější dětské televizní tvorby složené
z dosud nevysílaných Večerníčků, Kabaretu
z maringotky a Pasti na Ježíška. Všechny tyto pro-
jekce byly velmi úspěšné, stejně jako živé vystoupení
Michala (Nesvadby) z Kouzelné školky. Přínosné se
ukázaly i besedy a přednášky, které probíhaly po
projekcích.
Česká televize se letos stala jedním z festivalových
partnerů a o dění na festivalu natočila 30minutový
dokument. Petra Štovíková

Festival skončil, zapomeňte
Už podevatenácté se v Bratislavě konal bienální Mezi -
národní televizní festival programů pro děti 
a mládež Prix Danube. Tentokrát s větší pozornosti
vedení – za časů Richarda Rybníčka byl nechtěným
dítětem a zbytečnou přítěží, festivalem se pocho-
pitelně nedalo vydělat! Množství a neoddiskuto-

vatelná kvalita prezentovaných programů (výběrová
komise do soutěže doporučila 104 děl, celkově
se zúčastnilo 87 společností z 39 zemí) však v sobě
skrývaly hořkou příchuť. 
Pořádající země neměla v soutěži ani jediný pořad!
A to nikoliv náhodou. Tvorba pro děti a mládež na

Slovensku dlouhodobě živoří a vyhlášení všech
minu lých managementů zatím vždy zůstala v podobě
floskulí. Zdálo by se tedy, že prezentace toho nej -
lepšího, co mezitím ve světě vzniklo se může stát
dobrým startovacím bodem i tolik potřebnou 
inspirací pro tvůrce. Tu však leží onen hluboko 

Roming
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zakopaný pes slovenské tvorby. Promítací kóje zely
prázdnotou (první den jsem napočítala 21 dospělých
účastníků a poslední den pouze jedenáct!), prázd-
né byly chodby, kdysi plné těch, kteří aspoň svojí
trochou přispěli k dobrému jménu slovenské tvor-
by pro děti a mládež, ať už to byli scenáristé, dra-
maturgové, režiséři či kameramani. A důvod? Igno -
rance. Jenom tak se dá nazvat ostentativní nezájem
vedení festivalu komunikovat s těmi, kteří zaplnili
archívy Slovenské televize. Unie slovenských tele-
vizních tvůrců má ve svém adresáři cca 350 tvůrců,
z toho dobrá třetina se významnou měrou podílela
na tvorbě pro děti či mládež. Nikdo z nich nedostal
pozvánku, dokonce ani ti, které jsme ještě před pár

lety právě v rámci tohoto významného festivalu oce-
nili za celoživotní dílo. A tak na projekcích opět seděli

ti čtyři stateční, lépe řečeno statečné – redaktorky
a dramaturgyně, které překously fakt, že jsou v tele-
vizi nechtěnými hosty a poctivě sledovaly programy.
A jméno toho výše vzpomenutého zakopaného psa?
Osobní animozita a nulová komunikace. Na malé
slovenském písečku věru přílišný přepych. Za dva
roky bude festival znovu. S hořkým úsměvem si
počkáme, zda to bude opět tak zajímavá a hodnot-
ná přehlídka zahraniční tvorby, nebo zda se na
přetržený proces tvorby a tedy i prezentace na fes-
tivalech podaří navázat i jinak, než nově zařízeným
bufetem ve festivalovém předsálí. 

Kateřina Javorská
(Autorka je předsedkyní ÚSTT)

VÝSLEDKY PRIX DANUBE 2007

Ani letos nechyběla Česká televize na festivalu Jičín
– město pohádky. 
Jeho 17. ročník s podtitulem Ten dělá to a ten zas
tohle proběhl od 11. do 16. září 2007 a zaměřil
se na řemesla v pohádkách. Tento kulturní festival

si také připomněl 40. narozeniny kreslené postavičky
loupežníka Rumcajse. 
Dětští i dospělí diváci našli v Jičíně velmi pestrý pro-
gram. Mohli navštívit středověké tržiště a řemeslný
jarmark, vyzkoušet si řemesla v různých tvůrčích
dílnách či si vybrat z široké nabídky projekcí, di-
vadelních představení, koncertů a výstav. 
Zpestřením určitě byla jízda parního vlaku. Česká
televize na festivalu uvedla nové Večerníčky, které
se ještě nedostaly do televizního vysílání. Jedním
z nich byl i animovaný seriál Krysáci, který se di-
vákům představil na nočních projekcích na Valdštej -
nově náměstí. Předpremiérově byl promítán rodin-
ný film Vánoční příběh, pohádka O kominickém učni
a dceři cukráře a filmová komedie Gympl. Neza-
pomnělo se ani na Rumcajse, kterého mohli děti
vidět i na plátně.

Česká televize byla stejně jako v předešlých letech
hlavním mediálním partnerem festivalu a pro malé
návštěvníky připravila živé vystoupení Jaroslava 
Uhlíře. Nechyběly ani známé postavičky Jů a Hele,
Maxipes Fík a Večerníček. 

Jičín – město pohádky

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
PRIX DANUBE za nejlepší vzdělávací program: Nechtěl jsem zemřít, jen spáchat
sebevraždu, (THE FACTORY – Francie)
ČESTNÉ UZNÁNÍ: Lyžařský výlet – epizoda „Naboso“,(FABELAKTIV A/S –
Norsko) 
ČESTNÉ UZNÁNÍ: Fantastická vlastnost – Supernosy, (SUDWESTRUNDFUNK
– Německo)
DOKUMENTÁRNÍ PROGRAMY
PRIX DANUBE za nejlepší dokumentární program: Na sídlišti, (RTE – Irsko)
ČESTNÉ UZNÁNÍ: Tamar chce slyšet, (IBA – Izrael)
ČESTNÉ UZNÁNÍ Hvězda boxu, (IBA – Izrael)
DRAMATICKÉ PROGRAMY 
PRIX DANUBE za nejlepší dramatický program: Za oblaky,(ABRIL Cinema
TV – Portugalsko)
ČESTNÉ UZNÁNÍ: Sladké léto jednoho hlupáka, (Kinderfilm GmbH – Německo)
ČESTNÉ UZNÁNÍ Supernova, (Fabelaktiv A/S – Norsko)
ANIMOVANÉ PROGRAMY 
PRIX DANUBE za nejlepší animovaný program: Maestro, (KEDO Animation
Studio – Maďarsko)
ČESTNÉ UZNÁNÍ: Krejčí Nitka, (TVP SA – Polsko)
ČESTNÉ UZNÁNÍ: Slunečný den, (Sudwestrundfunk – Německo)
ČESTNÉ UZNÁNÍ: Pocoyo – epizoda „Maličkost“, (CITV / ITV Plc – Velká
Británie)
POROTA MLADÝCH (animované a hrané programy)

HLAVNÍ CENA hranému programu: Jeníček a Mařenka, (Kinderfilm GmbH –
Německo)
ČESTNÉ UZNÁNÍ za herecké výkony hranému programu: Sladké léto jedno-
ho hlupáka, (Kinderfilm GmbH – Německo)
ČESTNÉ UZNÁNÍ za scénář hranému programu: Pohádka, aneb mechu se ne-

dotýkej, (Univerzita Tomáše
Bati v Zlíně – Česká re-
publika)
ČESTNÉ UZNÁNÍ tvůrcům
animovaného programu:
Maestro, (KEDD Animatin
Studio – Maďarsko)
ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Slunečný den, (Sudwest -
rundfunk – Německo)

ČESTNÉ UZNÁNÍ: Kde je nový rok?, (TVP SA – Polsko)
POROTA MLADÝCH (dokumentární a vzdělávací programy)
PRIX DANUBE : Nechtěl jsem zemřít, jen spáchat sebevraždu
ČESTNÉ UZNÁNÍ programům: Jak plyne čas,Radostí létala a tancovala, 
Genocida Sintů, Barevná planeta
CENA CIFEJ
Pastýř lhář, (CIMA Media International CMI Irán)
CENA PRIMÁTORA MĚSTA BRATISLAVA
Salvatore (Buena Vista International – Itálie)

Krysáci
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Jazzové trio Emila Viklického zahájilo skladbou „Život
je jen náhoda“ v sobotu 15. září v Přelouči slavnost -
ní předávání Cen Františka Filipovského, tentokrát

s pořadovým číslem třináct. Třináctka byla ten večer rozhodně šťastná, přinej -
menším pro oceněné dabingové tvůrce.
Diváky uvítala Pavlína Filipovská, jejíž tatínek by se v letošním roce dožil sta let.
Martin Skyba připravil výstižný sestřih několika jeho rolí, na Františka Fili -
povského v dokumentu zavzpomínali např. režisér František Filip („Člověk kolem
něho chodil jako kolem pomníku svatého Václava: každý den ho míjí 
a neuvědomí si, před jakým skvostem stojí.“) a režisérka Olga Walló („Byl i skvělý
konverzační herec. A v pauzách hrával na Dobešce vášnivě na klavír.“). Jak
jej citoval režisér František Filip, „byl autorem drobného člověka, který se pachtí
životem za kouskem lidského štěstí, a nalézaje je, ohlíží se rozpačitě zpět,
jako by se ptal, jestli mu skutečně patří“.
Celý večer poté moderovali zkušená herečka a dabérka Simona Postlerová,

sama nositelka Ceny F. Filipovského z roku 2002,
a herec, dabér, režisér a dlouholetý spoluorganizá-
tor této ceny Ondřej Kepka. Věřil, že i pro něj bude
třináctka šťastná a že nedopadne jako herec ze Shake-
spearova sonetu č. 23:
Tak jako špatný herec na scéně,
co samou trémou neví, co má říct,
tak já tu stojím, bez dechu a němý
v návalu vášně neřeknu však nic.

Ondřej Kepka připomněl, že „jsou i důvody ke skepsi, neboť například loni ob-
novená Divácká cena Týdeníku Televize za umění neviditelných herců z Přelouče
znovu zmizela“.
Díky velkoplošné projekci mohli diváci vidět fotografické portréty všech nomi-
novaných tvůrců ve všech kategoriích. Vyhlašování těch nejlepších za uplynulý
rok začalo Cenou za mimořádné dabingové zpracování televizních nebo fil-
mových snímků různých žánrů včetně tvorby animované, dětské a televizních
seriálů. Tuto cenu předala Simona Postlerová režiséru Jiřímu Kvasničkovi za
televizní seriál Řím. Jiří Kvasnička vzpomněl několika větami na zesnulého Borise
Rösnera, který „byl vyznavačem kvality a věděl, že když se kritérium ceny začne
povyšovat nad kritérium kvality, je to cesta do pekel“.
Ondřej Kepka poznamenal, že pro režiséra je vlastně nejbližším partnerem
zvukař, ač tato profese je leckdy opomíjena. Důležitou roli zvukaře, který by
měl být „rychlý, neodbíhat a neodmlouvat“, potvrdil i režisér Jan Pecha, který
režíroval dabing filmu Poseidon a za oceněného mistra zvuku tohoto filmu, Jana
Neskusila převzal Cenu Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší zvuk dabo-
vaného audiovizuálního díla. 
Simona Postlerová vyprávěla, jak jí kdysi při dabování v Kupci benátském
pomohlo, že si předtím v této hře zahrála i na divadle, takže dabovat mohla
zpaměti – až do chvíle, kdy jí jistý monolog náhle nic neříkal – později totiž zjis-
tila, že tento byl na divadle vyškrtnut. Cenu Jednoty tlumočníků a překla-
datelů za mimořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuál-
ního díla pak předala Michaele Ebrové za překlad a Heleně Čechové (získala
tuto cenu již potřetí) za úpravu dialogů filmu Tajemství Santa Vittorie. Těmto

dámám by se zajisté nestalo, že by jim
„utekl“ tak „povedený” překlad, který
uvedl jako příklad za mnohé k všeobec-
nému obveselení Ondřej Kepka:
„Odešla, aby přišla do jiného stavu...”
Ondřej Kepka pak poblahopřál režiséru
Janu Pechovi, který spolu s překla-
datelem Vladimírem Fuksou a mistrem

zvuku Antonínem Němcem připravil českou verzi filmu Vějíř
lady Windermerové a převzal Cenu Fitesu a ARBOmedia za
mimořádné dabingové  zpracování hodnotného audiovizuálního díla. Dokla-
dem toho, že díky internetu dnes překladatel nemusí vůbec opustit stěny své

pracovny, byl i fakt, že se Jan Pecha a Vladimír Fuksa seznámili až zde na jevišti.
Dalšího tvůrce představil Ondřej Kepka slovy: „Někdy stačí říct jen jméno 

a člověk už nemusí dodávat nic.” U jména Zdeněk Hruška je v data-
bázi ČT uvedeno téměř dva tisíce záznamů (např. režie českého

znění filmu Chobotnice, Hraběte Monte Christa, souborného dramatického díla
Williama Shakespeara, ale i třeba Gumídků). Pro Zdeňka Hrušku, který si odnesl
Cenu British American Tobacco za celoživotní mimořádnou dabingovou tvor-
bu, znamená úctyhodných 30 let práce v dabingu nádherná setkání s úžas-
nou plejádou skvělých herců. 
Cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský
herecký výkon v dabingu převzal Alois Švehlík
za roli Bomboliniho ve filmu Tajemství Santa
Vittorie. Alois Švehlík poděkoval režiséru
Zdeňku Štěpánovi, že ho k dabo vání Antony-
ho Quinna povolal, a vyjádřil radost z toho, „že
je to k poslouchání“. 
Ondřej Kepka začal s dabingem jako osmiletý 
u režisérky Blanky Novákové, což byla pro něho
nezapomenutelná zkušenost, neboť měl možnost
poznat skromné osobnosti a úžasné kumštýře,
jako byl Eduard Cupák, Soběslav Sejk, Ilja Prachař, Vladimír Ráž, Josef Lang -

miler a další, kteří už nejsou mezi námi. 
S potěšením uvedl sestřih letošních laureátů
Ceny za celoživotní mistrovství v dabingu, který-
mi jsou Jan Teplý in memoriam, Jana Drbo -
hlavová, Eva Klepáčová a Rudolf Krátký. Eva
Klepáčová dabovala v mnoha slavných filmech,
jako např. Zvoník u Matky boží, Dita Saxová, ale
třeba i Úžasňákovi, a sama vyprávěla úsměvnou
historku, jak ji „Kimi” Walló obsadil už jako
„přezrálou hrušku” do role Nastěnky v Mra -
zíkovi. Podle Rudolfa Krátkého patří dabing
k technicky nejobtížnějším hereckým disci-

plinám. Sám už viděl odcházet z dabingového studia se slzami v očích mnohé
divadelní bardy, kteří se nedokázali vy-
pořádat s dabingovou hydrou. 
Večer vyvrcholil vyhlášením Ceny Fran-
tiška Filipovského za nejlepší ženský
herecký výkon v dabingu. Ondřej Kepka
se přiznal, že by sám nevěděl, kterou
ze tří nominovaných hereckých hvězd
ocenit. Rozhodnutím poroty získala
cenu Eliška Balzerová za roli Rosemary
Boxerové, ztvárněné hereč kou Felici-
ty Kendalovou, v seriá lu Zločiny v zahradách. Vzhledem k její nepřítomnosti předal
cenu Jaroslav Paďour, zakladatel a dlouholetý nadšený organizátor Ceny Fran-
tiška Filipovského, Dalimilu Klapkovi, divadelnímu kolegovi Elišky Balzerové.
Mezi nominovanými dámami byla i Sabina Laurinová, celkem již podruhé. První
roli dostala ve svých sedmnácti letech od režiséra Zdeňka Hrušky, a to hned

roli Julie. Pak začala spolupráce s další-
mi režiséry, jako je Elmar Kloss, Jindřich
Polan, Olga Walló a další. Růženě
Merunkové vysekl Ondřej Kepka po -
klonu slovy: „Vy jste dabing a dabing
jste vy.” Na jeho otázku, jak pozná
dobrý a špatný dabing, odpověděla:
„Pokud mám po deseti minutách potře-
bu televizi vypnout, je dabing špatný.“

Petru Haničincovi bylo v den předávání cen rovných 77 let. A protože se nemohl
dostavit osobně, přečetl Ondřej Kepka jeho milý dopis všem přítomným:

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

Přeloučská třináctka a stovka zároveň

Scenárista přeloučských setkání Jan Lukeš
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„Vážený pane místostarosto Moravče, vážení pořa-
datelé této bohulibé akce, vážená rodino herecká, 
děkuji vám za pozvání na tradiční předávání Cen
Františka Filipovského. Bohužel můj zdravotní stav
mi nedovoluje osobní účast. Ale při této příležitosti
si vždy vybavím jména K.M. Walló, Olinka Walló,
Zdeněk Coufal, Zdeněk Hruška a další skvělé režiséry
dabingu, kteří nevedli moji ruku, ale můj hlas.
Je to jiné herectví než divadelní či filmové. Vážím
si každé nové neviditelné tváře, kterou dnes znám

bohužel jenom z titulků. Věřím, že si uvědomují,
že jde především o poctivou práci a profesionální
přístup. Ve výsledku se to pozná a věřte, že vím,
o čem mluvím.“
Celý večer skvěle oživilo Trio Emila Viklického 
a na závěr vystoupila skupina Yellow Sisters. Paní
starostka Irena Burešová vyjádřila podporu Ceně
Františka Filipovského i nadále, nuže vzhůru do
čtrnáctého ročníku!

