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

MK ČR č. E 13763. ISSN 1213-9181. Inzerci zajišťuje CLOWN CZ, Sobě-
slavská 1, 130 00 Praha 3, tel. 777 830 011, info@clown.cz. Expedice 
DUPRESS Podolská 110, 147 00 Praha 4, tel. 241 433 396, 721 407 486.
Toto číslo bylo dáno do tisku 9. února 2006. Předplatné 400 Kč (včetně
poštovného) je pro členy Fitesu zahrnuto v členském příspěvku. Cena 
jednoho výtisku v distribuci 60 Kč. 
E-mail:info@ fites.cz http://www.fites.cz

Autoři fotografií: Autoři fotografií: Ludvík Baran, Martin
Skyba, Jiří Volbracht, Zdeněk Zůna (obálka a Trilobit),
Centrum FotoŠkoda, archivy Běly Jurdové, Františka
Filipa a Ondřeje Suchého, archiv ČT a Fitesu.

Z obsahu  
2 Naši jubilanti a Členské zprávy

z Nuslí

5 Nové knihy 

7 ČT: pravidla spolupráce

8 Jak filmovat revoluci

10 Ťuká na dveře
(Za smrt jednorožce)

12 Festivaly a soutěže

13 Trilobit Beroun

16 Animovaný film

18 František Filip – 75

19 Frič jí říkal Jurdíku

20 My a svět

21 IN MEMORIAM 
(Miroslav Lang, Oldřich Železný, Jozef Kočí,

František Desset, Josef Illík, Phillip Whitehead)

EDITORIAL Obnovení Fitesu po Listopadu se odehrávalo poměrně rychle, po několika bohatě navštívených schůzích od konce listopa-
du a během prosince se k 1. lednu 1990 ustavily Český filmový svaz a Český televizní svaz a vytvořily Unii. 26. února 1990 byla registrace našeho občanské-
ho sdružení oficiálně potvrzena Ministerstvem vnitra tehdy ještě ČSR. V roce 1994 se ukázalo, že dvojkolejnost Unie je spíše na překážku a tak se oba svazy slou-
čily. Celkem tedy máme za sebou, dobře spočítáno, 16 let činnosti, jejíž zhodnocení nechme historikům. Podíváme-li se zpět na uplynulé roky, pak jedno
úsilí, kterému jsme věnovali velkou energii, totiž schválení novely zákona o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, bylo částečně završeno.
Novela zákona prošla v Poslanecké sněmovně 1. února 2006 126 hlasy ze 165 přítomných poslanců, proti byly 32 hlasy. Bude se tento návrh líbit Senátu?
Už tentýž den se objevily především v řadách odborné veřejnosti, tedy „mezi námi filmaři“, pochybnosti zda to nebude horší. Do fondu sice přibudou peníze,
300 až 380 miliónů ročně, ale údajně se z nich nedostane nic na dokumenty a animované filmy. Kéž je to jen poplašná zpráva! (Některé momenty z diskuse
uvádíme uvnitř čísla.)
Jsou tu první měsíce nového roku, který pro Fites začal rasantně – 28. ledna se předávaly Ceny TRILOBIT BEROUN 2005 a Cena Vladislava Vančury, zanedlouho
nás čeká Valná hromada, pozvánku na této straně snad nepřehlédnete, ostatně připomínáme ji ještě několikrát. A s novým rokem je tu opět připomínka zá-
kladní členské povinnosti – placení příspěvků. Mezi stránky jsme vložili složenku, tak ji nikam nezarachejte a raději dříve než později s ní zajděte na poštu…
O čem si tentokrát počtete? Vracíme se ke vzpomínkám nedávno zesnulého Miroslava Langa, který poradil Jak filmovat revoluci. Ve třetím loňském čísle se
objevil článek Antonia Deliho, který podnitil nejen okamžité reakce Josefa Eismanna a Alexandra Zapletala, ale i vznik nové rubriky „Ťuká na dveře“ – takže
pokračujeme… Rubrice Festivaly a soutěže tentokrát pochopitelně vévodí naše soutěž TRILOBIT BEROUN 2005, jejímž výsledkům jsme věnovali i značný
obrazový prostor. Jarmila Cysařová připomíná významné životní jubileum televizního režiséra Františka Filipa a v tomto čísle také najdete první ze seriálu
článků, v nichž se po celý rok bude Ondřej Suchý vracet ke „známým-neznámým“ osobnostem české kinematografie. Jako první představil Bělu Jurdovou. 
A na závěr to jsou vzpomínky na vzácné lidi, s nimiž jsme se nedávno rozloučili… (msk)

PPPP OOOO ZZZZ VVVVÁÁÁÁ NNNN KKKK AAAA
nnnn aaaa

VVVVAAAA LLLL NNNN OOOO UUUU   HHHH RRRROOOO MMMM AAAA DDDD UUUU
Českého filmového a televizního svazu

FITES
v pondělí 13. března 2006 od 17 hodin

v klubovně č. 16 v bývalé budově ROH na Senovážném nám. 23 (přízemí)

s programem:
✔ Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise.

✔ Zprávy výkonného výboru a kontrolní rady.
✔ Rozprava ke zprávám výkonného výboru a kontrolní rady.

✔ Rozprava k programu Fitesu na rok 2006.
✔ Volba výkonného výboru.

Program Fitesu v roce 2006:
✗ spolupráce na legislativních změnách („audiovizuální“ zákon),

✗ témata Čtvrtletníků, kulatých stolů a veřejných slyšení,
✗ soutěže (Přelouč, Pierot?, Trilobit Beroun 2006),

✗ spolupráce FITESU s profesními organizacemi v Radě uměleckých obcí,
spolupráce s asociacemi a DILIA.

Aktuální tvůrčí problémy v audiovizi.