Zaznamenala Jiřina Hradecká

Novoměstský hrnec smíchu 2007
29. ročník Festivalu české filmové a televizní komedie 

Nové Město nad Metují je sídlem přesného stro-
jírenství a tak je nasnadě, že hodinky s vyrytým
věnováním tvořily základ festivalových cen. Kromě
nich se však na festivalu objevily i ceny velmi roz-
tomilé, ba dalo by se říci, že i velmi velmi sladké…
Takovou určitě byl „sladký hrnec smíchu“, který
vyrobili studenti Středního odborného učiliště
v Novém Městě n. M. Cenou Zdeňka Podskalského

za „nej“ výkon mladému tvůrci byla busta právě
této legendy české komediální tvorby. Dagmar
Havlová si zase jako ocenění odnesla krásnou vázu
od společnosti Moser a.s., nejlepší oceněný scénář
(byl udělen za film Vratné lahve) zase nabyl podo-
by keramického hrníčku vonícího dobromyslem…
Tuto Cenu Fitesu tradičně vytváří ak. sochařka 
Helena Trubáčková.

PROTOKOL 
z jednání poroty 29. ročníku Festivalu české filmové a televizní komedie NOVOMĚST-
SKÝ HRNEC SMÍCHU 2007
CENA FITESu ZA NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ: Zdeňku Svěrákovi za film Vratné lahve
CENA ZA VÝTVARNÝ POČIN: Jaromíru Šofrovi za film Obsluhoval jsem anglického
krále
CENA ZDEŇKA PODSKALSKÉHO za nejvýraznější výkon mladého tvůrce: Tomáši
Vorlovi ml. za film Gympl
CENA ZA NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON: Daniele Kolářové za film Vratné lahve
CENA ZA NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON: Boleslavu Polívkovi za film Roming
CENA ZA NEJLEPŠÍ REŽII: Janu Svěrákovi za film Vratné lahve
HLAVNÍ CENA FESTIVALU – ZLATÝ PRIM v kategorii nejlepší filmová komedie:
filmu režiséra Jana Svěráka VRATNÉ LAHVE
Cena prezidenta festivalu za přínos české komedii: DAGMAR HAVLOVÉ

Cena Herecké asociace za mimořádný výkon v TV filmech, inscenacích 
a hraných dokumentech: JITCE ČVANČAROVÉ
Cena diváků NOVOMĚSTSKÝ HRNEC SMÍCHU udělená na základě měření délky smíchu
v hledišti kinosálu: tvůrci filmové komedie VRATNÉ LAHVE. Diváci se smáli 29,4 %
celkové stopáže tohoto filmu.
V odborné porotě zasedali: Josef Hanuš, prezident A.Č.K., ak. malíř Vladimír Suchánek,
Zdeněk Zelenka, režisér a scenárista, Věra Míšková, novinářka, Ondřej Kepka, režisér,
Jana Švandová, herečka, Jolka Krásná, filmová publicistka a moderátorka, Jiří Kunte,
ekonom a Ivan Hubač, šéfdramaturg Centra dramatické, divadelní a hudební tvor-
by České televize.

Kontakty: 
Ilona Daňková – ředitelka festivalu, Městský klub a město Nové Město nad
Metují, tel./fax: 491 470 358,
www.hrnecsmichu.cz, mestsky.klub@novemestonm.cz

11. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2007
23. – 28. 10. 2007

Jihlavský festival mapuje současnou českou, středo-
evropskou a světovou dokumentární scénu. Pro-
gramový výběr sleduje kromě palčivých a důležitých
témat i kritérium formální odvážnosti a estetické úrovně
díla a snaží se objevovat nové výjimečné tvůrce. Ústřed-
ním symbolem festivalu je trychtýř. Předmět, kterým
kromě tradičního využití můžeme také lépe naslouchat,
hlasitěji mluvit či odlišně hledět na svět. Ať ho přiložíme
k oku jakýmkoli z obou konců, pokaždé vidíme stále
stejný svět, ale vždy jinak. Trychtýř se tak stává
metaforickým prostředkem vnímání a oživování
myšlení. Záměrem organizátorů je, aby celý festival
fungoval podobně. To dokládá i ústřední motto, kterým
je zvolání: „Myslet filmem!“
Tradičními soutěžními sekcemi budou i letos: soutěž
světových dokumentů Dobré dílo, soutěž nejlepších
středo- a východoevropských dokumentů Mezi moři
a soutěžní přehlídka domácí dokumentární tvorby
Česká radost. Retrospektivní sekce Průhledné 
bytosti letos představí průřez tvorbou čtyř význam -
ných osobností světového dokumentu: argentin-

ského revolucionáře Raymunda Gleyzera, ně mec -
kého esejisty Haruna Farockého a kanadského ex-
perimentátora Arthura Lipsetta. Zásadní pozornost
pak bude, v jedné z největších retrospektiv, které
mu byly vůbec kdy uspořádány, věnována žijící leg-
endě francouzského filmu Chrisu Markerovi. V pro-
gramovém výběru letošního MFDF Jihlava bylo
bezmála 1500 snímků všech metráží, z nich se
nakonec v programu objeví téměř 170 filmů.
Ve spolupráci s Institutem dokumentárního filmu
bude v rámci MFDF Jihlava 2007 opět otevřen re-
spektovaný trh s filmy ze střední a východní Evropy
East Silver. Druhou dominantou bohaté nabídky pro
filmové profesionály bude i East European Forum:
obchodní setkání východoevropských autorů doku-
mentárních filmů a západoevropských televizních
dramaturgů. I široká nabídka sekce pro filmové pro-
fesionály získává spolu s propracovanou dra-
maturgickou skladbou jihlavskému festivalu každým
rokem větší a větší renomé. Jeho nejdůležitějším
plodem je fakt, že dokumentární film přestává být

v prostoru střední a východní Evropy vnímán jen
jako vedlejší kolej dějin kinematografie.
Festival iniciuje dialog mezi tvůrci a kritickým pub-
likem, podpořený především dlouhými besedami
po filmech, ale i doprovodným programem – doku-
mentárními dílnami, panelovými diskusemi nebo
výstavami, v celoročním měřítku pak svojí publikační
činností: vydává sborník textů o dokumentárním
filmu „Do“ a knihy v Edici 20/21. V souvislosti
s režisérovou přehlídkou konanou během festivalu
bude letošním přírůstkem knižní řady publikace
právě o Chrisu Markerovi, která se na pultech
knihkupectví objeví v prosinci. V prostoru střední 
a východní Evropy ojedinělá akce.
Festival provozuje portál pro online distribuci doku-
mentárních a experimentálních filmů – Doc-Air –
na němž je možné si za poplatek přehrát nebo stáh-
nout české i zahraniční filmy, mnohé právě z pro-
gramů jihlavského festivalu (www.doc-air.com).
Všechny aktuální informace jsou k dispozici na
www.dokument-festival.cz.

Yellow Sisters
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EAST EUROPEAN FORUM PODPOŘÍ DALŠÍ ŘADU DOKUMENTŮ
24. – 28. října 2007, Jihlava

Podpora východoevropských dokumentů ve fázi jejich vzniku, přehled zdro-
jů finanční podpory pro připravované filmy, zmapování cest, kterými se film
může vydat před a po svém dokončení. Dramaturgické dílny a osobní 
kontakt 50 východoevropských dokumentaristů se zástupci evropských TV
stanic, filmových fondů, distributorů a festivalových selektorů. To vše letos
již posedmé nabídne East European Forum. 
Forum pořádá Institut dokumentárního filmu ve spolupráci s MFDF Jihlava
jako jeden z hlavních pilířů tzv. profesionální sekce jihlavského festivalu. Od
svého prvního ročníku pomohlo vzniknout více než 30 filmům a další řada doku-
mentů je v tomto roce před dokončením.
Zúčastnění dokumentaristé 
Z českých autorů se letos na East European Foru představí Lucie Králová 
a Jakub Hejna se svým společným projektem Grandpa’s Secrets – s filmem
o světově uznávaném scénografovi Josefu Svobodovi pohledem jeho vnuka

– spoluautora dokumentu. 
Situační dokument Kicking Life 
o dětech prokopávajících si cestu
nairobským slumem, o cestě
z chudoby a fotbale představí
další výrazná dokumentaristka
nastupující generace, Erika
Hníková.
V blízké době se také završí ma-
teriál časosběrného dokumen-

tu Heleny Třeštíkové Katka, sledující osud stejnojmenné narkomanky. Vznika-
jící film naváže na moment, kdy režisérka v roce 2001opouští Katku odjíždějící
z Národní třídy se svým zákazníkem a propojí tak deset let jejího života. 
Helena Třeštíková se na East European Foru letos představí poprvé.
Arménský režisér Vardan Hovhannisyan, jehož film O válce a míru (A Story of
People in War and Peace ) získal řadu ocenění na světových festivalech, přijíždí
do Jihlavy s připravovaným dokumentem Poslední dva provazochodci (The
Last Two Tightrope Dancers). Na East European Foru se letos také poprvé před-
staví maďarský dokumentarista Tibor Kocsis, jehož film Nové Eldorádo (New
Eldorado) doslova otevřel dveře dokumentárnímu filmu do maďarských kin.
Jména dalších českých a zahraničních dokumentaristů vybraných do veřejné
prezentace budou známy až po uzávěrce tohoto čísla Synchronu – výsledný
seznam najdete na od 1. října na stránkách www.DOCUinter.net
Televizní stanice a filmové fondy
Připravované filmy letos jejich autoři nabídnou těmto zástupcům TV stanic:
Peter Gottschalk, ARTE France; Franz Grabner, ORF – Rakousko; Jenny West-
ergaard,YLE – Finsko; Jessica Raspe, AVRO – Nizozemí; Charlotte Gry Madsen,
DR TV – Dánsko; Joke Goovaerts, Lichtpunt – Belgie; Jane Jankovic, TV Ontario
– Kanada; Jan Gogola ml., ČT – ČR; Katarzyna Malinowska, TVP – Polsko; Margje
de Koning, Ikon – Nizozemí; Jan Rofekamp, Filmtranzit – Kanada; Claudia Schrein-
er, MDR – Německo; Vera Bonnier, STV – Švédsko; Viola Salu, Eesti TV –
Estonsko; Hamish Mykura, Chanell 4, UK). Letos poprvé bude v Jihlavě možné
získat podporu i od Sundance Institute, jednoho z nejdůležitějších fondů pro
nezávislý film. Východoevropští dokumentaristé budou těmto televizním stani -
cím a fondům své připravované dokumenty nabízet ke koprodukci nebo před-

kupu práv na moderované veřejné části East European Fora. Po jeho skončení
budou následovat individuální schůzky mezi TV stanicemi a autory a na dálku
pak dlouho po uzavření Fora i jednání o konečné podobě podpory. 
Doc Umbrella – pracovní setkání východoevropských filmových center 
(25. října 2007)
Doprovodný program 7. ročníku East European Fora se letos obrátí na 
10 východoevropských zemí a uspořádá první pracovní setkání ředitelů fil-
mových center. Záměrem uzavřeného brainstormingu bude nastínění možnos-
tí společné strategie propagace a distribuce východoevropských doku-
mentárních filmů vůči mezinárodním festivalům a trhům. 
Proč? Od devadesátých let došlo na poli východoevropského dokumentu
k zásadním změnám v oblasti legislativy, institucionálního zázemí, finančních
zdrojů, rolí veřejnoprávních televizí a možností propagace a distribuce. Ani pat-
náct let vývoje ale nesetřel problémy, se kterými se tvůrci ve východoevrop-
ském regionu potýkají. Jedním z ukazatelů této situace je i poměrově nízké
zastoupení východoevropských filmů na mezinárodním trhu a spolu s tím 
i omezený počet diváků. Jednotlivá východoevropská filmová centra, jimž zákon
ukládá místní filmovou tvorbu podporovat a propagovat, se liší mírou kom-
petencí, finančních prostředků a celkově poměrem zaměření na hranou a doku-
mentární tvorbu. Cílem pracovního setkání jejich zástupců tedy bude zpřehled-
nit možnosti jednotlivých center a nalézt bílá místa v dosavadních postupech.
Realita ukazuje, že část rozpočtu, kterou tyto instituce mohou vyhradit na doku-
mentární film, nikdy nebude moci soupeřit s rozpočtem pro hranou tvorbu.
Druhým konkrétním cílem pracovního setkání tedy bude navrhnout společné
kroky, které pomohou vyplnit jednotlivé mezery v podpoře a propagaci kvalit -
ní východoevropské tvorby a zefektivnit tak podporu právě v místech, která
už jednotlivá centra nemají možnost nebo finanční prostředky pokrýt ze své
strany. Pracovního setkání se zúčastní zástupci filmových center, institutů 
a fondů z těchto zemí: Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česká republika,
Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. Proběhne ve čtvrtek
25. října 2007 od 10 hodin. 
Boost Converge Workshop (25. října, Jihlava)
Do letošního doprovodného programu East European Fora poprvé vstupují

nové technologie. IDF ve čtvrtek
25. října otevře Boost Converge
Workshop, určený patnácti zá-
jemcům ze široké veřejnosti.
Workshop je určen zejména pro
filmaře, hudebníky a webové
nadšence, kteří se chtějí naučit,
jak zpřístupnit svou práci online.
Workshop povede britský lektor
Adnan Hadzi. 

East Silver – poprvé v digitálním formátu (24.–29. října, Jihlava)
Letošní rok přináší předěl i pro největší východoevropský trh dokumentárních
filmů East Silver. Přes 350 nových dokumentů se letos novinářům, distributorům,
nákupčím a festivalovým selektorům poprvé představí v digitální formě na serveru,
kdykoli připravené na obrazovce a bez front na nejžádanější DVD nosiče. 
Více na www.eastsilver.net Více informací souhrnných www.DOCUinter.net

Cena diváků pro Maharal
Maharal odstartoval svou zahraniční festivalovou dráhu opravdu úspěšně. Na nedávno skončeném festivalu filmů pro děti a mládež Carrousel Int’l du Film v kanad-
ském Rimouski (23. – 30.9.), kde se představil v mezinárodní premiéře, jej publikum ocenilo Cenou diváků.
Koprodukční snímek Maharal, režiséra Pavla Jandourka, který vznikl ve spolupráci České televize, Arthur Krensky Films, Barrandov Studios a pd MEDIA, 
si vede u diváků opravdu dobře. Stejnou cenu získal i v červnu na tuzemském Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
Film byl zařazen do programu řady dalších mezinárodních festivalů a jeho příští pouť bude opravdu pestrá. V Evropě se do konce roku ještě objeví na festi-
valech  Schlingel v Německu, ALE KINO v polské Poznani a festivalu Sottodiciotto v italském Turinu. V USA ho diváci i odborná porota shlédnou na jednom 
z největších světových festivalů dětských filmů v Chicagu a na floridském Palm Beach, zaměřeném na židovskou problematiku. Snímek doputuje i do Indie na
známý festival Golden Elephant. Jitka Procházková
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Na slavnostním večeru v Přelouči byla
letos udělena Cena za celoživotní mi-
mořádnou dabingovou tvorbu panu
režiséru Zdeňku Hruškovi. Pár dnů poté
jsme se sešli v restauraci na Stross-
mayerově náměstí, kde za rohem bydlí.
Strávili jsme spolu moc příjemnou část
odpoledne, kdy pan režisér zavzpomí-
nal na své profesní začátky a já jsem
se dozvěděla spoustu zajímavých věcí,
které si nemohu nechat jen pro sebe.
A tak dovolte, milí čtenáři Synchronu,
abych se s vámi o ně podělila. 

Pane režisére, jaké jste měl rodinné zázemí? Čím
to, že jste se dal právě na režii?
Pocházím z rodiny s hodně dětmi – byli jsme čtyři
sourozenci. Maminka byla celý život v domácnos-
ti a tatínek obchodním příručím. Maminka nám ale
hodně četla a zpívala a díky ní se ve mně zrodil zájem
o divadlo. Zpočátku jsem ochotničil. Pak jsem si
zkusil podat přihlášku na DAMU a ono to hned
napoprvé vyšlo, na což jsem byl hrdý!
Jste tedy Pražák?
Ano. Studoval jsem na DAMU obor divadelní režie 
a nikdy jsem toho nelitoval. Divadelní režii jsem se po
studiích věnoval pět let ve Zlíně a pak moje žena, hereč-
ka dostala angažmá v Ostravě, kam jsme se tedy oba
přestěhovali. Já jsem tam ale ani v jednom ze dvou
tehdejších divadel místo nezískal, a tak jsem nastoupil
do televize. Začínal jsem tam jako režisér a měl jsem
na starosti hlasatelky a komentátory a dělal jsem kratší
pořady. Po pěti letech, v roce 1973 mi programový
ředitel ČST Jaroslav Vondra nabídl místo v Praze, po
které se mi nikdy nepřestalo stýskat. V Praze jsem
začal rovněž u hlasatelek, té funkci se říkalo „režisér
dne“. Nabíral jsem zábavné a naučné pořady, které
jsme pak ozvučovali do češtiny. Tak jsem se vlastně
dostal k ozvučování – vždyť dabingový režisér je v pod-
statě režisér ozvučení. Tato činnost spadala tehdy
do Redakce pořadů ze zahraničí spolu s filmovým
dabingem a tam jsem se vlastně k dabingu dostal.
Tehdy tam začínala taky Olga Walló, zprvu dra-
maturgyně, později i režisérka. Redakce byla
v Jindřišské ulici a studia ve Vladislavově ulici. 
Kdo vás učil dabingové režii?
Tehdy byli v televizi „staří bardi“ – Blanka Nováková,
Miroslav Kratochvíl, Zdeněk Coufal. Jako asistent mi
byl přidělen Zdeněk Štěpán, který asistoval i Blance
Novákové. Coby divadelní režisér jsem měl k práci
s hercem velmi blízko. Ale technickou stránku věci
jsem se musel naučit. Brzy jsem pochopil, že nelze
originál předělávat, ale je třeba se mu přizpůsobit 
a jen se pokusit převést jej do češtiny. Někomu se
třeba mohlo zdát zvláštní, že světové hvězdy, jako
Paul Newman, mluví česky, ale jde právě o to, aby
se herec dokázal za roli „schovat“, aby jeho pro-

jev nebyl násilný, okatý. To uměli dokonale mistři
jako Luděk Munzar nebo Eduard Cupák. 
Točil jsem i s Františkem Filipovským, ale ne Funèse.
To když jsem dostal nějakou komedii, šoup jsem mu
tam menší roličku a on to hezky okořenil. Jako dabér
toho zas až tolik nenatočil. Proslavil se hlavně figu -
rou Funèse. Dokonce se s ním v Paříži setkal.
Funèsovi údajně ukázali film, který „Filda“ nada -
boval, a on byl nadšený. Navrhl, že on bude točit
obraz a Filda to bude mluvit... 
Český dabing býval skvělý, protože jej točili naši nej -
lepší herci. I když některým dabing zkrátka ne sedl
a dělat jej nemohli, jako např. Josef Bláha. 
Vzpomínáte si na svůj první dabing?
Ano, byl to polský seriál s Táťjánou Medveckou 
a Jiřím Prágrem, v roce 1978, na název si nevzpomenu.
Byl to i jeden z prvních filmů Taťjány Medvecké.

Řekl jste si někdy zpětně, že jste měl nějakou
roli obsadit jinak? 
Víte, člověk si vždycky utvoří jistou představu, řekne
si, to by byl přesně on nebo ona. Jenže pak dotyčný
herec z nejrůznějších důvodů nemůže, takže se musí
nají řešení jiné. Ale člověk není pokaždé spokojený,
když vidí výsledek. Napadne vás: „Tady by to bývalo
bylo lepší trošku jinak...“
Daboval jste nějakou roli i vy sám?
Jistě, často a rád si jen tak pro radost švihnu nějakou
tu čurdu. Jako Hitchcock, ten si taky rád zahrál ve
svém filmu. 
Taky jste někdy sám upravoval?
Ano, ale nikdy mi to nešlo. Na to jsem poněkud ne -
trpělivý. Jsem ale přesvědčen, že dobrá úprava je
základem dobrého dabingu. I Blanka Nováková 
a Zdeněk Coufal vždycky říkali, že hlavním autorem
textu je úpravce, nikoli překladatel. Dobrých úpravců
je jako šafránu. Mnohdy se stačí podívat na jméno
autora dialogů a už je jasné, jestli to půjde ve studiu
jako po másle. Jakmile je úprava špatná, kostrbatá,
tak to nepadá z pusy, jak by mělo. A protože mám
k úpravě respekt, tak ji radši nedělám.
Dřív taky dramaturgie konzultovala úpravce
s režisérem. Televize organizovala i všelijaké pro-
jekce a semináře. Dnes jsme zůstali jaksi osamoceni,
už to není taková kolektivní práce, kdy jsme se sešli
s dramaturgem a produkcí a o filmu jsme mluvili. Ale
musím říct, že kvalita se v televizi hlídala vždycky.
Máte pocit, že z některých jazyků se dabuje snáze
než z jiných?

Paradoxně nejhůř z angličtiny, kde jsou kratší slova
a hodně otevřené vokály. Snáze se dabuje z fran-
couzštiny a němčiny. Točil jsem ale třeba i japonský
film, Sedm samurajů od Kurosawy. To se pak musíte
zcela spolehnout na úpravce.
Točil jste někdy pro soukromá studia?
Ne, jen jedinkrát pro Novu. Nevyhovovalo mi, že
tam nebyla žádná kontrola, žádný dramaturg, a že
se nechodilo na míchačky. Schvalovačka pro nás
bývala docela stresující záležitost, protože tam byl
přítomen šéfredaktor, dramaturg a produkční. Hodně
se i vracelo, což mně se naštěstí za těch 30 let nikdy
nestalo. 
Podle čeho si vybíráte herce?
Mám docela přehled, chodím hodně často do di-
vadel. První kritérium je, aby dabér s originálním
hercem souzněl vnitřně, aby měl obdobný tem-
perament. Vnější podoba je až na druhém místě, 
i když samozřejmě do role tlusťocha neobsadím
třeba Ivana Trojana. Jinak že bych měl svoje koně,
to ne, tady musí kamarádství stranou, přes koleno
nic lámat nejde. Obsazovat kamarády, to je první
krok do pekla.
Jak se herci staví k dabingu?
Někteří si jej váží, jiní jej berou jen jako nutný
přivýdělek. Ale za to může celková situace: v di-
vadle mají velmi nízké platy, takže dabingem si
vylepšují svůj rozpočet. Poctivý a dobrý herec ale
udělá dabing rád. Mistři jako František Němec, Jiří
Štěpnička nebo Boris Rösner, když ještě žil, – ti
věděli a vědí, že je neobsadím do role, která by
jim nesedla. Taky se mi nikdy nestalo, že by mi herec
roli odmítl. Ti nejlepší dabéři to berou nejpoctivěji,
sami si třeba řeknou, že chtějí jet smyčku ještě jed-
nou. Zkouším každou smyčku. Jednou, dvakrát si
ji projedeme. Ne jako když herec vejde do studia
a už ve dveřích volá „Točíme!“ Tak to nejde.
Požadujete od dabéra hlavní postavy, aby zhlédl
film předem?
Někdy mu to nabídnu, ale není to pravidlem, pro-
tože na to není čas. Dřív se Blanka Nováková bouři-
la, že máme dělat deset smyček za hodinu. Dnes
jich děláme třicet. 
Čím to je?
Dřív se víc zkoušelo. A taky se dělaly projekce pře-
dem pro pět, šest hlavních rolí. Pak se taky nemoh-
lo stát, že když přijde herec do studia, neví, o čem
je řeč.
To mě kdysi při mé první návštěvě dabingového
studia dost překvapilo.
A to je teď pravidlo. Ale když je dobrý dabér a režisér
mu vysvětlí, o čem film je, tak to jde.
V čem je podle vás ještě dnešní situace v dabin-
gu odlišná?
Kdysi jsme se v ČST snažili o medializaci českých
tvůrců. Třeba v novinách byli uváděni vedle původ-
ních tvůrců i čeští dabéři a režiséři českého znění.
Časem se to oklešťovalo a dnes už jsou čeští herci
a režiséři v tisku jako anonymní lidi. Je to chyba, pro-

Režisér Zdeněk Hruška:
v příštím životě opět dabingovým režisérem!

SY vnitrek 5-07-zlom:SY vnitrek 2-06  6.10.2007  0:02  Stránka 22



Synchron  5 2007 23

M Y  A  S V Ě T

tože mnohdy by člověk ani neřekl, kolik diváků se
zajímá o to, kdo kterou roli namluvil. 
Přelouč je dnes jediná instituce, kde se diskutuje
a hodnotí kvalita dabingu. Je dobře, že se tam ne-
hodnotí jen ta nejstarší, nejzkušenější generace, ale
že se to „překuluje“ i na ty mladší. Kdyby byli v nom-
inacích jen „staří bardi“, hvězdy jako Jiří Štěpnič-
ka nebo Pavel Soukup, tak by to bylo velmi
jednoduché a nikdo by proti tomu nemohl nic říct.
Rekrutujete nové tváře, resp. hlasy?
Teď už ne, ale dřív jsem hrozně rád objevoval nové
talenty. Např. Sabina Laurinová zpočátku své karié -
ry vůbec nedabovala. Prvně jsem ji obsadil a hned
do role Julie. 
To jste jí musel hodně věřit.
Samozřejmě. Když si někoho obsadím, tak o něm
nemůžu pochybovat a vydřu to z něj, ať se děje,
co se děje.
Na jaký dabing vzpomínáte obzvláště rád?

To je těžké, bylo toho tolik... Ale třeba na seriál 
o královně Victorii, kde hlavní roli dabovala Jitka
Ježková.
Co práce s dětmi? 
Dřív ano, ale teď už na to nemám nervy. 
Do dabingu jste kdysi zasvětil i syna Libora, jako
malého kluka, že?
Ano. Daboval taky např. hlavní roli v Hračce 
s Pierrem Richardem, když mu bylo asi šest, ale
to režírovala Olga Walló. 
Co vnoučátka? Už mají za sebou dabingový křest?
Ano. Ale ty zaučuje syn Libor. Mně teď už filmy s dět-
skými rolemi radši nedávají... Druhý syn Zdeněk
taky dabuje. 
Vnoučátek už mám pět, nejmladšímu jsou dva
měsíce. Osmnáctiletý vnuk Michal, od Libora, je už
ve 4.ročníku na konzervatoři a rád by studoval fil-
movou režii. Hrál ve filmu Panic je nanic a prosla -
vil se reklamou na kofolu.
Staly se z některých „vašich“ dětí časem hvězdy?
To byl třeba případ Vojty Kotka. Vybrali jsme ho při
castingu, začínal tedy jako dabér v sedmi, osmi letech,
a teprve pak se z něho stal filmový herec. Jiří Prager
nebo Vladimír Dlouhý byli také dabingové děti. 
Potkal jste v dabingu vzácné lidi, které byste jinak
v životě nepotkal?
Byli to, jak jinak, herci – kamarádi, jako např. Boris
Rösner nebo Miroslav Moravec... S tím jsme vlast-
ně začínali už v divadle ve Zlíně, já jako režisér, on
jako herec. 

Setkal jste se se zahraničním režisérem či hercem,
„jehož“ film jste točil v češtině? 
Myslíte jako Věra Galatíková s Annie Girardotovou?
Tak to se mi nepodařilo.
Díváte se na filmy s podtitulky?
Jenom když není vyhnutí, jinak dávám přednost dabin-
gu. Záleží samozřejmě na jeho kvalitě, ale v podti -
tul cích je jednak poloviční informace, a pak starší
lidi je nestačí přečíst. Když se člověk soustředí na čtení,
uniká mu obraz. Ale dnes už je technika tak daleko,
že si každý může zvolit, co mu vyhovuje. 
Jaké máte koníčky?
Žádné. Dabing. Dabing je má práce i koníček. 
Celý život jsem zůstal věrný jak České televizi, 
tak i profesi jako takové, ač původně jsem režisér
divadelní. 
Kdyby to šlo, udělal byste v životě něco jinak?
Uhnul třeba nějakou odbočkou...?
Vždycky mě to táhlo k divadlu, zkusit si něco
zrežírovat. Ale divadelní a dabingová režie jsou tak
svébytné discipliny, že bych je asi těžko skloubil
dohromady. Tomu se člověk musí věnovat cele.
V dabingu musíte být stále v obraze: sledovat herce,
trendy světového filmu... Je to řehole. Herci moc
dobře poznají, jaký má režisér ke své práci vztah.
Dabing musí mít člověk rád, nebo se na to radši
vykašlat.
Takže v příštím životě opět dabingovým režisérem?
Ano!

S radostí zaznamenala Jiřina Hradecká

BRITSKÁ TELEVIZE SE OCITLA V ÚZKÝCH
Poznámky o londýnské mediální scéně zasílá Anděla Špindlerová

Letos se britské televizi moc nevede. Nejen proto,
že výše licence, která byla BBC parlamentem při -
klepnuta nepostačí pokrýt výlohy na příští léta. 
A tak korporace hledá jak snížit náklady o dva bi-
liony liber, což je nepředstavitelná částka v ko-
runách, ale v podstatě to pro BBC znamená vy-
sílat sedm let s příjmem, který podle jejich odhadu
vystačí na šest. A tak BBC propouští stálé zaměst -
nance, prodává studia a přenosovou techniku, ale
hlavně snižuje rozpočty na výrobu pořadů. Takže

plán je, že BBC bude produkovat stejný počet pořadů s méně zaměstnan-
ci, za méně peněz a v kratší výrobní lhůtě. Ale vedoucí pracovníci tvrdí, že
změny nebudou mít na kvalitu pořadů vliv. Ne každý tomu věří.
Příjmy komerční televize ITV z reklam také citelně poklesly a stanice již něko-
lik let šetrí na programech, snížily výrobu původních pořadů, dětské vysílání
bylo zcela zrušeno, a nakupuji čím dal tím víc levných importovaných, většinou
amerických, seriálů. Navíc byla televize – veřejnoprávní i komerční – obvině -
na, že podvádí diváky. Telefonní ohlasy soutěží byly falšovány, televize vy-
dělávaly miliony na telefonních odpovědích diváků, na které nebyl brán zřetel.
Ale největší malér se stal BBC, když na tiskové konferenci předvedla novinářům
úryvek z dokumentárního pořadu o britské královně, kde rozhořčená panovnice
je zachycena na chodbě Buckinghamského paláce jak rychle opouští naaranžo-
vaný sál, kde ji známá Američanka Annie Leibowitzová chtěla fotografovat. Ale
tento výstup se nikdy neodehrál. Ve skutečnosti královna k fotografce se svým
doprovodem přicházela. Ale aby měl úryvek dramatické napětí, střihač obrat-
ně převrátil chronologii událostí. Samozřejmě se to provalilo.
A začalo pátrání, jak často televizní pořady události zkreslují, inscenují či dokonce
falšují. Příkladů se našlo mnoho. Námitky filmařů, že od okamžiku vynálezu

filmu byla vždy realita předvedena v daleko dramatičtějších barvách, byly 
ignorovány. 
Nedávno, při oslavách Paschendalské bitvy v roce 1917 v první světové válce,
všechny zpravodajské pořady ukazovaly archívní záběry z války, které byly pořízeny
ve studiu. A mnoho světových klasických dokumentárních filmů od Nanuka po
Noční poštu a Naslouchej Británii obsahují naaranžované scény, ale v žáru kri-
tiky to nikdo nebral na vědomí. A pátrání po mediálních falsifikátech pokračuje.
Několika pracovníkům byla dána výpověď a s nezávislou společností RDF, která
vyrobila dokumentární porad o královně, přerušila BBC spolupráci úplně. 
Komerční ITV, jejíž licence byla před lety přirovnávána k licenci tisknout prachy,
je na tom finančně nevalně. Příjmy z reklamních šotů se drasticky snížily 
a sledovanost šla také dolů. Nový predseda správní rady ITV Michael Grade,
který ještě donedávna řídil televizní Trust BBC, a je uznávaný jako jeden 
z nejschopnějších britských televizních manažérů, na konci září zveřejnil svůj
plán jak ozdravit situaci v komerční televizi. Rozhodl, že ITV musí vydělávat
doma i v zahraničí. Graduv recept je jednoduchý. ITV musí zvýšit výrobu svých
vlastních pořadů na 75 procent a snížit objem nákupů programů od nezávis-
lých producentů a zahraničních společností. Únik
hodnot, jak tomu Grade říká se musí zastavit. 
„Objem televizní výroby v ITV Productions se
musí zvýšit a musíme dosáhnout daleko větší sle-
dovanosti našich pořadů. Nejlepší programy se
musí objevit na britských obrazovkách, a ty přitáh-
nou co největší počet diváků,” uvedl nedávno 
v britském specialisovaném týdeníku Broadcast. 
Nezávislí producenti vyjádřili obavy, ze ITV přes-
tane nakupovat jejich pořady, ale ředitel ITV tele-
vision Simon Shaps je ujistil, že dveře pro nezávis-
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SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA SI ZVOLILA
NOVÝCH ZÁSTUPCOV
Prezídium Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) si 25. júna 2007
v Bratislave na svojom prvom zasadnutí v novom zložení zvolilo oficiálnych zá-
stupcov. Prezidentkou SFTA sa stala Emília Vášáryová, viceprezidentmi Juraj
Nvota a Zuzana Mistríková, ktorá bola zároveň poverená vedením sekretariá-
tu akadémie. 
Najdôležitejšími úlohami SFTA pre rok 2007 je príprava národnej filmovej ceny
Slnko v sieti, ktorá sa bude po prvý krát udeľovať v štandardnom termíne na jar
roku 2008 za obdobie rokov 2006 – 2007 a príprava odborných reflexií, ve-
novaných pätnástim rokom existencie samostatného slovenského hraného
filmu, dokumentárneho filmu a animovaného filmu. Snahou SFTA pod novým
vedením je zohrať aktívnu úlohu v riešení problémov slovenskej kinemato-
grafie, pri propagovaní a popularizovaní slovenského filmu a pri podpore
spolupráce slovenských filmových tvorcov v rámci stredoeurópskeho regiónu
i celej Európy.
Členmi prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie v súčasnosti sú: Milan
Balog, Peter Dubecký, Peter Jaroš, Marek Leščák, Peter Michalovič, Zuzana
Mistríková, Juraj Nvota, Emília Vášáryová a Ivana Zajacová. 