Předpokládaný konec ve 20.00 – 20.30 hodin. Občerstvení zajištěno. Hosté vítáni!
(Tramvaj č. 3,9,14,24, stanice Jindřišská, metro: Můstek – Václavské nám. (A), Nám Republiky, 

východ k Masarykovu nádraží (B), Wilsonovo nádraží (C).)

NEZAPOMEŇTE!!!
VALNÁ HROMADA JE V PONDĚLÍ 13. BŘEZNA

OD 17 HODIN!!! Blíže níže!
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Zprávy z Nuslí
✔ V úterý 24. ledna 2006 převzal spisovatel, sce-
nárista, předseda Českého centra Mezinárodního
PEN klubu a člen FITESu Jiří Stránský Cenu Karla
Čapka. Letošní pětasedmdesátník byl oceněn „za
prozaické, scenáristické a publicistické úsilí o za-
chování historické paměti, za vytrvalé prosazová-
ní a obranu demokratických hodnot i za čapkovský
apel na osobní svědomí“. V minulém Synchronu
jsme upozornili na knihu Srdcerváč, kterou jako roz-
hovor spolu se Stránským přivedl na svět Jan Lukeš.
Ta kniha stojí opravdu přinejmenším za přečtení!
„Patřím ke generaci, kterou Karel Čapek od mládí
provázel. Jezdíval na statek k mému dědečkovi, pro-

tifašistický boj byl naší rodině a Karlu Čapkovi spo-
lečný, takže když po válce ono osvobozování do-
stalo tu podivnou faleš, byl pro mě autorem, díky
němuž jsem se v těch situacích dokázal zorientovat.
Obdivuji jeho novinařinu, eseje. Jeho názory ne-
považuji rozhodně za nijak archaické,“ prohlásil
Stránský v rozhovoru, který při příležitosti uděle-
ní Ceny Karla Čapka přinesly Lidové noviny.
✔ Smutná zpráva přichází z pražských Vinohrad.
Bývalé kino Maceška a začátkem našeho 21. století
nejnavštěvovanější kino na pražské Vinohradské třídě,
Bio Illusion, kam chodili diváci na české filmy a „ar-
tové“ hity, bylo v lednu s dluhy zavřeno. Důvodem
jsou dlouhotrvající ztráty, které nájemce Miloslav Šmíd-
majer přičítá faktu, že kino neustálo konkurenci mul-
tiplexu v paláci Flora anebo i Světozoru. Provoz byl

Členské příspěvky
I od uzávěrky minulého čísla docházely, pravda už jen skromně, dlužné přís-
pěvky za minulá období, které zapravili: Jaroslav Bařinka, Jagoda Hozo-La-
zarević, Jaroslav Hovorka, Rudolf Störzer (2004–06 – a přidal, dík!), Jaromír
Kallista (2004–2005) a Milan Rychecký (2004–2006).
V polovině prosince poslaly zápisné spolu s příspěvkem na letošní rok naše
nové členky Jarmila Rusinková a Zora Cejnková. Chvilku se zdálo, že první
letošním příspěvatelem bude naše londýnská spolupracovnice Anděla Špind-
lerová, která pobývala přes Nový rok v Praze a sešla se s námi 5. ledna, aby
nejen ulehčila své peněžence, ale mj. i přislíbila další pokračování článků o BBC
(vyjde v 2. čísle). Ovšem pak nám Česká pošta oznámila, že ji 2. ledna před-
běhla Irena Novotná a vzápětí přišel výpis z účtu o platbě Petra Vašíčka, kte-
rému však uniklo tradiční prvenství, protože poslal příspěvek „až“ 3. ledna.
Během ledna pak přišly příspěvky od Petra Kroupy, Stanislava Vaňka, Dany
Daňkové a Zdeňka Štěpána. Těšíme se na další, složenka je přiložena v tomto
čísle, nicméně mnozí mohou využít (a také využívají) bezhotovostní převod
ze svého účtu na náš 26831021/0800.

Předplatné
mají uhrazeno Ústav filmu a audiovizuální kultury při FF MU v Brně a také 
Slovenský filmový ústav v Bratislavě. Jak už jsme oznámili minule, museli jsme
přistoupit k nepopulárnímu opatření a zvýšit předplatné od letošního roku
na 400 Kč, které můžete uhradit přiloženou složenkou nebo poslat bezhoto-
vostní na náš účet.

Nové členky
Výkonný výbor Fitesu na své schůzce 12. prosince 2005 projednal přihlášku
dokumentaristky Zory Cejnkové (mj. Proměny českého zločinu, Římané za
humny, Příběhy vynálezů, Kuba inkognito) a přijal ji za členku Českého 
filmového a televizního svazu FITES. Na druhé letošní schůzce 30. ledna byla
přijata Kateřina Mikulcová, bakalářka katedry animované a multimediální 
tvorby FAMU (2003), která od roku 2004 spolupracuje jako asistentka 
převážně se Studiem Fáma 92.

NAŠI JUBILANTI
50 Mgr. Tomáš Potůček, mistr zvuku *1. 4., Zdeněk Tyc, scenárista a režisér *16. 4., Miloslav Kučera, dokumentarista *7. 5., Petr Hojda, kameraman *9. 5.,

RNDr. Miroslav Sedláček, dramaturg, scenárista, publicista *19. 5., Pavel Koutecký, dokumentarista, *10. 6.
55 Petr Makovička, režisér, umělecký manažer *6. 4., Vladimír Kabelík, český režisér v dalekém Ontáriu *4. 5., Jiřina Volková, střihačka *5. 5., PhDr. Eva Štor-

ková, dramaturgyně a úpravkyně dabingu *6. 5., Ivo Mathé, rektor AMU *18. 5., Zdeněk Štěpán, režisér dabingu *26. 5., Milena Havlová, dramaturgyně
a úpravkyně dabingu *11. 6.

60 Zdeněk Lukavský, kameraman *25. 4., Stanislav Pánka, vedoucí produkce *15. 5., Jiří Chalupa, dramaturg, producent, kamarád *16. 5., Petr Zrno, sce-
nárista a režisér, dokumentarista *8. 6.

65 Prof. Mgr. Petr Prokop, kameraman a pedagog *23. 4., Ljubica Václavová, scenáristka a režisérka, dokumentaristka *19. 5.
70 Petr Brada st., toho jména první legendární produkční Krátkého filmu *3. 4., Zdeněk Hruška, režisér dabingu *3. 4., Jiří Hora, mistr zvuku *13. 4., 

František Uldrich, kameraman, *1. 5., Irena Jandová, animátorka *6. 4., PhDr. Helena Pecharová, scenáristka, dramaturgyně, publicistka *15. 6., Ivan Kotrč, 
režisér převážně pořadů hudebních a skladatel *19. 6.

75 Ivo Paukert, režisér a věhlasný rrráčkovec *13. 4., Jarmila Konečná, kostýmní výtvarnice *9. 5., Petr Kadlec, režisér, dokumentarista *24. 5., Martin
Glas, vedoucí produkce jehož osudem se stala výstavba Kavčích hor *16. 6., Karel Škorpík, producent *23. 6.

80 Prof. Dr. Ivan Tesár, CSc., kritik a pedagog *24. 5., Bohuslav Pikhart, kameraman ze Zlína *28. 5., PhDr. Miroslav Khun, režisér, bonviván a všude-
přítomný novinář *20. 6.

Během jara si svá významná životní jubilea připomenou – a my s nimi – také: Karel Pech, herec, režisér a vynálezce televizních publicistických žánrů
*18. 5. 1917, Jiří Krejčík, neúnavný a neunavený režisér *26. 6. 1918, Karel Černý, oscarový architekt *7. 4. 1922, Milan Macků, televizní režisér *20. 6 1924,
PhDr. Ota Popp, dramaturg, scenárista a druhdy ředitel světoznámého divadla S+H *6. 4. 1925, Jaromír Průša, dramaturg hudební a kultivovaný *14. 4. 1925,
Arch. Miloš Ditrich, televizní architekt a výtvarník *17. 4. 1927, PhDr. Otakar Váňa, filmový novinář a kritik *4. 6. 1927, Otta Bednářová, 
televizní publicistka pronásledovaná normalizačním režimem *18. 6. 1927, Kamila Moučková, legendární televizní hlasatelka, rovněž během normalizace umlčená
*8. 4. 1928, Věra Jordánová, režisérka televizních pohádek a pořadů pro děti *15. 4. 1928, Zdena Deitchová, producentka animovaných filmů 
*18. 5. 1928, Doc. PhDr. Ivo Pondělíček, CSc., kritik, teoretik, sociolog *17. 6. 1928, Ing. Věra Mikulášková, producentka a emeritní ředitelka ČT Brno *21. 6.
1928, Miroslav Fojtík, kameraman televizních dokumentárních filmů a pořadů *27. 6. 1928, Ing. Dita Hajná, filmová a televizní novinářka a kritička *8. 4. 1929,
Pavel Háša, televizní režisér *1. 6. 1929, Stanislav Brožík, režisér *25. 6. 1929, Kateřina Pošová, publicistka, překladatelka a propagátorka maďarské filmové tvor-
by *12. 4. 1930, Zdeněk Kubeček, televizní režisér *18. 4. 1930, Ljuba Štíplová, scenáristka čtyřlístková *30. 4. 1930 a Jiřina Tvrdková, výtvarnice *22. 6. 1930.

VV tomto čísle Stomto čísle SYNYN CC HH RORO NN U je vložena sloU je vložena slo --
ženka, kterou laskavě poukažte příspěvkyženka, kterou laskavě poukažte příspěvky..
Můžete je uhradit též bezhotovostním přeMůžete je uhradit též bezhotovostním pře --
vodem na náš účet č. 26831021/0100. Člevodem na náš účet č. 26831021/0100. Čle--
nové ž i j íc í  vnové ž i j íc í  v zahranič í  mohou poslat  šekzahranič í  mohou poslat  šek
vv jakékoli měně.jakékoli měně.
Roční  př íspěvek je  500 KRoční  př íspěvek je  500 K č př i  zachováníč  př i  zachování
50% s lev50% s lev y pro důchodce.  Ú levy pro důchodce.  Ú lev y pro s tuy pro s tu --
denty adenty a kolegy vkolegy v pracovní  neschopnost ipracovní  neschopnost i
aa rovněž pro členky na mateřské dovolenérovněž pro členky na mateřské dovolené
lze dohodnout slze dohodnout s vv ýkonným výkonným v ýborem. Čleýborem. Čle --
nové stnové st arší 65 let jsou od placení příspěvkůarší 65 let jsou od placení příspěvků
osvobozeni, ale jak se můžete vosvobozeni, ale jak se můžete v této rubtéto rub --
rice strice st ále přesvědčovat, převažují ti , kteříále přesvědčovat, převažují ti , kteří
posílají dobrovolné příspěvkyposílají dobrovolné příspěvky..
Roční  předplatné SYNCHRONU činí  včetRoční  předplatné SYNCHRONU činí  včet --
ně poštovného 400 Kč (č lenové Fi tesu jeně poštovného 400 Kč (č lenové Fi tesu je
mají zahrnuto vmají zahrnuto v členském příspěvku).členském příspěvku).
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– vzhledem k programu zaměřenému na náročné-
ho diváka – samozřejmě odkázán na dotace, ale tento
„kohoutek“ radní Prahy 2 uzavřeli. Škoda. Kdysi se
v tomto kině natočila slavná znělka uvádějící doku-
mentární pořady České televize, mezi osobnostmi,
které sem zavítaly, nechyběl ani Miloš Forman. 
✔ Tomáš Bělohradský spolupracoval jako zvukař
na filmech Kletba bratří Grimmů nebo Hartova válka,
dokončuje snímek Smutek paní Šnajdrové (blíže viz
v rubrice My a svět), s Jurajem Jakubiskem natáčí
Love story Bathory a právě dokončil horor Hos-
tel, který loni s převážně českým štábem natočil
v Praze a okolí americký režisér Eli Roth. Na otáz-
ku „co bylo ve scénáři“ Bělohradský Lidovým no-
vinám odpověděl: “ Tři američtí baťůžkáři přijedou
do Amsterodamu s vidinou uvolněného života, tam
jim někdo poradí, ať jedou na východ, na Ukrajinu
nebo na Slovensko, že tam je to ještě uvolněnější.
Oni jedou a opravdu si užijou. Víc neřeknu.“ Film se
natáčel v Praze, na několika místech v Čechách,
v Doksanech, v Českém Krumlově, kde vznikly 
„slovesnké“ exteriéry. Úspěšný horor se v USA 