SFTA je verejnoprospešná záujmová organizácia, ktorá združuje významné
osobnosti slovenskej audiovizuálnej kultúry. Jej cieľom je aktívne napomáhať
rozvoju duchovných hodnôt, podieľať sa na vytváraní systémového prostredia
pre stabilizáciu slovenskej audiovizuálnej scény, podporovať kultúrne aktivi-
ty spojené s filmom a zaštítiť prezentáciu slovenskej audiovizuálnej kultúry doma
i v zahraničí. Je bezprostredným partnerom obdobných organizácii a inštitú-
cii v zahraničí, predovšetkým Európskej filmovej akadémie, rovnako ako Ame-
rickej filmovej akadémie a ďalších. Je usporiadateľom výročných prehliadok
slovenskej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby, ako aj zakladateľom
a garantom Národnej filmovej ceny Slnko v sieti (obdoba napríklad Českého
leva udeľovaného Českou filmovou a televíznou akadémiou). V spolupráci 
s partnerskými organizáciami v zahraničí nominuje slovenský film na Európ ske
filmové ceny a Cenu americkej filmovej akadémie Oscar za najlepší neanglic-
ky hovorený film.

Kontakt: Zuzana Mistríková, viceprezident SFTA, Silvia Dydňanská, sekre-
tariát SFTA; dydnanska@pubres.sk +421 2 5263 420

Jaroslav BOČEK
„Už za studií na Filmové fakultě projevil nadání: k teo-
rii a ke kritice… Myslí po svém… Vydal se na nové
teoretické a praktické výpravy k objasňování sta-
rých problémů, vyzbrojen zkušenostmi z tvůrčí
praxe…“ – těmito slovy charakterizoval profesor
A.M. Brousil jednoho ze svým nejtalentovanějších
a neosobitějších žáků – Jaroslava Bočka.
Naučné slovníky uvádějí pod Bočkovým jménem
odbornost „filmař, literát“. To je ale pro tohoto –
v oblasti filmu – téměř renesančního člověka jen
opravdu málo. 
Alespoň stručné curriculum vitae: vystudoval fil-
movou vědu a dramaturgii na pražské FAMU, řadu
let působil jako filmový kritik a teoretik. Po abso-
lutoriu v roce 1956 pracoval jako pomocný dra-
maturg ve Filmovém studiu Barrandov, v letech
1957–1962 jako filmový redaktor v týdeníku Kul-
tura, 1963–1966 jako redaktor Kulturní tvorby,
1967–1972 byl vědeckým pracovníkem Filmového
ústavu (v jiných pramenech je jeho činnost teoretika
ve Filmovém ústavu datována od r. 1965), od roku
1972 využíval možnosti „svobodného povolání“.
V letech 1990–1991 byl ředitelem Českosloven-
ského filmového ústavu, 1992–1993 šéfredaktorem
Svobodného slova, přednášel na FF UK. Zájmy: cho-
vatelství psů.

V oblasti filmové teorie a kritiky patřil po celou dobu
svého působení mezi osobnosti nejfundovanější.
První jeho citované teoretické práce patří již do roku
1956, o 3 roky později vydává v Československém
spisovateli rozsáhlou teoretickou stať „Film, tvorba
a řemeslo“. Jeho teoretické úvahy jsou srovnávány
s Lindgrenovým „Filmovým uměním“, ale jsou mno-
hokrát pokládány za hutnější a stručnější. Boček
pregnantně formuluje i základní charakteristiku fil-

mové tvorby, jeho tehdejší vyjádření je platné i po
více než 50 letech: „Základním rysem filmové speci-
fičnosti je subjektivní vztah vlastních výrazových
prostředků k prostředkům přejatým. Tím se film
odlišuje od ostatních dramatických umění a právě
zde je nutno hledat základ svébytné obrazové řeči
filmu. Podceňovat význam tohoto subjektivního 
vztahu znamená prakticky podceňovat film a de-
gradovat ho jen na jakýsi druh „fotografovaného 
divadla“. Zároveň to znamená ochuzovat film 
o možnosti jeho nejúčinnějšího působení na divá-
ka. Úsilí o filmovou specifičnost není z tohoto
hlediska jen usilováním o lepší film, nýbrž i o větší
společenskou účinnost idejí a obsahů filmem vy-
jadřovaných“.
Bočkovy teoretické práce pokračují řadou kritik 
a studií v časopisech (Film a doba, Kino, Kultura,
Mladý svět, Kulturní tvorba) ale zejména řadou
odborných knih z oboru filmu, věnovaných jak té-
matům (Kapitoly o filmu, O komedii, Malé dějiny fo-
tografie, O současné české filmové režii, Znáte je
z plátna), tak jednotlivým osobnostem domácím 
i zahraničím (Charlie Chaplin Michelangello Anto-
nioni, Grigorij Čuchraj, Věra Chytilová, Miloš
Kopecký, Václav Chochola, Karel Zeman, Hermína
Týrlová). Mezi jeho nejskvělejší a nejzasvěcenější

lé producenty zůstanou v ITV otevřeny:
„budeme objednávat ty nejlepší pořady
od nejlepších dodavatelů.” prohlásil.
Černo oranžové kazety, které tu jsou stále
častěji vidět v televizních studiích 
a střižnách indikují, že se točí na High De-
finition video (HD). A přijímače v prodej -

nách jsou také na HDTV připraveny. Ale dosud byla HDTV jen na komerčních
kanálech pro předplatitele. Nyní však BBC připravuje HDTV vysílání, které bude
od 15 do 24 každý den bezplatné pro všechny se správným digitálním přijí-
mačem. Vysílat se budou programy, které BBC již na HD vyrobila: svetoznámý

seriál Davida Attenborougha Planeta Země, klasické dramatické hry jako Dicken-
sovy Zlé časy a sportovní pořady, které BBC přáší na HD již něekolik let.
Bournmouth University, na jihu Anglie, se specializuje na mediální studia.
Od začátku tohoto akademického roku již bude mit vybavení na výrobu škol-
ních pořadů v HD. Jejich školní studio má nejmodernější techniku Sony. 
Děkan Fakulty pro Mass Media řekl na začátku nového roku: toto je velká 
investice, kterou Bournmouth University věnovala na vybavení studia. Je to
proto, abychom zdůraznili, že naši studenti pracují s nejnovějším standardním
vybavením. Sony zařídilo studio tak, že mladí producenti budou moci vyrábět
pořady ve všech formátech. Ale centrem studia je HDXchange, velmi výkon-
ný server, který umožní několika studentům pracovat s HD materiálem souběžně. 

Ředitel BBC Mark Thompson 
a Michael Grade
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práce patří díla, věnovaná animovanému filmu (Jiří
Brdečka, Eduard Hofman, Majstri kresieb, Majstri
bábky), zejména pak je třeba zdůraznit řadu knih,
věnovaných osobnosti a dílu Jiřího Trnky, jehož byl
Boček velikým obdivovatelem a znalcem. Asi nej -
významnější – a dosud nepřekonanou prací – jsou
„Kapitoly k dějinám českého animovaného filmu od
r. 1945“. Obsáhlá a odborně zasvěcená publikace,
kterou spolu s doktorkou Marií Benešovou dokončili
v roce 1982, a která nemá v české filmové teorii ob-
doby, vlastně nikdy oficiálně nevyšla – a tak dodnes
každý, kdo měl či má možnost získat nebo si pořídit
neoficiální kopii ji opatruje jako oko v hlavě.
Poznámka: kdo by chtěl vědět více o filmové krit-
ice, měl by si přečíst rozhovor Milici Pechánkové
s Jaroslavem Bočkem v časopise Scéna č. 11– tady
alespoň úryvek: „Kritika ztratila vědomí svého
poslání. Jejím účelem přece není výchova uměl-
ců, ale jejím účelem je referovat čtenáři o příslušném
díle nebo dění v příslušném oboru. Je to zkrátka služ-
ba čtenáři. ... Umělecká kritika dnes nepotřebuje
ani tak získat důvěru filmařů, spisovatelů nebo výt-
varníků, ale především svých vlastních čtenářů.
Budou-li kritikům věřit čtenáři, umělci je začnou brát
vážně, chtě-nechtě.“
Boček sám sebe nazýval „filozofickým strukturalis-
tou“, který se snaží poznat dílo a jeho působení 
a toto poznání co nejpoctivěji sdělit. Objektem jeho
zájmu teoretika a filmového kritika byl především
film hraný a film animovaný. A protože mu teorie
přestala stačit, zkusil si i filmovou praxi. Začínal doku-
mentárním filmem (i když teorii dokumentárního
filmu se nikdy zvláště nevěnoval). V roce 1966 to
byly filmy „… být manekýnkou“ a „Konec baro-
ka v Čechách“, o rok později portrét Josefa Hlino-
maze – malíře „Jak namalovat běsníci individua“
(stejné téma si natočil i Jiří Brdečka), a v roce 1968
„Putování za Karlem IV“. Všechny tyto filmy
prozrazují Bočkův „pohled estéta“ a znalce umění
včetně znalosti filmového řemesla.
Věčnou Bočkovou láskou byl ale film animovaný. 
Když Jiří Trnka „opustil studio“, objevila se otáz-
ka: CO teď a KDO? Boček sáhl po historickém té-
matu: Velkomoravská říše, základy české státnos-
ti – ale pojednal téma poněkud nevážně. Proslulou
pověst o knížeti Svatoplukovi a jeho třech synech
„vylepšil“ ještě synem čtvrtým, který celou pověst
zmate a zvrátí její pravdivost. Jak výtvarnici si vybral

Dagmar Berkovou – i pro ni to byl první loutkový
film. Jistotou pro realizaci byl animátor – a spolu -
režisér – Bohuslav Šrámek, jeden z „kmenových“
Trnkových animátorů, který dal loutkám a jejich
chování charakter i rytmus. Film „Svatopluk a jeho
synové“ získal řadu ocenění (Karlovy Vary, Hlavní
cena Lev sv. Marka na XX. přehlídce filmů pro děti
a mládež v Benátkách, Hlavní cena soška sv. Fin-
barra za nejlepší loutkový film na XIII. MFF v Corku). 
K dalšímu loutkovému filmu přizval Jaroslav Boček
jako výtvarníka svého kamaráda Radka Pilaře. Na
motivy rozverné povídky J.Š. Kubína vytvořil Boček
„lechtivou story“ s názvem „Sochařka z Poličky“
(1970). S trochou odvahy lze říci, že zkouší vytvořit
českou variaci na některé příběhy z Boccaciova
Dekameronu (klasika: starý manžel, mladá žena,
záletný farář, mladý tovaryš).
Třetím Bočkovým loutkovým filmem je „Vdova
z Efezu“ (1971). Prastarý příběh mladé ženy, toužící
po lásce. Pro tuhle oblast „antického baroka“ si opět
přizval výtvarnici Dagmar Berkovou, hudebního skla-
datele Jana Klusáka a pohyb loutek byl svěřen dalším
z „osvědčené trnkovské gardy“ – Stanislavu Látalovi,
Vlastě Pospíšilové a Janu Adamovi. Boček si rád vy-
bíral „klasické inspirace – tady jde o příběh, vysky-
tující se ve staré čínské literatuře, obdobnou his-
torii využívá i Ezop i Guy de Maupassant, Bočkovou
inspirací byl zejména Petroniův Satirikon.
Pro jiné téma v loutkovém filmu si Boček zvolil hor-
ror. Na motivy lidových kramářských napsal a na-
točil film „O statečné Kačence“ (1972) – hrůzyplný

příběh krčmářovy dcery, která pomstí smrt svého
otce a pobije tlupu loupežníků. Výtvarník Radek Pilař
vytvořil své „baculaté panáky krev a mlíko“, Jiří Suchý
napsal a namluvil komentář a Vlasta Pospíšilová dala
pohybům postav a postaviček vtip, šarm, půvab 
(jak jinak?).

Setkání Jaroslava Bočka s Vlas-
tou Pospíšilovou bylo jistě
určeno šťastnou hvězdou.
Okamžitě si padli do noty.
Vlastička si „pana Bočka“ velmi
vážila a on věděl, že v ní má
spolupracovnici – animátorku,
jakých je na světě málo. A pro-
tože si svých spolupracovníků
a jejich schopností vážil, na psal
– speciálně pro Vlastu – rene-
sanční pantomimu „Tři etudy
pro animátora s dohrou“
(1977). Pro pobavení obecen-
stva předvádějí ve svém diva -

délku herci komedie dell arte tři metafory na téma
života.
V animovaném filmu a zejména ve filmu loutkovém
není mnoho „ženských postav“. Jaroslav Boček má
nehynoucí zásluhu na tom, že vytvořil hlavní hrdinky
velice osobitých a při tom rozdílných typů: od zemité
realistky až po éterickou Kolombínu.
Natáčet loutkový film je práce dlouhodobá a nároč -
ná: a tak Boček využil nabídky BESIPu vytvořit
zábavný seriál pro děti o bezpečnosti. Opět spolupra-
coval s Radkem Pilařem a vytvořili půvabný vtipný
seriál o dvou klucích, kteří dokážou až neuvěřitel-
né. Seriál „Kluci, pozor…“ měl celkem 13 dílů,
byl natáčen v letech 1971-1975. Pilařovi byla tech-
nika ploškového papírkového filmu bližší než lout-
ka, také mohl využít více barevnosti. I když původ-
ně mělo jít o bezpečnost v silniční dopravě, bylo
téma rozšířeno a oba autoři poslali kluky do nej -
různějších prostředí (muzeum, parník, Zoo).
Poznámka: víte, jak je složité pro animátora vědět,
jak chodí velbloud? – učili jsme se to v pražské Zoo. 
Schopnost spojení animovaného a dokumentárního
filmu využil Jaroslav Boček prakticky: natočil skvělý
medailon animátora a režiséra klasika Stanislava Lá-
tala „Herec, kterého není vidět“ (1972) a v dalším
filmu „Namalovaná písnička“ (1976) přiblížil post-
up tvorby a technologii kresleného filmu. Tady mu
opět vyšel vstříc jeho kamarád Radek Pilař a všich-
ni pracovníci Studia Bratři v triku.
K loutkovému filmu se Jaroslav Boček už nevrátil,
v animovaném filmu pokračoval filmy kreslenými
a papírkovými: „Román mourovatého kocoura“
(1977) – s Jiřím Šalamounem – báječná vtipná his-
torka o kocourovi – ožralovi, „Oh, Shetlandy“ (1978)
– o tom, jak je pro koníka možné si vymýšlet a ani
dodatečně se k tomu nepřiznat a nechat zebry
závidět – výtvarník Jindřich Kovařík. S výtvarníkem
Jiřím Kalouskem vytvořili historku o talentovaném
svišti „Muzikantská“ (1980) a s výtvarníkem
Miroslavem Štěpánkem „O Honzovi, Jakubu Kos -
tečkovi a papírovém okénku“ (1981).
Každý z těchto filmů má osobitou poetiku, vtip, humor
– a pokud je použito slovo, pak vždy dokonale.
V osmdesátých letech skončila spolupráce Jarosla-
va Bočka v oblasti tzv. „programové tvorby“, tedy
pro kina – a pokračuje jeho práce na tvorbě Večer -
níčků pro Českou televizi: připomeňme např.
„Putování skřítka Hajáska“ (1980), výtvarník Radek
Pilař, „Kamarádi, uličníci a medvídek Chlup“ (1982),
„Cvalda Olda, Tulipán Florián“ (1988), „Klak, Kloček
a pes Dingo“ (1995).
V té době se Jaroslav Boček stále častěji věnoval
próze. Psal povídky, fejetony, detektivní historky,
fantastické příběhy, vydal i několik historických
románů. Napsal námět pro hraný film „Zlatá slepice“.
Kuriozita: ve filmu „Spanilá jízda“ (1963) si zahrál
neznámého husitu.
Kdyby si on sám mohl vybrat období pro život, pak
by to asi bylo období renesance, bezesporu patřil
mezi renesančně široce vzdělané osobnosti. 