promítal začátkem ledna ve 2337 kopiích. Věří-
me, že se Tomáš Bělohradský coby člen dabingové
sekce bude na nadcházející Valné hromadě Fitesu
i přes pracovní a časové vytížení znovu ucházet
ve volbách o členství ve výkonném výboru.

✔ Na 13 ročníku festivalu Umění filmové kamery
Camerimage 2005, který skončil 4. prosince v pol-
ské Lodži, získal hlavní cenu Zlatou žábu kamera-
man maďarského filmu Člověk bez osudu Gyula
Pados. Zvláštní cenu Zlatou žábu za celoživotní dílo
si odvezl režisér Jiří Menzel.
✔ Polský institut v Praze zve do svého promítacího
sálu na Malém nám. 1 (vchod z Karlovy ulice 
č. 27) na zajímavé hrané filmy s židovskou temati-
kou. V úterý 21. února je to film režisérky Izabely
Cywińské PURIMOVÝ ZÁZRAK (2000, 57 min.) 
a 28. února film režiséra Jerzyho Kawalerowicze 
AUSTERIA (1984, 102 min.). Začátky obou před-
stavení jsou v 17.30.
✔ Ve čtvrtek 23. února proběhne od 17.00 hodin
v Modrém sále Slovenského institutu (Jilská 16,
Praha 1, www.slovakemb.cz) prezentace mono-
grafické knihy o jednom z nejznámějších sloven-
ských filmových režisérů. Autoři Peter Mihalo-
vič a Vlastimil Zuska ji nazvali jednoduše: JURAJ
JAKUBISKO.

V pondělí 6. února
vyšlo jako součást
Literárních novin
první číslo měsíční-
ku Dok. revue. Čtyři
tiskové strany dáva-
jí prostor tématům,
která současný do-
kumentární film,
především na do-
mácí kulturní a spo-

lečenské scéně, otevírá, a to jak ve filmově-kritic-
ké, tak interdisciplinárním náhledu. Stěžejním textem
je esej (v prvním čísle na téma Fikce, reality a jejich

prolínání přemýšlí francouzský médiolog a filosof
Franćois Jost), značný prostor je věnován rozhovo-
rům s osobnostmi, jež jsou s dokumentární 
kinematografií spojeny svou tvůrčí cestou, nebo 
institucionálně (první rozhovor byl veden s Hele-
nou Třeštíkovou – jak se točily Manželské etudy
v 80. letech). 
„Dokumentární film je oblastí, v níž se přirozeně set-
kává umění se zájmem o lidskou každodennost.
To je rovněž charakteristika Literárních novin a díky
tomu se mohou stát přirozeným domovem pro 
Dokumentární revue stejně tak pohostinným jako
se již dříve staly pro Nové knihy. V Literárních no-
vinách se na Dokumentární revue všichni velmi

těšíme,“ řekl
š é f r e d a k t o r
Jakub Patočka.
Proměna festi-
valového dení-
ku dok. revue
v měsíčník je
dalším z kroků, které přispějí k dlouhodobější a sys-
tematičtější reflexi české a světové dokumentární
kinematografie. Dok.revue je možné jako součást
Literárních novin koupit ve většině knihkupectví a na
stáncích. S několikadenním zpožděním bude 
vycházet i v elektronické podobě na serveru 
literarky.cz a aktualne.cz. Dok.revue je dalším 
krokem v rozšiřování různorodé reflexe dokumen-
tárního filmu. 

VVýbor dabingové sekce Fýbor dabingové sekce F ITEITE SS
zve všechny přátele dabinguzve všechny přátele dabingu
na vna v ýroční  schůz i  DS Fýroční  schůz i  DS F ITEITE S.S .
Bude se konat 9. března 2006Bude se konat 9. března 2006
od 18 hod.  na  j i ž  t rad ičn ímod 18 hod.  na  j i ž  t rad ičn ím
místě, vmístě, v divadelním klubu Didivadelním klubu Di --
vadla Bez zábradlí, Jungmanvadla Bez zábradlí, Jungman --
nova 31, Praha 1. nova 31, Praha 1. 
Na programu bude kromě něNa programu bude kromě ně --
kolika závažných věcí ikolika závažných věcí i volbavolba
členů nového včlenů nového v ýboru, aýboru, a protoproto
přijďpřijďte vte v hojnému počtu!hojnému počtu!

Měsíčník o dokumentárním filmu 

Poslanecké perly
aneb jak se 1. února 2006 hlasovalo o novele zákona o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
Podle návrhu kulturního výboru, který ve třetím čtení
předlohy novely zákona o fondu kinematografie získal
většinu hlasů, bude fond rozdělovat prostředky, které
odevzdají povinní plátci: provozovatelé kin ve výši 
2 %, provozovatelé videopůjčoven ve výši 3 %, sou-
kromé televize ve výši 3 % z vysílání reklamy a Česká
televize ve výši 0,5 % z podnikatelské činnosti. 
Michal Doktor z ODS koncepci zákona kritizoval:
„Já bych chtěl protestovat proti tomu, že tady ve vší
tichosti připravujeme zavedení nové daně. Nechtěl
bych ji ani snižovat tím, že bych ji parafrázoval jako
novou Jandákovu kulturní daň.“ 
Nebo: „Já myslím, že je třeba říci, že zde dochází
k takovému zvláštnímu stavu, kdy na podporu tvor-
by – české tvorby budou vybírány také peníze z tvor-
by, která s tou českou kulturou nemá nic společ-
ného. Proto bych chtěl také požádat formou otázky
pana ministra kultury, zda by mi osvětlil, jak byl tento
návrh komunikován například se zastupitelskými
úřady cizích států. Distributoři kulturních děl, která

budou na CD nosičích a videonosičích, budou od-
vádět námi stanovené procento tržby do tohoto
fondu a nezlobte se na mě, mně připadá poněkud
zvláštní, podporovat českou tvorbu tím, že zdaníme
tvorbu zahraniční.“ 
Pane Doktore, ono fakticky budou vybírány pení-
ze z „tvorby“, která nemá s kulturou – a natož čes-
kou – opravdu, ale opravdu nic společného!!!
Petr Pleva z ODS navrhl, aby se 0,5 % odvodu ČT
změnilo na 2 %. Tento návrh podporovala jak zpra-
vodajka zákona Kateřina Dostálová z ODS, tak
ministr Vítězslav Jandák, který k Plevovi několi-
krát poznamenal: „Výrazný souhlas.“ Hlasovalo se
třikrát se stejným výsledkem. Všichni komunisté
a část sociální demokracie uhájili zachování 
0,5 %. Ministr Jandák od svého stolku hlasování 
komunistů hlasitě kritizoval. 
Petru Bratskému z ODS se nepodařilo snížit po-
vinné procento odvodu komerčních televizí ze 3 %
na 1 %, stejně jako neprošel návrh Lubomíra Suka

z ODS, aby provozovatelé kin odváděli místo 2 %
jen 1 % a distributoři také 1 % místo 3 %. Poslan-
ci nechtěli ani změnu Plevy a Bratského, aby Radu
fondu jmenovala vláda. Prošel návrh kulturního vý-
boru: Rada bude mít 15 členů volených sněmovnou
na 3 roky. 9 členů bude nominovat ministr kultu-
ry, 6 členů plátci fondu. 
Po hlasování o pozměňovacích návrzích se zpra-
vodajka zákona Dostálová od konečné verze no-
vely distancovala především kvůli povinnému od-
vodu České televize: „Jako zpravodaj bych chtěla
jenom poznamenat, že vzhledem k tomu, že neprošel
návrh pod písmenem B5 (návrh Plevy, aby ČT od-
váděla 2 % ze své podnikatelské činnosti), říkám,
že nesouhlasím s tím návrhem, tak jak prošel ve
znění pozměňujících návrhů.“
Pro novelu hlasovalo 126 poslanců ze 165 pří-
tomných, proti bylo 32. Zákon nyní půjde do Se-
nátu a pokud tam uspěje, pak k prezidentu repub-
liky. Novela by měla platit od 1. července 2006.
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P O Š T O V N A

PF 2006
Od prosince až do začátku ledna k Vám, vážení členové Fitesu, přicházely jak
do poštovní schránky, tak elektronicky novoročenky od jednotlivců i institu-
cí. Jejich odesílatelům tímto děkujeme a ukládáme je tímto do paměti v pořa-
dí jak docházely, a pokud byla čitelná i se jmény: Jaroslav Paďour, místosta-
rosta Přelouče, Vadim Petrov a JUDr. Jiří Srstka, DILIA, Ing. František Lambert,
vrchní ředitel ČT, José Maria Escriche, ředitel 34. Filmového festivalu HU-

ESCA 2006, Mezinárod-
ní festival hudebních
filmů (18. – 22. 10. 2006,
Praha), Hanka, Veronika,
Andrea, Tereza, Radka,
Ivana, Renata a Martina,
Institut dokumentárního
filmu Praha, Helena Hu-
dečková, Film Festival
Zlín, Jana Prášilová, 
A. Slobodová a Jana, TV

PRIMA, Alena Müllerová, Česká televize, Peter Hledík, ArtFilm Trenčianske Te-
plice, Trenčín, Audiovizuální oddělení Francouzského velvyslanectví, Do-
pravní agentura KOZL, Mgr. Vladimír Karmazín, ředitel Televizního studia Brno,
Česká televize, Petr Pospíchal, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Ivo
Mathé, rektor AMU, Václav Postránecký, prezident Herecké asociace, AniFest
2006, CLOWN CZ, Zuzana Meisnerová – Wismer a tým Langhans Galerie Praha,
Jaromíra Burdová, Markéta Jiroušková (její výtvarně krásnou novoročenku
z ledových krajin otiskujeme), Adriena Jirková, prezidentka KUK (2x), Václav
Vrabec, Rada ČTK, Ing. Petr Chlupatý, generální ředitel ARBOmedia, Jarmila
Poláková, AFiS, Martin Mařan, Intergram, Lukáš Kaplan, Petr Vachler, VAC
Company, Jaroslav Dolanský, České filmové centrum, Ing. Pavel Dibelka, Petr
Makovička, ředitel Agentury PM, AW studio, Pavel Krumpár, obchodní ředi-
tel České televize, Eva Kantůrková, Jaromír Hořec, Marcella Marboe, Pavlí-
na Kubíková, Roman Cílek, Ludvík Vaculík, Jaroslav Bosák, Antonín Bajaja,
Roman Ráž, Miroslav Hule, Jana Štroblová aj., Rada Obce spisovatelů, Ka-
tarína Vaculíková, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Helena Třeštíková,
Mgr. Daniel Růžička, Jiří Ployhar, Zuzana Dražilová, Sunfilm, Jadwiga Glowa,
Krakov, Jarmila Cysařová, Ivan Jáchim, Finále Plzeň 2006, Mylada Balouno-
vá, TECHFILM 2006. 