Marta Šímová
A na závěr životní data: * 25. 5. 1932 Úlovice, okres
Louny, + 15.3. 2003 Praha.

M Y  A  S V Ě T

Vdova z Efezu

O statečné Kačence
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OZVĚNY AniFestu – Budoucnost ASIFA
Letošní ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest 2007 nabídl
kromě nejširšího spektra animovaných filmů z celého světa i ProfiForum směřu-
jící převážně k odborníkům. Zde probíhaly workshopy, dílny, prezentace 
a odborné semináře, jako například „ASIFA Meeting“ s podtitulem „Diskuse
o historii a budoucnosti Mezinárodní asociace animovaného filmu“ (Associa-
tion International du Film d’Animation). Vystoupil na něm čestný prezident 
AniFestu 2007, proslulý belgický režisér Raoul Servais, ale také čelný před-
stavitel dnešní ASIFA, Thomas Renoldner z Rakouska.
Mezinárodní asociace animovaných filmů ASIFA byla založena roku 1960 ve
francouzském Annecy významnými osobnostmi tehdejší animace (Norman
McLaren, John Halas) jako platforma pro podporu a rozvoj animovaného filmu.
Jak uvádí na svých webových stránkách, má dnes asociace na 30 národních
poboček, přes 30 000 členů a je jednou z nejvýznamnějších profesních kul-
turně-společenských institucí světového animovaného filmu. (www.asifa.net) 
Raoul Servais: „Byl jsem prezidentem ASIFA po dobu 9 let a spolu s profe-
sorem Jiřím Kubíčkem, tehdy též členem představenstva, jsme myslím udělali
spoustu práce. Měli jsme velký vliv především na festivaly a dohlíželi jsme na

zachovávání určitých pravidel, která jsme pro
naše členy stanovili. Například jsme trvali
na tom, že výběrová komise musí mít me -
zinárodní zastoupení. Nebo jiný příklad: ně -
které festivaly přivezly filmy pro soutěže a zá -
roveň je využívaly komerčně bez vypořádání
autorských práv. To pro nás bylo také nepři-
jatelné, a proto, pakliže naše podmínky neby-
ly přijaty, jsme nebyli ochotni takový festi-
val podporovat. Zkrátka ASIFA stanovila 
a pro sazovala určitá pravidla a pracovala velmi
efektivně. V průběhu let začala agenda ASIFA
velmi narůstat, a bylo tudíž problematické

dohlížet na tuto stále se zvětšující mezinárodní skupinu. Proto jsme rozdělili
některé odpovědnosti viceprezidentům s vlastní oblastí zodpovědnosti – já
osob ně jsem usiloval o konfederativnější uspořádání. 
Největší problém ASIFA představovaly tradičně finance, jejichž jediným zdro-
jem byly vždy pouze členské příspěvky. Vydávali jsme kvalitní publikace, čle-
nové výboru a rady museli jezdit na zasedání po celém světě, což se ale
z příspěvků financovat nedalo. Proto si každý člen výboru i rady musel cestovní
náklady hradit sám. Pravdou ale je, že jsme jednomu členovi rady, který žil
ve velmi odlehlém kraji a který neměl dostatek prostředků, cestovné hradili.
Abych svoje vzpomínání shrnul a předal žezlo Thomasovi Renoldnerovi, který
vás bude informovat o aktuální situaci, řekl bych asi následující: jsem čle-
nem ASIFA a také jím zůstanu, protože je to nesmírně důležitá organizace, která
se výrazně zasloužila o rozvoj světové animace...“

Thomas Renoldner: „Jsem moc rád, že tady mohu vystoupit, protože vy jste
důležitou součástí historie ASIFA. Chtěl bych vám dnes velmi stručně při-
blížit vývoj ASIFA za uplynulých 15 let a na stínit naše perspektivy. 
Předně bych rád podtrhnul, jak velmi záleží na tom, existuje-li v té které zemi
aktivní místní organizace. Jednou z našich nejdůležitějších organizačních změn
totiž je, že jsou to právě zástupci všech jednotlivých skupin, kdo tvoří mezi -
národní radu. Byl bych velmi rád, kdyby vznikla ASIFA Česká republika a kdyby
v konfederaci skupin byli aktivní a silné místní skupiny. Když jsme začínali, žádné
festivaly animovaných filmů neexistovaly; vše to začalo ve francouzském
městě Annecy. Dnes je festivalů možná až příliš mnoho. Existuje také spous-
ta internetových festivalů... ASIFA musí na tuto dramaticky novou situaci reago-
vat a zamyslet se nad tím, jakou cestou se v nejbližší budoucnosti ubírat. Rozhod-
ně je ale důležité mít zpětnou vazbu z každé jednotlivé země.
Od základu se také změnila komunikace; dnes se domlouváme převážně po in-
ternetu. Máme sice několik velmi silných skupin (Francie, Švýcarsko, USA, a.j.),
bylo by ale dobré, kdyby se práce chopila nová mladá generace animátorů 
a začala s větší aktivitou pracovat na rozvíjení možností, které tato mezinárodní
organizace skýtá. Po 45 letech existence bychom se měli společně zamýšlet
nad tím, jak nejlépe reagovat na současné změněné podmínky. Připojují se 
k nám skupiny z Latinské Ameriky a Asie, bohužel ale musím konstatovat, že
Evropa není příliš činorodá... Členské poplatky činí 20 dolarů ročně, členům
také zasíláme tištěný časopis. Myslím si, že nejdůležitějším tématem dneška by
měly být budoucí možnosti ASIFA. Řada skupin začíná vyvíjet aktivní činnost
a my bychom rádi integrovali i existující národní skupiny, které přestože možná
jméno ASIFA ani nepoužívají, měly by se k nám dle našeho názoru přidat,
abychom společně vytvořili jakousi jednotnou síť!
Toto je můj osobní názor, který se mnou ale ne každý sdílí. Někteří se totiž

do mnívají, že ASIFA už není nikterak důležitá.
Já ale věřím, že ať už by znělo jméno jed-
notné mezinárodní organizace jakkoliv, mezi -
národní síť animátorů je potřebná. Máme
za sebou silnou hollywoodskou skupinu, což
má i velké finanční dopady. Největším
konkrétním projektem na příští rok je beze-
sporu vytvoření webových stránek, kde bude
možné prezentovat práce animátorů z jed-
notlivých zemí. Navíc se domnívám, že dobré
možnosti nám dává i spojená Evropa –
můžeme totiž začít přemýšlet i o něčem jako
„Evropská ASIFA“ a otevřít si tak možnost

čerpat případně i z prostředků Evropské unie Myslím si zkrátka, že ASIFA
reprezentuje určitou tradici hodnou podpory...“
Třeboň 6. 5. 2007 Pro Synchron upravila Magdaléna Šebestová

Svatopluk PITRA – ART-TIP
Duben 1963. Svatopluk Pitra (40), účastník výběro-
vého zájezdu na Kubu (pro tvůrčí pracovníky ČST
a Krátkého Filmu) vystoupil při mezipřistání v To-
rontu z letadla a požádal o politický azyl. Měl něco
peněz do začátku. Byl v plné síle fyzické i umělec-
ké. Rozhodl se dobýt svět. Najít zlatý důl. 
V Praze byl Pitra renomovaný výtvarník. Dělal návrhy
na obaly knih, desek, ilustrace do Světovky i Lite -
rárních novin (tehdy špičková periodika), byl auto -
rem výstavních grafik velkých veletrhů, dělal na
bruselském EXPU 1958. Připojil se ke karikaturi -
stům skupiny Polyegran. Ta se soustředila kolem tý-
deníku Mladý svět a vymezovala se vůči oficiálnímu
Dikobrazu. 
Pitra byl absolventem pražské UMPRUM, tehdy magic-

ké školy. Nový atelier animovaného filmu po válce
vedl profesor Adolf Hoffmeister. (Mistr, světoobčan,
noblesní znalec života, diplomat, bohém, atd. Ale
především kreslíř, karikaturista. Měl respekt, uměl.
Svým žákům dával odvahu najít vlastní výraz a stát
za ním. Znáte jeho karikatury? Třeba TGM? Nakreslil
ji jedním tahem, dokonalá... Pitru přijal okamžitě). 
Když to tehdy tady Pitra zabalil, měl na svém kontě
výtvarnou práci na 12 animovaných filmech v Trn -
kově Studiu Bratři v triku. 
Film Tři muži (režie Vladimír Lehký), dostal v r. 1959
za Pitrovu výtvarnou stránku Zlatého lva v Benátkách. 
Animovaná tvorba se tehdy stávala šlechtou česko -
slovenského filmu. Naše hrané filmy svět nebral. Dra-
maturgie animovaných filmů cílevědomě mapovala
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výtvarnou scénu. Ti nejlepší dostali nabídku nakreslit film. Byla to nabíd-
ka dělat špičku. A kreslíři i malíři odváděli virtuózní práci.
Sebevědomého a suverénního Pitru nepouštěli na veletrhy. Ani jet si pro
Lva. Ceny tehdy něco znamenaly.
Nedávno, osmého července 2007 skončila druhá výstava prací Svato-
pluka Pitry, tentokrát posmrtná, instalovaná v drobné galerii U Betlém-
ské kaple.
Agresivní grafiky mají v sobě evidentní pohyb. Prsy žen, ruce, nohy,
prsty i boty mají každý jinou barvu. Lidé srůstají v obličejích, obliče-
je jsou barevně vrstvené. Pohyb v těch grafikách je atletika komponovaná
s ba le tem, erotika s ironií. Barvy jsou jed, vášeň, chechtot.
Tentokrát k výstavě vznikla i publikace. Ljuba Horáková podrobně ma-
puje Pitrovy dny, především emigraci. Zvláštní hra groteskního osudu:
tady sláva, nádherná práce. Tam nezdařené po ku sy o největší luxus
všech dob – dělat to, co chci. Kreslit, dostat finance na vlastní, autorský
film. Nejdůležitější přání – mít fázovací kameru – byl stále jen sen.
Dovedeme si to představit? Státní bezpečnost četla všechny ty dopisy.
V noci se mi skoro každý den zdá o praž ských policajtech, píše be -
zelstný Pitra Ireně, své pražské přítelkyni, později ženě. 
Senát Prahy 6 ho odsoudil k třem letům natvrdo a ztrátě veškerého 
majetku.
Pořád se chtěl vrátit. Měl strach. Přemýšlel jak by to vypadalo, jak
ho zavřou, kdy vyjde ven, počítal s amnestií, měsíce byl bez práce.
Tento hrdý sebevědomý chlap úpěnlivě varoval kamarády před emi-
grací. Chtěl se vrátit i s rizikem, že to odsedí...
V listopadu 1966 nastoupil v NY u firmy Hallmark (pohlednice).
Svatopluk Pitra, původně kreslič ve Válcovnách trub v Chomutově, Čech
s konstruktérskými schopnostmi, prostorovým viděním a kreativním
myšlením. To byl člověk, kterého potřebovali. Dělal tam pak POP-UPs,

prostorové skládací modely z papíru. Známe to z pohádkových knížek nebo z pohlednic měst: když otevřeme desky,
složený model vsta ne. Pitra tak vytvořil tryskovou stíhačku, dvouplošník z roku 1930, jednomotorovou helikoptéru,
vrtulový závodní Midget Racer a další hračky pro dospělé. Jako řádný český animák přidal do své kolekce POP-UPs

páva, sedmikrásku, otvírací cylindr, na
kterém seděl bělásek se značkou amer-
ického letectva na křídlech...Myslíte na
groteskní lidský i umělecký osud 
jednoho z lidí zlatých časů české 
animace. Tady sebevědomí, tam zraňo-
vaná hrdost. Ironie a obrovská citovost.
Díváte se na perfektní grafiky, zkratku,
jakou umí málo kreslířů. Na zdech visí
i pozdní Pitrovy oleje. Modré, osamělé
figury a páry. Město, ve kterém žijí,
zmizelo. Jako když vypnete u obrazovky
zvuk. Paradoxně je všecko osamělejší,
modřejší. Rumělkové rty postav jak 
v horečce. 
S. Paul Pitra byl o všem i vynálezce: 
22. ledna 1968 byl jeho Automobil Park-
ing Systemu udělen patent 1. X. 1973 
č. 3623562. Řešil zaparkování auta do
těsné škvírky, když nemůžete na to
místo vjet ani zacouvat. Akademickému
malíři a vynálezci Pitrovi chránil patent
jeho vynález dvacet let. Žádná auto-
mobilka neprojevila zájem. Až roku
2005 zveřejnil popis téměř stejného
řešení Nissan...
Ptáme-li se po tom jak vymezila druhá
pražská výstava Pitru lidsky nebo
umělecky, nevím. Ale většina těch di-
vokých, perfektních grafik i obrazů byla
prodána. Mirka Humplíková

A N I M O V A N Ý  F I L M

Lev (olej, 42x19 cm)
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J U B I L E A

Jak ten čas letí…
Je neuvěřitelné, že to je už 10 let, kdy jsme s Janem
Špátou slavili v MATu jeho pětašedesátiny. Jako dárek
jemu – ale zejména nám všem, kteří jsme jeho dílo 
i jeho samotného měli rádi a obdivovali – se podaři-
lo vydat VHS kazetu s výběrem z jeho filmů. Bylo to
v té době něco neuvěřitelného, skoro jako zázrak,
v době „nejkapitalističtějšího rozvoje“ vydat dílo do-
kumentaristy – a ještě k tomu dílo s vnitřním morál-
ním a etickým poselstvím…. Však vydání také pomohl
sponzorský dar člověka, který byl „na Špátu fanda“.
Letošní Špátovy narozeniny už společně s ním
oslavovat nebudeme, budeme na něj vzpomínat…
Osobnost a dílo klasika českého dokumentárního
filmu jsme si v letošním roce připomněli na Finále
Plzeň, kde byla uvedena přehlídka jeho filmů, něk-
teré z jeho filmů byly uvedeny i na Letní filmové
škole v Uherském Hradišti.
K nedožitým 75.letům Jana Špáty vychází i nová
kniha. Martin Štoll se se Špátou setkával jako stu-

dent, jako spolupracovník, jako kolega, jako pří-
tel. Sám vzpomíná: „Pro mě patřilo setkání s Janem
Špátou mezi ta životní. Málokdo mě tak ovlivnil
v pohledu na svět a v přístupu k práci, Špáta mě
naučil milovat obor dokumentární film… Když Jan
Špáta odešel, uvědomil jsem si, že v dané chvíli jsem
jím úplně nasáklý, že mám všechny materiály o něm
pohromadě… Když se uzavřela jeho životní i tvůrčí
cesta rozhodl jsem se, že se se svým Mistrem roz -
loučím co nejdůstojněji. A tak vznikla tato mono-
grafie, která jej, věřím, představí co nejkomplexněji“.
V knize je Špáta představen nejen slovem, ale i řadou
fotografií, mnoho z nich pořízených okem a fotoa-
parátem Špátova dalšího přítele (a také obdivovatele)
Jindřicha Štreita.
Po dobu 40 let byl dokumentární film Janu Špátovi
denní prací, osudem, ale i posedlostí – a zejména lásk-
ou. Vytvořil více než 100 autorských filmů, na dalších
téměř 300 pracoval jako kameraman. Nejen profes-
ní a profesionální dokonalost, ale zejména etika tvor-
by a pokora v přístupu  k „hrdinům“ jeho filmů byly
pro jeho tvorbu charakteristické. „Značka“ ŠPÁTA

se (zejména pro dokumentaristy) stala symbolem kvali -
ty řemesla sloužícího tvůrčímu pohledu na svět a ze-
jména na lidi v něm; jeho filmy „voněly člověčinou“.
Připomeňme si jeho krédo: „Nenaříkej nad tím,
co nemáš, ale raduj se z toho, co ti bylo dáno“.
Špátovy myšlenky, zamyšlení, úvahy i poselství jsou
zaznamenány i v knihách „Okamžiky radosti“ a „Mezi
světlem a tmou“.
Ti, kdo Jana Špátu znali, měli rádi, obdivovali a milo-
vali, mají možnost si jej připomenout jak v knize Mar-
tina Štolla, tak zejména prostřednictvím jeho filmů.
V říjnu to bude na festivalu Ekofilm a k nedožitým
Špátovým narozeninám v klubu MAT (viz obálka 
a pozvánka na vedlejší straně), v listopadu pak
v rámci festivalu Nadotek v Ústí nad Orlicí a v Praze
v programu, uvedeném v kinu NFA Ponrepo.
Podle Jana Špáty byl film „terapií“ a tak si přejme,
aby se našel „osvícený zdroj“, který by dokázal po-
moci tomu, aby každý z nás mohl Špátovy filmy mít
doma, těšit se s nimi, učit se z nich a abychom se
mohli (a zejména dokázali) dívat na svět i jeho očima.