Příště opět s A.F. Šulcem…
Jedna z adres, na kterou posíláme náš Synchron, je karlovarská. Ne-
dlouho poté, kdy na ni došlo poslední 6. číslo minulého ročníku,
přišel Pod Nuselské schody dopis, z něhož otiskujeme podstat-
nou část:
Především chci poděkovat, že stále dostávám váš časopis, což považuji za
velkou výsadu. Čtu jej se zájmem. Pro mou profesi karlovarské novinářky je
velmi cenný, neboť i v mém pokročilém věku (86) stále ještě pracuji.
V posledním čísle mne zaujaly vzpomínky Svatopluka Malého na A. F. Šulce, 
na kterého si pamatuji z dob jeho působení jako předsedy poroty Dnů krát-
kého filmu, které se vždy počátkem roku konaly po několik let v Karlových
Varech. Už nevím, kdo tenkrát rozhodl, že v porotě budou kromě profesio-
nálů i tři zástupci „kulturní fronty“ z Karlových Varů. Kromě výtečného 
profesionálního fotografa Vladimíra Radechovského to byl i kronikář 
Vladislav Jáchymovský a já. Vzpomínám si hlavně na Prof. Šulce, kterého
jsme všichni od první chvíle milovali a který se těšil velké úctě a vážnosti.
Měl velký smysl pro humor a byl velmi příjemným společníkem. Pracovat s ním
byla velká škola i pro nás.
Domnívám se, že bez této karlovarské éry budou vzpomínky na tohoto vzác-
ného člověka neúplné, nevím ovšem, zda už nejsou v textu zahrnuty. Ze zmí-
něné ukázky to není patrné. Mně už zůstaly jen útržky vzpomínek, mimo jiné
i na to, že A.F. Šulc skutečně chodíval všude pozdě. Také projekce a násled-
né diskuse poroty stanovoval vždy nejdřív na desátou hodinu dopolední, 
ačkoli jsme proti tomu protestovali. Měli jsme vždycky strach, že svou práci ne-
zvládneme, ale ten strach byl zbytečný. Pamatuji se na jeho termín, že tepr-
ve desátá ráno je ta pravá „křesťanská hodina“.
Můj osobní archiv z té doby už vzal za své, ale kdyby bylo třeba, dalo by se
mnohé zjistit ve zdejším Státním okresním archivu v tehdejší Stráži míru a Lá-
zeňském časopise. Kdyby byl zájem, mohla bych se tomu eventuálně věnovat.
S díky a mnoha pozdravy Anna Fidlerová
Pamětníci legendárních Dnů krátkého filmu v Karlových Varech 
si možná vybaví pisatelku tohoto dopisu jako tmavovlasou krasa-
vici Aničku Linhartovou. Samozřejmě že jsme s ní po přečtení je-
jího dopisu ihned hovořili telefonicky a potvrdili, že Synchron o její
vzpomínky na působení „papá Šulce“ v karlovarských porotách
zájem má. Budeme se těšit! A doufejme, že už v příštím čísle, paní
Fidlerová!

DD ŮŮ LL EE ŽŽ ITÉ UITÉ U PP OOZOZO RR NN ĚĚ NN ÍÍ
Do tohoto čísla SDo tohoto čísla SYNYN CC HH RORO NN U je vložena složenkaU je vložena složenka
na úhradu členských příspěvků ana úhradu členských příspěvků a předplatného.předplatného.

(V(Variabilní symbol? – třeba vaše rodné číslo nebo aspoň jeho prariabilní symbol? – třeba vaše rodné číslo nebo aspoň jeho pr vní šestice.)vní šestice.)

Nezapomeňte ji včas vNezapomeňte ji včas v yplnit!yplnit!
AA hlavně poslat!hlavně poslat!

Informace oInformace o členských příspěvcích ačlenských příspěvcích a předplatném na str. 2předplatném na str. 2
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N O V É  K N I H Y

Ukotvené stíny
Vyprávění o životě a díle kameramana Josefa Mo-
tejla (*1928 v Lomnici nad Popelkou) souběžně s au-
torčiným příběhem, která se s ním seznámila při stu-
diích na FAMU, kde studovala režii u Václava Kršky
jako bulharská stipendistka. Zakrátko se z nich stali
manželé (za svědky měli Věru Kalábovou a Ilju Bo-
janovského). Josef Motejl po studiu zůstal na fakultě
jako asistent, ale sotvaže začala vysílat Čs. televize,
působil zde nejprve externě a od roku 1955 byl při-
jat jako filmový kameraman s pevným platem. Točil
reportáže, mj. s Mirkem Vaštou z I. celostátní spar-
takiády v roce 1955, natáčel dokumenty ze zahra-
ničních cest, mj. z turné Národního divadla po 
Evropě. Jen nerad natáčel oficiální státní návštěvy
a to byl také důvod, proč nepřijal nabídku stát se
oficiálním filmovým kameramanem u prezidenta na
Hradě, ale naopak v roce 1958 byl jmenován hlav-
ním kameramanem dramatických, zábavných a hu-
debních pořadů ČST a současně vyučoval na FAMU.
Napsal několik odborných statí o televizním umění
a tvorbě. Je autorem učebnice Přední projekce v te-
levizní tvorbě. Tuto technologii s nadšením rozší-
řil na FAMU i v ČST. S její pomocí vzniklo mnoho
prvních nahrávek písní oblíbených zpěváků a poté
celovečerních hudebních programů, u některých
z nich byla režisérkou Motejlova žena Marie Ma-
nolova. Možnosti přední projekce si oblíbilo mnoho
režisérů, architektů a televizních štábů. Stala se ško-
lou k dalším elektronickým televizním trikům. S Mo-
tejlovým jménem jsou spojeny televizní inscena-
ce operních a činoherních představení, seriály
Rodina Bláhova nebo Advokátní poradna. Profesi-
onální tvůrčí schopnosti Josefa Motejla podpořilo