Marta Šímová

František VLČEK – NEDOŽITÉ VÝROČÍ
Jméno kameramana Františka Vlčka už dnes není v obecném povědomí
příliš známé, ale pamětníci a odborníci o něm a o jeho práci vědí. V obdo-
bí šedesátých až osmdesátých let minulého století patřil mezi českou ka-
meramanskou elitu. Jeho tvorbu si lze dodnes připomenout – zejména při
reprízách televizních filmů a seriálů 
V roce 1951 nastoupil do tehdejšího Československého filmu, začínal ve Fil-
mových laboratořích, v roce 1958 pracoval jako asistent kamery při natáčení
filmu „Vynález zkázy“ režiséra Karla Zemana, od šedesátých let pracoval jako
kameraman v dokumentárním filmu. Po prvé ho jako kameramana přizval
ke spolupráci František Papoušek – spolu s osvědčenými „zpravodajci“ Edou
Sigrotem a Vladimírem Holomkem natáčel v roce 1960 Závod míru, o rok
později po boku legendárního Míly Třešňáka, přezdívaného „Pérák“ pod
režij ním vedením Jiřího Papouška vodní slalom. První jeho samostatnou
kame ramanskou prací byl film režiséra Pravoslava Flaka „Řetězová reakce“,
věnovaný dětem v dětských domovech 
Během krátké doby se zařadil mezi žádané kameramany, natáčel doma 
i v zahraničí, procestoval téměř 30 zemí světa. Asi největším projektem
v zahraničí byla cesta s režisérem Emanem Kaněrou a produkčním Zdeňkem
Novákem v roce 1963 přes Kambodžu, Jávu až na Bali. Připomeňme alespoň
některé z titulů filmů, které tehdy vznikly a dodnes zůstávají ve zlatém fondu:
„Dakar mimo program“, „Bohové bydlí v džungli“, „Ráj pod sopkami“, „Přes
9 moří“.. 
Režiséři, s nimiž František Vlček spolupracoval, byli dokumentaristé nej -
vyhlášenějších jmen: Václav Táborský, Bruno Šefranka, František a Jiří Pa-
pouškové, Jaroslav Šikl, Zdeněk Kopáč a další. I když – samozřejmě – ovlá-
dal natáčení ruční kamerou, nebyl kameramanem – reportérem, jeho doménou
bylo soustředění se na kompozici záběru a jejich výtvarnou dokonalost. Jeho
obrazové vyjádření bylo brilantní – připomeňme třeba filmy „Ecce homo“
Bruno Šefranky či  „Podivuhodného kouzelníka“ Zdeňka Kopáče. Své první
„hrané“ filmy natáčel s Václavem Táborským a zejména pak s Jaroslavem
Šiklem (lze říci, že film „Návraty“ byl i základem budoucích „Kriminalistik“). 
Hraná tvorba byla Františku Vlčkovi velice blízká – a tak od sedmdesátých
let se jeho práce soustřeďuje na natáčení projektů hraných – ať už zakázek
pro Českou televizi, tak zakázek pro zahraniční zákazníky. 
Fotografie je z natáčení filmu „Magermilchbande“ (Mlíčňáci), který se pro
německou televizi natáčel v tehdejším Československu. Vedle Františka Vlčka
sedí režisér Thomas Fantl (v brýlích), za kamerou je Vladimír Smutný (tehdy

švenkr), na bobku sedí zástupkyně produkce Jana Tomsová. A ta na Fran-
tiška Vlčka vzpomíná: „když se o Františkovi mluví, tak mě hřeje u srdéč-
ka, jak to s ním bylo fajn. Byla s ním výborná spolupráce, dělal báječné
obrázky, byl naprostý profík, nic pro něho nebyl problém. Spolupracovali
jsme na několika filmech a vždycky s ním byla pohoda, dobrá nálada, výborná
atmosféra. A to platilo i po filmování, doma, v soukromí. Byl to prostě
„pohodový“ člověk – i s jeho pomerančovým pudlem.“
Jako kameraman je podepsán pod řadou hraných snímků – m.j. Věry Chytilové
„Hra o jablko“, a u množství pořadů, natáčených pro tehdejší Českosloven-
skou televizi . Z nich je asi nejznámější „Princ a chuďas“ s  režisérem Lud-

víkem Rážou. S ním natáčel i svůj film poslední – „Čekání na stříbrné zvonky“.. 
V závěru natáčení nečekaně zemřel, bylo mu necelých 58 let. Na Mezinárodním
televizním festivalu Cena Dunaje se mu IN MEMORIAM dostalo za jeho práci
nejvyššího ocenění.
Narodil se 1927 v Sepekově, zemřel 1985 v Praze. Ve filmu pracoval více
než třicet let, natočil více než 130 filmů dokumentárních a 34 filmů hraných.
Nedožitých osmdesátin kameramana Františka Vlčka připomene výběrem
z jeho tvorby Národní filmový archiv projekcí v kině Ponrepo 16. října 2007
v podvečer.

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

kapitola 12: HAVÁRIE
Držím v ruce dopis Závodní rady udělující mi důtku
za havárii vozu Fordson 11. 7. 1947 a živě se mi
vybavuje dnes již úsměvná epizoda.
V Hostivaři jsme točili film Parohy režiséra dr. Fran-
tiška Sádka o žárlivém manželovi (Oldřich Nový)
a jeho manželce (Sylva Langová). Kamera Karel Dégl.
Sádek budil dojem, že se filmováním náramně baví
a až na menší zádrhely probíhalo vše v naprostém
klidu. Malé vzrušení nastalo, když se Nový škrábl
na ruce o parohy a vyžádal si odborné lékařské
ošetření, horší bylo, když herečku Nelly Gajerovou
odvezli z placu na operaci slepého střeva.
Ve filmu se odehrála i vteřina erotiky. Nový vtrhne
do malířského ateliéru s podezřením, že jeho manžel-
ka tam stojí nahá jako modelka. Mýlil se a nahá dívka
se cudně ukryje za rozmalovaným obrazem, na
kterém je to zakryté namalováno. Maskéři, ve snaze
uvést seriózního pana Dégla do rozpaků, požadovali,
aby šel do šatny modelky a schválil odstín pleťovky
na jejím nahém těle.
Exteriér se točil ve Stromovce. Začalo pršet a všich-
ni se schovali v restauraci U Šlechtů. S mechanikem
Vaněčkem a mikrofonistou Janouškem jsem zůstal
ve Fordsonu sedět a četl si. Vaněček zaháněl nudu
tím, že nastartoval a vyjel. Radostně hlásil, že už tam
dostal rychlost čtyřku, ale sotva to dopověděl, střetl
se v čelném nárazu s kamenným sloupem viaduk-
tu. Janoušek, sedící vedle řidiče, propadl defor-
mací karoserie podlahou pod vůz, já jsem hlavou
prorazil tříštivé sklo mezi mnou a řidičem, prořízl 
si bradu a na prostředníku pravé ruky jsem viděl
vlastní kostičky.
Vylezlo sluníčko a produkční Eduard Šimáček svolá-

val osazenstvo na natáčení. Nastalo však malé
zdržení, odvezli mě do nemocnice na Karlák, bradu
a prst mi sešili, obvázali hlavu, ruku dali na dlahu
a zavěsili na šátek. Z Barrandova přijel náhradní vůz,
za sebe jsem náhradu nepožadoval a režisér Sádek
zdržení dohnal. Ztráta filmovacího dne nebyla.
Za sobotu a neděli dali Vaněček a Pilný (řidič Ford-
sonu) vůz dohromady, nesehnali však originál
chladiče, tak museli masku poněkud vytvarovat
z plechu na okapy. V pondělí obluda Fordson už
jezdil, aparatura to vydržela. Závěrem důtky čtu:
„očekávám, že v budoucnosti se zachováte vždy tak,
jak Vám Vaše povinnosti přikazují.“
Ale abych připomněl i něco pozitivního, musím se
zmínit, že na Parohách stážoval Alfréd Radok, režisér,
který později natočil film o tragédii židovské geno-
cidy Daleká cesta. Nezastával žádnou funkci, jen
pečlivě sledoval principy filmařské kuchyně. Docela
jsme se spřátelili, měl jsem dost času odpovídat
na jeho fundované otázky. Sádkovi do režie abso-
lutně nezasahoval, byl tichým pozorovatelem. Zemřel
v emigraci.
Hudbu k filmu Parohy složil dr. Julius Kalaš. Nahrá-
valo se v hudebním studiu Ve Smečkách, ale tehdy
tam nebyla trvale instalována zvuková aparatura,
takže v ulici stál náklaďák, na jehož korbě byl naložen
zvukový box EUROCORD N a lezlo se k němu po
štaflích. Kalaš seděl ve studiu a měli jsme telefon-
ické spojení. Od roku 1948 zastával funkci profe-
sora hudby a zvuku na FAMU. Když jsem později
napsal knížku Estetika zvuku ve filmu, tak se mu velmi
líbila a říkal, že se v ní dočetl mnoho zajímavého.
Filmový symfonický orchestr řídil Otakar Pařík.

kapitola 13: BARRANDOV 
VYBAVÍ AMERIKA
Poválečný stav zvukové i ostatní techniky byl ka -
tastro fální. Německo nebylo s to dodat potřebné
náhradní díly, tak se to bastlovalo všelijak, jen aby
se filmovalo.
Ve zlínském ateliéru Baťa pracoval jako mistr zvuku
František Pilát, který roku 1936 odjel do USA, aby
tam převzal objednanou zvukovou aparaturu Berndt
Maurer. Po válce přijel do Prahy a stal se technic -
kým náměstkem generálního ředitele. Jeho orien-
tace na americkou techniku byla u Bati prioritní, tak
v této snaze pokračoval.
2. června 1947 oznamovaly newyorkské listy: „Do
New Yorku přijeli lodí Drottningholm zástupci čs.
filmového průmyslu, kteří zde budou studovat výrob-
ní techniku a provoz ve filmových studiích.
Československý filmový průmysl chce zmoderni-
zovat a rozšířit svoji výrobu. Jeho zástupci odje-
dou po dvoutýdenním pobytu v New Yorku do Holly -
woodu.“
K článku je uvedena fotografie delegace na lodi. Jsou
to zleva doprava: František Rubáš, ředitel státních
laboratoří, Vilém Taraba, technický ředitel státních

filmových ateliérů, František Pilát, ředitel technické
správy a dr. Jaroslav Bouček, rektor FAMU.
Delegace odjela do Hollywoodu, účastnila se něko-
lika obchodních jednání a stolování, objednala zatím
kamerový jeřáb a s nabídkami se vrátila do Prahy.
Tato krátká epizoda skončila únorem 1948. Pilát
otočil orientaci na opačnou světovou stranu a Bar-
randov se vybavoval sovětskou technikou.
Brzy docházely zvukové aparatury KINAP, výrobek
leningradského závodu Lenkinap, údajně nejmoder -
nější zařízení. Na Barrandově však byla z nacistic -
kého vyrabování římských ateliérů Cinecitta Roma
aparatura RCA (Radio Corporation of America) 
nejméně 15 let stará a ta byla přesným dvojčetem
KINAPu.  
RCA byla černá s krystalickým lakem, KINAP čer-
vená jako řeznický mlýnek na maso. Dodané mikro-

fony, také americké kopie, se nedaly použít pro ex-
teriér, byly velmi citlivé na vítr i na panorámování,
takže se stejně točilo na staré kondenzátorové 
Neumanny – flašky. Mixážní pult byl přenosný,
odposlech sluchátky.
Kamera KINAP nebyla provozně úplně spolehlivá,
hlavně ta součástka fotografující zvuk – oscilograf
– a každý se obával toto zařízení vyfasovat. Ti, kdo
dobrovolně na KINAPu točili, měli určité výhody,
mnohým ale nic jiného nezbylo.
Později došlo zařízení na mixáž filmů. Míchací pult
v mahagonovém obložení se podobal pultu elek-
trických varhan a dostal pojmenování Stalinovy
varhany. Míchačkám se říkalo pomníky, asi tak něko-
mu připadaly. Vše se zatím uskladnilo v trikovém
ateliéru, kde se kompletní zařízení zkoušelo 
a zprovozňovalo. 
Vznikla nerudovská otázka – kam s ním? Jedna 

Film Bylo to v máji se točil na KINAPu, který je ve stříbrném 
autokárku v pozadí, za mixážním stolem autor.

Nová maska Fordsona – ujde…

Zvuková aparatura KINAP.
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alternativa zněla: vybourat stávající zvukovou halu
Evropa (název podle instalovaného zařízení Klang-
film-Europa – dodnes užívaný) a zabudovat tam
KINAP, což by ale znamenalo dlouhodobé odstavení
jediného pracoviště v Praze a riziko další provozu -
schopnosti. Komplex budovy zvukové techniky, sli-
bovaný a plánovaný od roku 1946, nebyl dosud
postaven. Rozhodlo se, že nová míchací hala se vy-
buduje v ateliéru č. 3, sloužícím v té době jako
garáže. 
Vyžadovalo to sice větší stavební úpravy, zazdila se
vrata, zadní část ateliéru se přepažila stěnou, za níž
vznikly místnosti pro zvukovou režii, mechanika,
projektory a míchačky. Tato koncepce se stopro-
centně vyplatila pro budoucnost a Moskva (název
podle původu technického vybavení) stavebně slouží
dodnes, i když se elektroakustické vybavení mock-
rát změnilo. V době, kdy se tam setkaly výrobky
z různých zemí, se hala nazývala Spojené národy,
ale to se nevžilo. Dlužno však poznamenat, že v této
prehistorii šlo o záznam zvuku na perforovaný 
fotografický negativ.

kapitola 14: TOČÍM 
S MARTINEM FRIČEM
V únorových dnech politického napětí jsme točili v hos-
tivařských ateliérech Fričův film Návrat domů s Kar-
lem Högerem a Bělou Jurdovou v hlavních rolích.
Byl to můj druhý film s tímto režisérem, už jsme se
znali a z jeho vyprávění jsem se dovídal mnoho zají-
mavého. Měl umělecký pseudonym Mac Frič.
Fričův pradědeček J.V. Frič, revoluční básník a poli-
tik, bojoval roku 1848 v Praze na barikádě a o sto
let později prožíval jeho pravnuk opět revoluční
náladu.
Původně chtěl být Frič pilotem jako otec, studoval
UMPRUM, ale táhlo ho to na prkna a už jako sedm-
náctiletý vystupoval v ka ba retu Červená sedma
v Rokoku. Tam se seznámil s filmem posedlým Kar-
lem Lamačem, režisérem a her cem, a ten ho přivedl
k filmu.
Začal od píky, maloval reklamy a plakáty, návrhy na
dekorace a sám je i sta věl, psal scénáře, zaskočil
u kamery i v laboratoři, hrál velké i malé role, takže
se stal všestranným profesionálem a nikdo ho
nemohl oblafnout.
Když se koncem dva cátých let začalo uvažovat 
o zvukovém filmu, publikoval následující názor: „Ne-
jsem nepřítelem zvu kového filmu, naopak jsem
stoupencem všeho nového a zdravého. Ale zásad-
ně nevěřím mluvícímu filmu, který z filmu udělá špat-

né divadlo. … Mluvící film bere němému filmu titulky.
Každý divák si takový titulek řekl v duši tak, jak sám
chtěl – tak, jak by to sám řekl, a tím se mu stal film
blízkým. Dále připravil mluvící film němý film o to, co
se učil tolik let: o tempo…  Jsem přesvědčen, že kdyby
se k němému filmu komponovala hudba tak pečlivě
jako k synchronizovanému a kdyby doprovázel film
dobrý orchestr, ve kterém by jediný člověk obstarával
různé ty zvuky jako vrznutí dveří, rozbití skla, zvonek,
klepání apod., které jsou vlastně jedinou chloubou
synchronizovaných filmů – pak by obecenstvo jistě
dalo přednost dobrému orchestru.
A tak předpokládám, že právě tak jako v divadle
máme činohru a operu, vykrystalizují se naše kina
na zvuková (ovšem v menším počtu) a na němá –
kdož ví?“

Stejný názor na zvukový film měla řada světových
tvůrců. Němý film měl své básníky, zvukový je teprve
hledal.
Když jsem s Fričem spolupracoval poprvé, měl za
sebou padesát zvukových filmů a ovládal pro -
blematiku zvuku naprosto dokonale. Je zřejmé, že
vše jsem musel znát, vědět a ovládat, aby mě neměl
za kandrdase, s tím by se jistě nespokojil. Obstál
jsem, nikdy jsem nepocítil sebemenší neuznání, ba
naopak. To samé mohu prohlásit o celé gardě vet-
eránů režisérů, se kterými jsem spolupracoval. Ač
věkem mohli být mými otci, chovali se ke mně jako
k rovnocennému tvůrci. Všem jim děkuji, i když
mě již neuslyší.
Sonorní Fričův hlas zasahoval do hereckého proje-
vu minimálně, dával najevo spokojenost s výkonem,
prostě režisér gentleman. Denní program měl vždy
pečlivě připravený, v půdorysech si předem vy -
značoval postavení a úhly kamery pro jednotlivé
záběry a proto mu nečinilo potíže začít třeba posled-
ním záběrem obrazu.
Filmování mělo standardní režim: aranžování záběru

s herci, zasvětlování (tehdy mnohem kompliko-
vanější) a úprava dekorace, maskérská úprava herců,
generálka a jetí na ostro. Ti, kteří neměli v určité fázi
přípravy v ateliéru co dělat, šli na cigaretu, kávu nebo
jen tak.
Když se tento klasický způsob přípravy záběru poruší
a všichni pracují na všem, jak říkám „kutl mutl“,
zavládne v ateliéru trvalý neklid a nervozita, což
za celý den unavuje. Kutl mutl filmovací čas pro -
dlužuje, to je prakticky ověřeno. Když už se někdy
stalo a bylo třeba osazenstvo utišit, nemusel Frič
použít hlasový apel, stačilo mu rozhlédnout se kolem
a bylo ticho.
U kamery sedávala vedle Friče jeho dlouholetá skrip-
tka, šarmantní paní Věra Pečenková, taková jeho
tisková mluvčí. Měli jsme ji velmi rádi.