tehdejší vedení ČST vytvořením experimentálního
kompletního studia (nacházelo se v Ruzyni hned
proti věznici) a brzy se ujalo pojmenování „Motej-
lárna“. Mělo zásluhu na hudebně satirickém pořa-
du Píseň pro Rudolfa III., který se začal vysílat v po-
lovině osudového roku 1968 a další pokračování už
bylo zakázáno. Natáčel se zde ještě několikadílný
seriál o nejznámějších českých operních pěvcích
„Mají jméno ve světě“, a dokonce vynikající dílo Bo-
huslava Martinů Narození Páně (první část Hry
o Marii).
Srpnové události zastihly Josefa a Marii v Bulharsku,
odkud se v září 1968 vrátili a Josef Motejl přijal 

nabídku točit s barevným materiálem – poprvé v roce
1974 v pořadu Vysílá studio Jezerka. Mezitím Josef
Motejl stále vyučoval kameře na FAMU a v letech
1952 – 1980 vyšlo celkem jeho 16 učebnic a statí
na téma filmové kamery, jejího příslušenství a práce
s ní. Dokonce byl jmenován v roce 1980 profeso-
rem v oboru „filmová a televizní kamera“, a jak uvádí
autorka – pod vlivem chaotických čistek „Josef do-
stal nejzodpovědnější funkci: celých sedm let stál
v čele fakultní organizace KSČ. Během těchto let ne-
dostal žádný zaměstnanec FAMU výpověď z poli-
tických důvodů…“. Přesto poměry byly neudrži-
telné a Josef skončil v Psychiatrické léčebně
v Bohnicích. V roce 1991 po 38 letech aktivní práce
odešel do penze. Zemřel po těžké nemoci v roce
1997. V jeho šlépějích pokračují v Bulharsku dvě
neteře Mařenka a Eli, které postupně dokončily
střední filmovou školu v Čimelicích a FAMU v Praze.
Autorka se v knize nevyhýbá kritickému hodno-
cení některých událostí a televizních spolupracov-
níků, včetně dosud žijících. Bylo by jistě užitečné
poskytnout jim prostor k vyjádření. Závěrem své
knihy v zájmu objektivní pravdy cituje názor reži-
séra Otakara Koska o naší filmové a televizní tvor-
bě druhé poloviny 20. století: „V dramatické tvor-
bě byly osobnosti par exellance, jaké neměl svět.
Když se k nim někdo točí zády, jako kdyby televi-
ze neprodukovala jiného než odpad na objednáv-
ku, ježí se mi hrůzou vlasy na hlavě. Minulý režim
pěstoval propagandistické pozlátko, ale zrodila se
díla nepoznamenaná politikou, díla, která z hlubo-
kých tvůrčích kořenů vypovídala o člověku, mrav-
nosti, morálce a vztazích…“
(Ukotvené stíny – Marija Motejlová – Manolova, vy-
dala Bulharská kulturně osvětová organizace v ČR,
172 stran + obrazová příloha).

Český rozhlas Plzeň přišel na sklonku loňského roku
2005 s knížkou, která vyšla k 60. výročí zahájení
jeho vysílání. Je věnována dr. Karlu Šindlerovi, 
prvnímu řediteli plzeňského rozhlasu v roce 
1945. Na počáteční kapitolu navazují další 
s příznačnými názvy: Rozhlas po nástupu totality
1948, Přínos Českého rozhlasu Plzeň pro hudeb-
ní kulturu, Renesance rozhlasu – rok 1968, 
Normalizace, Rozhlas v roce 1990, Rozhlas ve 
svobodné době. Za tu dobu vzniklo na území 
Plzeňského a Karlovarského kraje celkem devět vy-
sílačů, v plzeňském rozhlasu se vystřídalo deset ře-
ditelů. (Mimochodem na rozdíl od Československé
a České televize, kde od roku 1953 jich bylo 
celkem 17.)
Ve sborníku najdeme podrobný jmenný rejstřík nejen
pracovníků, ale i účinkujících (mezi nimi bychom
našli mnoho jmen, spjatých i s vysíláním Česko-
slovenské a České televize, dále výběr vzdělávacích
pořadů a pořadů umělecké tvorby – bohužel jen
za léta 1945 – 1948).

Pro filmové a televizní pracovníky je rozhlasový
plzeňský sborník inspirativní z mnoha hledisek. Jeho
autoři přistoupili otevřeně ke kritickému zhodno-
cení dosavadního vývoje za uplynulých 60 let, jsou
zde vzpomínky a příběhy těch, které nenávist ko-
munistického totalitního režimu krutě zasáhla, líčí
se zde konfliktní a mnohdy dramatické situace, za
nichž bylo obdivuhodné vypětí některých tvůrčích
a dalších pracovníků, aby vůbec vysílání mohlo po-
kračovat – a to i v současné době komerčního roz-
hlasového trhu v západních Čechách. 
Kdy se k podobným edičním počinům odhodlají edi-
toři České televize? Nezapomeňme, že v roce 2003
vyšla populárně naučná kniha Od mikrofonu k po-
sluchačům k oslavě 80 let Českého rozhlasu rovněž
s vylíčením nejen událostí, ale i životopisů a osudů
jeho mnoha pracovníků na 668 stranách. 
(Svobodná Plzeň hovoří – Vladimír Bako, Eva Klaus-
nerová a kolektiv, vydala Nakladatelská a vydava-
telská agentura NAVA Plzeň, 168 stran + fotogra-
fická příloha.)