V jedné dekoraci jsem z režie boxu viděl, jak si oba
něco špitají, a jelikož nad jejich hlavami visel na šibeni-
ci mikrofon, tak jsem v reproduktoru zaslechl své
jméno. Vyklonil jsem se s otázkou: „Co jste chtěl,
pane režisére?“ Frič se otočil, zvedl zrak na mikrofon
a neřekl ani slovo. Měl jsem obavy z mého faux pas,
ale ty se brzy rozptýlily, naopak jsem pozoroval, že
jeho chování vůči mně je ještě příznivější. Tak nevím.
S Fričem byla radost spo -
lu pracovat a na každý
následující den jsem se
těšil. Jezdil jsem s ním
každé ráno do Hostivaře, 
a když jsem jednou zaspal,
nepotřeboval jsem žádnou
banální omluvu, podíval se
jen na hodinky.
Blížilo se však datum
„Vítězného února“ a poli-
tická atmosféra nabývala
vrcholu napětí. Frič měl za
úkol vyzvat osazenstvo

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

Mixážní pult KINAP v hale Moskva.

Tuto fotografii věnoval
Mac Frič před osmdesáti
lety maskérovi Gustavu
Hrdličkovi.

Za kamerou se sklání Martin Frič, v popředí profil skriptky Věry Pečenkové, u šibenice Míla Hulínský (Návrat domů).
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k účasti na generál-
ní stávce. V jeho
hlase jsem pociťo-
val jiný než obvyk-
lý témbr a bylo 
zřejmé, jak si uvě-
domuje vážnost
situace.
S kolegou Josefem
Vlčkem, který též
točil v Hostivaři,
jsme skončili v ka -

várně Valdek na Náměstí míru a z okna jsme po-
zorovali pochodující ozbrojenou Lidovou milici. Je
možné, aby tři roky po válce se opět střílelo a vlast-
ní do vlastních? Hrůzné myšlenky. Dodnes však
nikdo nikoho neobvinil z nezákonného ozbrojování.
Vyslechli jsme Gottwaldovo historické: „Občané,
právě jsem se vrátil z Hradu…“ Náš osud byl na
čtyřicet let zpečetěn a v očekávání dnů příštích jsme
odcházeli.
Dny příští byly chmurné, komunisté s námi neko-
munisty vůbec nekomunikovali, nebylo o čem 
a trvalo nějaký čas, než jsme se aklimatizovali. Měl
jsem ve zvyku oslovovat spolupracovníky titulem
pánové, asi tak, jako si kluci říkají volové, ale byl
jsem upozorněn jedním horlivcem, že pánové už
nejsou, jsme soudruzi. Reagoval jsem pohotovou
omluvou, že na záchodě je též nápis páni, a museli
mi dát za pravdu.
Na Barrandově byl už od války zaměstnán Josef
Křivánek, nejlepší mikrofonista, ale teď nemikro-
fonoval, ale věnoval se politické funkci. Okamži-
tou výpověď dostali mistři zvuku Miroslav Prokeš
a Jan Paleček a mně, Emanu Formánkovi, ing. Emilu
Poledníkovi a Josefu Vlčkovi rozdal přihlášky do KSČ
s podotknutím, že nepodepíšeme-li, budeme násle-
dovat naše dva kolegy. Neměli jsme chuť opustit
Barrandov a podepsali jsme. Dostali jsme červenou
knížečku se srpem a kladivem, uvnitř s razítky
„Gottwaldova výzva“ a „Kandidát KSČ“.

Naše profese měla výhodu, že jsme se nemuseli
účastňovat schůzí, které se konaly vždy v pracov-
ní době, bez nás by se netočilo a vzhle dem k naše-
mu pracovnímu na sa zení po nás nic nechtěli. Při
náboru dělnických kádrů, které měly nahradit
nekádry, přijali na Barrandov Jiřího Jungwirtha a ten
se stal brzy předsedou KSČ. Byl to inteligent. Řekl
nám, že nebudeme-li platit členské příspěvky,
budeme pro neplnění stranických povinností vyškrt-
nuti. Učinili jsme podle rady, ale museli jsme se
účastnit vyškrtávací schůze, kde nás nazvali zrád-
ci dělnické třídy. Jsem ale přesvěd čen, že zásluhou
Jungwirtha to s námi zrádci dopadlo dobře, a litoval
jsem, že autohavárie ukončila jeho život.
Dost bylo politiky, kterou jsme museli prožít, ale pojď -
me dokončit film Návrat domů. Jako mikrofonista
se mnou spolupracoval Míla Hulínský, což vidno z pra-
covní fotografie, že šibenici ovládal perfektně.
Exteriéry zahrnovaly pár procházek po Praze a den
ve Stromovce. Zvukový vůz nebyl volný, tak se tam
přestěhoval box naložený na náklaďáku. Lezl jsem
na korbu po štaflích.
Po třech letech jsem se opět setkal s Martinem
Fričem na agitce Bylo to v máji (1951). Podle naše-
ho vzoru, který ani není nutné jmenovat, se propago-
valo zlepšovatelské hnutí, údernictví a stachanovšti-
na, prostě nový život. Zlepšovatele přesvědčivě
ztělesňoval Jaroslav Marvan, a abychom také my
měli na tom hnutí účast, tak se film točil v sociali-
stickém závazku – za málo peněz a v krátkém čase.
(Kynula nám peněžitá prémie.)
Tovární prostředí se točilo v závodě Janka Radotín,
Marvanův domek tamtéž u jedné vilky, v ateliéru byl
postaven interiér, dvorek s králíkárnou a zahrádka.
Frič točil výhradně s kontaktním zvukem, ale
k aparatuře už nebyl mechanik. Nahradila ho
mechanička, protože probíhal nábor žen, muži
přecházeli do dolů a kovoprůmyslu. Ateliér se točil
na aparatuře Eurocord. 
Mechanička měla za úkol zakládat do kamery ne -
gativ zvuku a udržovat přesnou hodnotu expozice

podle ručičky ampérmetru. Frič byl s denním pro-
gramem hotov už před polednem, ale Lydie (Lydie
Korabelniková – přezdívka mechaničky podle sovět-
ské údernice) mi hlásila, že měla špatně nastavenou
expozici a není tedy jisté, zda bude výsledek použitel-
ný. Oznámil jsem to Fričovi, pozastavil odchod herců
a negativ jsem dal do laboratoře vyvolat. Nebylo tam
nic, ani náznak zvukové stopy.
Dnes by se řeklo, že se dialogy namluví dodatečně,
ale tenkrát to neexistovalo. Za několik hodin, ještě
před koncem pracovní doby, bylo natočené pře-
točeno, ale pan Marvan mi vyčítal, proč jsem to hlásil,
mohl mít zítra další honorář.
Ale s tou Korabelnikovou byl brzy další malér. V její
půlce boxu byla pod celtovým krytem konstrukce
reproduktorové kombinace a tam si zařídila prádel-

ní koš, čímž porušila napájení reproduktorů. Nehrá-
ly. Když se dostavila údržba, musela nejdříve vy-
dolovat špinavé prádlo a potom se rozloučit s Lydií.
V ději filmu dostane vdaná dcera zlepšovatele
přidělený nový byt. Aby se ušetřilo na stavbě, toči-
lo se to v prázdných místnostech nových hal, jak
říkáme dnes – v reálu. Bylo to snad poprvé, že ateliér
se nahradil skutečnou místností. Zvuk se přijímal na
novou aparaturu KINAP s poslechem na sluchátka,
v nichž se mi zvuk jevil s nepřípustným dozvukem.
Měl jsem mlčet, ale přiznal jsem se Fričovi o pochyb-
nostech kvality dialogů. Co prý jsem to za odborní-
ka, když nedokážu posoudit použitelnost zvuku?
Nebyl jsem zvyklý na sluchátka s odlišným podáním
znění proti reproduktoru.
Urychlené a úsporné natáčení se docílilo návratem
ke staré technologii. Patnáct let se film stříhal na dvou
pásech, obraz a zvuk, ale tentokrát se stříhalo v kom-
binované kopii, obraz a zvuk na jednom pásu. To
uměl jen letitý střihač Jan Kohout. Stříhal na zvuk,
aby byla zachována kontinuita dialogů, ale ke každé-
mu sestřihu musel označit zamýšlený střih obrazu 
o 19 oken později, protože o tolik dřív na kombi-
nované kopii zvuk předchází. Jestli tomu nerozumíte,
buďte klidní, to neznají ani někteří střihači.
Ale to nebylo vše. Žádný playback, vše se točilo živě
jako kdysi, i hudba hrála za kulisami a pro mixáž
nebyl vyroben nový zvukový pás, míchalo se přímo
z kopie, přimíchávala se jen v exteriéru natočená
prvo májová hudba.
Socialistický závazek byl na sto procent splněn,
prémie byly vyplaceny. Stali jsme se vzorem pro
opětovné socialistické závazky.
(Tyto memoáry byly sepsány za přispění Nadace
Český literární fond.)

Pokračování příště

Josef Křivánek, nejlepší 
mikrofonista a stranický agitátor.

Když nebyl zvukový vůz, naložila se aparatura na korbu náklaďáku.

Spolehlivá mechanička Libuše Nováková u zvukové 
aparatury EUROCORD.
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Odcházíme jeden za druhým, odešel i vévoda

(Vzpomínka na dlouholetého 
pracovníka České televize v Ostravě 
ing. arch. Petra Gleicha
13. 2. 1935 – 26. 4. 2007.)
Na stůl, na němž rozložil návrh dekorace, dopadaly paprsky
odpoledního slunce, v místnosti teplo nebylo, přesto mladý muž
měl čelo lehce orosené. Z nervozity. Bylo to někdy na počátku
šedesátých let minulého století a pracovník ostravského Stavo-
projektu ing. Petr Gleich předkládal svůj první návrh televizní
dekorace pod přísným dozorem tehdejšího vedoucího výro-
by Jaroslava Vondry, režiséra, hlavního kameramana a zvukaře.
Jejich jména už odnesl z mé paměti čas, jen toho Petra stále
vidím. Stali jsme se později výbornými kamarády a nikdy mezi
námi nedošlo k rozepři. Tenkrát mu šlo o hodně. Chtěl změnit
svou profesi. Když přijmou jeho první návrh, snad budou i nabíd-
ky dalších a dalších. Nechtěl už projektovat stavby, i když jejich
trvanlivost byla dlouhodobá, ale toužil se vydat aspoň trochu
ve stopách svého otce, tenoristy Národního divadla v Praze,
Jaroslava Gleicha, lákalo ho umění, umění výtvarné. Možná
že ještě tenkrát netušil, jak sice velmi zajímavá, ale pomíjivá
práce ho očekává. V tom čase byl v televizi jediným záznamovým
zařízením film a studiové, malé i velké projekty mizely s kon-
cem vysílání. Stavby z praktiků se ve studiu budují s dokonalostí
jen zdánlivou, aby to televizní divák nepoznal. A po skončení
pořadu se všechno zbourá, aby se mohlo stavět znovu. Dnes
už je zaznamenáno a uloženo v archivech všechno. 
První Petrova práce byla přijata, dostával další a další, až na -
stoupil do tehdy Československé televize v Ostravě jako vý -
tvarník. Časem povýšil a stal se vedoucím výtvarného oddělení.
Z této funkce odešel na začátku devadesátých let.
Pracovala jsem v ostravské televizi velmi dlouho, řada pořadů,
na jejichž výrobě jsem se podílela, je skoro nekonečná. Od
možnosti zpracovávat je elektronicky je mám uloženy ve svém

počítači. Prošla jsem mnoho let a nikde v údajích není uve-
den výtvarník. Jako kdyby ani nebyli. A spolupracovali s námi
Ota Schindler, Luboš Hrůza a další a k nim tenkrát přibyl Petr
Gleich.
Nedají se vyjmenovat ani pořady, inscenace a seriály, na nichž
jsme pracovali společně. Tady jsou ty, které se určitě zapsaly
do paměti diváků: seriál operetních férií Květy Škutchanové
Země úsměvů, první ostravský seriál Jaroslava Dietla Dispečer
a…, další seriál Anny Marie Tilschové Haldy. Ostravského spiso-
vatele Vojtěcha Martínka jsme připomněli divákům mimo jiné
i seriály Kamenný řád a Stavy rachotí. Valašského spisovatele
Jiřího Křenka jsme uvedli mnohokrát, i seriálem Bez ženské 
a bez tabáku. A řada dalších pořadů a inscenací s režiséry
Zdeňkem Havlíčkem, Otakarem Koskem, Františkem Mudrou,
Aloisem Müllerem, hostujícími Václavem Hudečkem, Jaroslavem
Dudkem, Jiřím Bělkou i Jiřím Krejčíkem. Všechny měly v titul-
cích: výtvarník ing. arch. Petr Gleich.
Mnohokrát jsme vedli hovory o tom, jak už se opravdu nemůže
nic najít. Petr měl zmapováno, a my natočeno snad celou Os-
travu, i její okolí. Nebylo to snadné. Vždycky se musel dívat tak,
aby se nedostal do záběru kamery kostel, kříž, kouřící komín,
nebo něco, s čím se oficiálně nesouhlasilo. A vždy měl před
sebou otazník. „Koupí“ mé návrhy, nebude mi režisér vytýkat,
že nemá protipohled? A další připomínky! Mnoho let jsme
vyráběli Bakaláře a jednou si mi postěžoval, že už opravdu neví,
jak navrhnout interiér v paneláku, když jsou v celé republice
stejné kuchyně! A skoro v každých Bakalářích je panelákový
byt!
V Petrovi byl po tatínkovi i kousek herce a mnohokrát zaskočil
v miniroli a někdy už s ním bylo i plánováno. Vždycky odvedl
výborný výkon.
Mnoho času jsme strávili na obhlídkách a někdy jsme jeli i moc
daleko. Pro seriál Postel s nebesy Karla Houby jsme chtěli vy-
brat exteriéry i interiéry ve Vysokých Tatrách. Cesta byla dlouhá.
Trochu jsme se rozveselili a Petra jsme pasovali na vévodu. Při -
spíval k tomu jeho vzhled, i noblesní chování. Bylo to v roce
1979 a pro nás už vévodou zůstal, i když už nepracoval na
úkolech pomíjivých, ale věnoval se projektům s dlouhodobou
trvanlivostí. Navrhoval rodinné domky.
Petra jsem viděla naposled v květnu 2006. Sešli jsme se na po-
hřbu našeho spolupracovníka, vynikajícího dramaturga, Jarosla-
va Müllera. Vezl mě pak domů a probírali jsme smutné odchody
našich spolupracovníků Došli jsme k tomu, že jsou nutné, když
už i ostravská televize měla na konci roku 2005 padesát let, 
a ti, kteří už odešli, a ti co jsou na řadě další, mají už na to
svým vysokým věkem právo. Jenže jsme netušili, že vévoda Petr
s námi nepobude ani celý rok.
Jsou tam už všechny profese, jen ten náš dlouholetý výtvarník
tam chyběl. Musel se k nim přidat. Vždyť by bez něho nemohli
schvalovat dekorace!

Hana Juračáková
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Jak jsem ho poznal 
V roce 1962 jsem nastoupil do brněnské televize jako kameraman. Tomu jako vždy předcházelo „přijímací řízení“ komise, jejímž členem byl
i Jindra Brössler.
Tehdy komise rozhodla o tom, že mohu nastoupit a tak posílit kameramanský tým. Moje radost byla velká, protože se mi splnil sen.
Měl jsem štěstí, že jsem mohl pracovat s tak zvaným „fachmanem“, jakým byl Jindřich BRŐSLER.
Kdykoliv jsem měl nějaký ,,tvůrčí,, problém, vždy jsem šel za Jindrou, aby mně poradil, protože on měl velké kameramanské zkušenosti 

z dřívějších pracovišť – měl už za sebou řadu zpravodajských
a dokumentárních snímků pro týdeníky.
Jak sám tehdy říkal, byla to dobrá průprava. Jeho šoty se za-
čaly objevovat v televizních novinách, pracoval na přenosech,
vysílal ze studia a filmoval. Byl to náš táta a kamarád a velký
kameraman. Tvrdil, že pro každého kameramana je denní
zpravodajská honička neocenitelná. Kameraman je nucen
se rozhodovat rychle a přesně, pracovat mnoho hodin,
mnoh dy bez oddechu, v těsném sledu střídat žánry a tech-
niku, pořád se učit a hned všechno umět. Nezvyknout si
lenošit a nemít čas se ptát co za to???, což bývá někdy
neblahý jev.
Tenkrát se vědělo, že kdo dělá dobře v televizních novinách,
dostane se občas k bonbónku. Byly mu svěřovány pub-
licistické reportáže, dokumenty atd. A Jindra točil dobře, byl
z nás všech nejlepší.
Vytvořil si na základě svých zkušeností návyky vlastní, vlast-
ní způsob přístupu k věci a vlastní styl vyjádření – jakýsi vlast-
ní rukopis, který se snažili někteří kameramani okopírovat –
napodobit, ale bohužel moc se to nedařilo…
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Jindřich Brössler – vzpomínka
17. července 2007 zemřel ve Španělsku ve věku 73 let kameraman Jindřich Brössler. Narodil se 

16. března 1934 v Brně a po svém nelehkém válečném dětství byl v roce 1950 přijat do tehdy začínající Vyšší

filmové školy se sídlem v Klánovicích, posléze pak v Čimelicích u Písku. Do školy přišel již vybaven na svůj

věk nebývalými znalostmi fotografie a celkového přehledu kulturního a politického, čímž výrazně pře-

vyšoval všechny své tehdejší spolužáky a mnohým z nich se stal jakýmsi kamarádem – učitelem.

Po absolvování školy v roce 1954 nastoupil jako asistent kamery do Zpravodajského filmu na

Barrandově, kde mu byly již po necelém roce svěřovány samostatné práce při natáčení šotů pro

filmové týdeníky. Po třech letech se vrací do rodného Brna, kde působí v krajské zpravodajské fil-

mové redakci. Po založení brněnského televizního studia tam přechází a stává se jednou z vůdčích osobností regionálního zpravodajského štábu.

V důsledku událostí v roce 1968 a jeho aktivní účastí na nich se Jindřich Brössler rozhodl pro emigraci s celou svou rodinou a zakotvil 

ve Wiesbadenu v západním Německu. Tam nalezl také v Mainzu u druhého německého televizního programu ZDF své nové zaměstnání, ve kte-

rém setrval až do odchodu do důchodu v roce 1999. Věren své profesi televizního zpravodajce a dokumentaristy, vypracoval se zde velice brzy

do pozice uznávaného kameramana a byl pověřován natáčením samostatných pořadů v Německu i v zahraničí. 

Po odchodu do důchodu byl požádán vedením ZDF o uspořádání a vedení kurzu osvětlování pro začínající kameramany, čehož se úspěšně

zhostil a kurz se v několika bězích opakoval. Těchto svých zkušeností využil i v České republice a pořádal obdobné kurzy v rámci výuky na Vyšší

odborné škole filmové a na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Jeho kurzy se staly velmi oblíbenými a byly jak vedením školy, tak

i studenty vysoko hodnoceny.

Celý odborný život Jindřicha Brösslera byl prodchnut živým zájmem o fotografii, kinematografii a vším, co s tímto oborem souvisí. Ani v po-

sledních letech bouřlivého technického rozvoje fotografie a kinematografie v souvislosti s digitalizací neztratil přehled o současných tech-

nologiích a byl rovnocenným partnerem i o generaci mladším kolegům. Neopustil ho nikdy ani aktivní zájem o veškeré dění kolem něj i ve světě

a debaty s ním na jakékoliv téma byly skutečným požitkem.

Odešel vzácný člověk, který bude své rodině, ale i nám všem, kteří jsme ho znali, nenahraditelně scházet. 

Miroslav Urban, srpen 2007
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Nešlo to, Jindra byl svůj.
Už v roce 1961 byl hlavním kameramanem televizního studia v Brně. Z počátku nás tu
bylo pár a dělalo se ve velkém „ajfru“. Pracovali jsme na všech pořadech, které tehdy studio
vyrábělo, ať to bylo zpravodajství, reportáže, dokumenty, sportovní přenosy, zábavné pořady,
pohádky, inscenace až po hrané filmy. Vzpomínám si na studiovou inscenaci s filmovými
dotáčkami „Moudrý Engelbert“, kde Jindra pracoval jako hlavní kameraman a s režisérem 
Fedorem Kauckým vytvořili nádherné umělecké dílo, které se několikrát reprizovalo. Jeho
světelná konstrukce byla dlouhou dobu nepřekonaná.
Jeho posledním velkým filmem před emigrací do Německa byla Natalie.
S nádhernou prací se světlem a pohybem kamery, dosud v našem studio nepřekonané…
Naposledy jsem měl možnost s ním pracovat v r. 1968 a po vstupu sovětských vojsk 
Jindra musel ke škodě televizního studia Brno opustit město, kde se narodil, měl své nejbližší
-maminku a sestru a které měl tak rád…
Vím, že pracoval ve Wiesbadenu v ZDF, kde byl velmi úspěšný, sjezdil skoro celý svět,
pracoval pro různé televizní společnosti a pro BBC.
Byl to velký kameraman, dobrý člověk a kamarád. Čest jeho památce.
V Brně 4. 9. 2007 Jakub NOSEK

Vzpomínka na kamaráda z domova 236 
v Hamburských kasárnách ghetta Terezín
Někdy v roce 1960, kdy jsem ještě pracoval ve zpravodajské re-
dakci Československé televize, začal docházet do kanceláře 
v Jungmannově ulici mladý muž jako externí kameraman. Něko-
ho mi ten obličej připomínal a  když jsem se dozvěděl, že se jme-
nuje Brössler, tak jsem zpozorněl. Vzpomněl jsem si na  kluka
stejného jména, se kterým jsem byl před sedmnácti lety 
v chlapeckém domově (heimu)  236 v Hamburských kasár-
nách v ghettu Terezín. Pak mi zmizel z očí, když s námi nepře-
šel do domova II. ve „škole“ na L 417 (kde je dnes Muzeum ghet-
ta), ale ani pak nebyl  v zotavovně ve Štiříně, kam odjely všechny
české židovské děti, které zůstaly v Terezíně až do konce války.
Takže bylo pro mne jediné vysvětlení – odjel jako všichni ostat-
ní kamarádi a další děti do Osvětimi – Birkenau a skončil v ply-
nové komoře. Ale jestli je to opravdu on, jak to, že je živý?
Ostýchal jsem se ho zeptat, ale když docházel stále častěji,
tak jsem si jednoho dne dodal odvahu a šel k němu. „Nebyl jste
za války v ghettu Terezín?“ Ano, byl! „V heimu 236 v Hambur -
ských kasárnách?“ Přisvědčil. „Člověče, jak to že žiješ, vždyť ty
máš být dávno mrtvý!“ Pak se ten zázrak vysvětlil. Z heimu zmizel
a do „školy“ s námi nepřešel proto, že byl nemocný a šel na
pokoj k mamince. A po válce nebyl v zotavovně proto, že v lednu
1945 odjel z Terezína do Švýcarska výměnou za skupinu
vysokých důstojníků SS. A řekl mi k tomu, že se Švýcaři o ně
moc dobře nepostarali. Nedávno jsem se dozvěděl, že prý se
Švýcaři domnívali, že výměnou za vysoké důstojníky SS přije-
dou židovští prominenti a zatím to byli docela obyčejní židé.
(Většina vedoucích terezínských židů, pokud ještě byli na živu,
odjela 28. 10. 1944 z Terezína  posledním transportem do 
Osvětimi  a všichni šli bez selekce do plynové komory.)
A já jsem v rozhovoru pokračoval: My jsme ti v heimu říkali
„brézl“ (Semmelbrösel znamená česky strouhanka) a měl jsi
postel na palandě dole u okna;  často jsi tam smutně sedával
a my tě obstoupili a říkali: „Brézl, zahejbej pupkem!“ Jindra uměl
totiž krásně vypínat břicho. On si na to ale nepamatoval, v heimu

mu bylo osm let a mně dvanáct a tak jsem si i přes tu dlouhou
dobu pamatoval víc než on.  
Nedávno mi vykládal jeden můj tehdejší redakční kolega, 
že shodou okolností byli spolu s dalšími přítomni tomuhle 
našemu zvláštnímu setkání a když pochopili oč jde, tak se tiše
vytratili…
Jindra později nastoupil do Televizního studia Brno a po roce
1968 emigroval do Západního Německa, kde se pak stal šéfkam-
eramanem zpravodajství Druhé německé televize (ZDF). Občas
jsme se pak viděli, když přijel služebně do Prahy. Po roce 1991
jsem se s ním zdravil pravidelně každý rok na setkání televizních
důchodců. A já jsem si pokaždé vzpomněl, jak  se  mi před
lety zázračně znovu objevil.
Z našich kamarádů, kteří Jindru kdysi v Terezíně znali, už tady
dávno nikdo nežije.  A on už podruhé z mrtvých  nevstane... 

Martin Glas
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Ve čtvrtek 20. září zemřel v Ostravě ve věku sedmasedm-
desáti let významný televizní tvůrce Zdeněk Havlíček. Svůj
život spojil především s prací v ostravském studiu České te-
levize, kde byl zaměstnán od jeho úplných počátků v roce

1956 nejprve jako asistent režie, později jako kmenový re-
žisér až do roku 1990, kdy odešel do penze. I v důchodo-
vém věku se ale nadále věnoval natáčení televizních pořadů 
a filmů. Na svém kontě nastřádal během své půl století trva-
jící kariéry tisíce pořadů, zejména zábavných, hudebních a es-
trádních. Režíroval také soutěže a dramatická díla. Z těch nej-
známějších můžeme připomenout například Procházky
operetou, Můj táta byl..., Divadélko pod věží, seriál podle scé-
náře Jaroslava Dietla Dispečer a děvčátko z kolonie nebo třeba
pohádky Šmankote, babičko, čaruj či Zlatník Ondra. Pod jeho
režijním vedením prošla řada velkých herců, bavičů a zpě-
váků, kupříkladu Miloš Kopecký, Iva Janžurová, Lubor Tokoš,
Milan Lasica, Július Satinský, Josef Kobr, Ljuba Hermannová,
Marie Rottrová, Hana Zagorová a mnozí další.
Zdeněk Havlíček, jako rodák z pražských Vinohrad, chtěl při-
tom původně hrát fotbal a dokonce do svých dvaceti kopal
za klub Bohemians. Své první setkání s televizí si odbyl už
v roce 1951, dokonce ještě před vojnou. S loutkářem Jo-
sefem Pehrem, se kterým v té době spolupracoval, byl tehdy
pozván do Radioústavu, kde se rodilo televizní vysílání. 
O pět let později už stál u zrodu ostravského studia a reží-
roval první živé přenosy v nevelké místnosti v přízemí od-
bavovací budovy hošťálkovického vysílače, kterému se pře-
zdívalo hlasatelna. V 60. letech vytvořil několik sérií
úspěšných hudebních cyklů s dirigentem Vladimírem Bráz-
dou (kupř. Skříňka s líčidly, později pak Země úsměvů 
a snů či Melodie vzpomínek). Ostatně Zdeněk Havlíček se

věnoval hudebně-zábavným žánrům prakticky celý svůj 
tvůrčí život.
Na počátku 70. let natočil podle scénáře Jaroslava Dietla jeden
z nejsledovanějších pořadů tehdejší doby – devítidílný se -
riál Dispečer a děvčátko z kolonie s vynikajícím Josefem Kob-
rem v hlavní roli. Havlíček poté s Dietlem úspěšnou spolupráci
rozvíjel i v následných televizních filmech (ze všechny zmiň-
me alespoň Příběh středního útočníka s Jaromírem Hanzlíkem
v titulní úloze). Do 80. let vstoupil Havlíček dalším populárním
seriálem Můj táta byl, který je možné považovat za jakýsi
předobraz pozdějších velmi moderních talk-show. Dodnes má
tato série obrovskou dokumentární hodnotu. Postupně se v ní
totiž objevili nejenom lidé obyčejných povolání, ale i slavných
rodinných klanů (lékařských, hereckých, výtvarnických, umě-
leckých a jiných). Ve stejném období se podepsal rovněž i pod
realizací známé sběratelské soutěže ANO-NE. V roce 1985
režíroval i první legendární Kavárničku dříve narozených s prů-
vodcem Ondřejem Suchým. V oblasti hudebně-zábavných po-
řadů patřil ale k jeho nejvýraznějším cyklům na ostravské
obrazovce osmdesátých let pořad Divadélko pod věží s mo-
derující zpěvačkou Marií Rottrovou.
Zdeněk Havlíček spojil své jméno i s takovými pořady jako
např. policejním magazínem Na stopě. Jeho srdeční záleži-
tostí byly v 90. letech zejména pohádky. Kromě už dříve zmí-
něných připomeňme ještě třeba O králi, hvězdáři, kejklíři
a třech muzikantech nebo Čerte, drž se svého kopyta. Tvůr-
čí elán ho neopouštěl ani v posledních letech, kdy i přes zdra-
votní komplikace, až do posledních dnů svého umělecky bo-
hatého života stál na postu režiséra nejrůznějších televizních
či filmových zakázek i nesčetných kulturních a společen-
ských akcí. Martin Novosad

Odešel režisér
Ve věku 77 let zemřel ve čtvrtek ráno 20. 9. 2007 v Ostravě 
nestor televizní režie Zdeněk Havlíček
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Zamilovaní

Žena v červených plavkách

Virtuos van Apt Zázrak

Přátelé

Autorem dvou horních obrazů je Svatopluk Pitra, zbývajících Juraj Šajmovič.

Totalita Broskev
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FINANČNÍ PODPORA VÝVOJE 
AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL
PRO JAKÉ FILMY?  
– hrané filmy delší než 50 min.
– kreativní dokumenty delší než 25 min.
– animované filmy delší než 24 min. 
– seriály

ZA JAKÝCH PODMÍNEK? 
– předchozí realizace a distribuce alespoň jednoho filmu  
– většinové vlastnictví práv k projektu

KOLIK? 
– jednotlivý projekt: 10 000 – 60 000 EUR
– soubor 3–6 projektů: 70 000 – 190 000 EUR 
– max. 50 % rozpočtu na vývoj 

NOVÉ podpora vývoje interaktivních on-line a off-line děl NOVÉ

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

Uzávěrky: 15. listopadu 2007, 15. dubna 2008 

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. 

DEVELOPMENT*

FINANČNÍ 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. 
– seriály

ZA JAKÝCH PODMÍNEK? 
– na filmu se musí formou koprodukce nebo předkoupení práv

podílet minimálně tři televizní stanice z různých zemí MEDIA 

KOLIK? 
– hrané a animované filmy: až 12,5 % výrobního rozpočtu
– dokumentární filmy: až 20 % výrobních rozpočtu
– max. 500 000 EUR na projekt

Uzávěrka: 2. listopadu 2007 

TV BROADCASTING *
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