Svobodná Plzeň hovoří 
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Stojí za přečtení ony úvahy mediálních teoretiků, his-
toriků, sociologů, analytiků, jakož i profesionálních
žurnalistů a manažérů. Co říkají tomu uplynulému de-
setiletí, během něhož se naše liberálně demokratic-
ká média (sic!) změnila takřka odzákladu?
Co je jejich hnacím motorem, který sebou přinášejí
svoboda slova, majetkově právní poměry na zákla-
dě tržní ekonomiky, nové informační technologie včet-
ně digitalizace, nedokonalá legislativa, nejasnosti
v ochraně osobních dat a lidských svobod, překra-
čování etických a morálních zásad, z toho plynoucí
vlna prvních soudních pří, vlivy globalizace, virtuál-
ní svět, konzumní společnost a ne v poslední řadě
množství dalších rozporuplností, ovlivňujících živo-
ty a myšlení těch, kteří si zvolili práci v médiích –
div ne za své poslání!? Psychologové, psychiatři, lé-
kaři veškeré medicíny, advokáti a soudci by si k tomu
všemu měli říci rovněž své. Není tajemstvím, že již de-
sítky – blížící se k stovkám mediálních pracovníků

změnilo za posledních deset let mnohonásobně svého
zaměstnavatele, že se rozpadají redakční a tvůrčí týmy
vlivem ustavičných personálních změn a narušených
mezilidských vztahů a nad nimiž neustále visí hroz-
ba ztráty zaměstnání! 
Přidal bych k těm deseti esejům právě úvahu nad
tématem lidskosti, ztráty lidské dimenze, o povýše-
nosti některých majitelů médií, pro něž jsou zaměst-
nanci pouhými pohůnky, jak o tom svědčí dokument,
který mám v ruce od propuštěné pracovnice jedno-
ho renomovaného nakladatelství se zahraničním ka-
pitálem, které opustilo během relativně krátké doby
na 50 redakčních pracovníků. Naproti tomu slýchá-
vám čím dál častěji o přehnané loajalitě vedoucí až
k servilitě a podlézavosti k šéfům a majitelům. Kde zů-
stávají úcta, obdiv k skutečným hodnotám, slušnost,
skromnost, pokora, morálka, lidskost? Plní svou funk-
ci morální kodexy, existují ještě vůbec kolektivní smlou-
vy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci?

Až k těmto úvahám mne přinutili naši mediální ese-
jisti, u nichž jsem na některé své otázky hledal od-
pověď. Přesto doporučuji jejich řádky číst a nebát
se k nim vyslovit. Také náš FITES má na tomto poli
brázdy ještě nezorané. Hovořit by měli především
ti, kteří nesou bezprostřední tíhu současného me-
diálního zaměstnání a snahy o samostatnou svo-
bodnou a tvůrčí činnost.
(10 let v českých médiích – Jan Jirák – Masová média
a česká společnost, Milan Šmíd – Česká média 1995-
2005 – léta technického pokroku a zrání, Miloš Čer-
mák – Máme pitomější politiky, nebo novináře?, Vác-
lav Moravec – Etika a česká média, Milan Stibral
Komu patří informace na internetu?, Daniel Köppl –
Marketing a média: ztracené iluze, Barbara Köpp-
lová – Kam směřují časopisy a lifestylové magazí-
ny, Barbora Osvaldová – Kdo patří na titulní stra-
nu?, Petr Sak – Mládež a média, Štěpán Kotrba – Na
prahu mediálního opojení novým tisícletím a roz-
hovor s Petrem Herainem o 10 letech monitorin-
gu a mediálních analýz. Vydalí Portál pro Newton
Information Technology, s.r.o., Praha, 142 stran.)

3 předchozí recenze: Miroslav Sígl

Jsou tomu již dva měsíce, kdy se v pondělí 12. pro-
since minulého roku uskutečnil v brněnské Lite-
rární kavárně Academia na náměstí Svobody křest

objevné knížky, připomínající některé myšlenky
„učitele národů“ v aktuálním kontextu naší doby.
Na křtu knihy se výrazně podílelo nakladatelství
SOLITON, které před lety založil člen Fitesu, dříve
dramaturg České televize a popularizátor poznatků
z mnoha oborů přírodních věd, RNDr. Miroslav
Sedláček. Kniha Poselství J. A. Komenského sou-
časné Evropě se skládá ze dvou částí: z úvodní stu-
die a z výběru Komenského textů. Obsah i zamě-
ření této publikace, která by neměla chybět
v knihovně intelektuála, přibližuje její autor, Prof.
PhDr. Pavel Floss těmito slovy:
„Nepopírám, že Komenského aktuálnost se mnoha
našim současníkům může zdát problematická. Vychá-
zím tomuto jejich „podezření“ vstříc a poukazuji proto
na ty názory Jana Amose, jimiž se ve své době po-
stavil proti aktérům novověku, z něhož náš moder-
ní svět vyrostl. Snažím se tyto Komenského posto-
je vysvětlit a zároveň zdůraznit, že Jan Amos je
v současné době aktuální právě tím, jak již ve své době
varoval před problémy, jež mohou určité novověké
koncepce zplodit. Patrně i v budoucnu budou platit
prorocká slova básně, již velký G. B. Leibniz napsal
po Komenského smrti – že přijde doba, kdy se Ko-
menského vize a sny uskuteční. 
Ke kapitole, v níž pojednávám o nosných ideách 
Komenského díla a vztahu moderního člověka

k němu, připojuji stručný životopis Jana Amose, který
by měl čtenář chápat jen jako příspěvek k časo-pro-
storové orientaci průběhu Komenského života a tvor-
by. Zároveň podávám i stručné charakteristiky děl,
z nichž některé figurují ve druhé části publikace.
Druhá část knihy Poselství J. A. Komenského sou-
časné Evropě není tradiční antologií, nýbrž před-
stavuje výběr pasáží z Komenského spisů Listové
chudých a bohatých do nebe, Velká didaktika, Štěs-
tí národa, Obecná porada o nápravě věcí lidských
a Výzvy Eliášovy. Z edic uvedených spisů zařadil
jsem do této publikace ty jejich části, v nichž se,
podle mého soudu, objevují představy, názory
a výzvy, které mohou být aktuální a inspirující. Chtěl
bych doufat, že se najdou čtenáři, které předlože-
ný výběr pasáží z Komenského textů přivede k zájmu
o četbu či studium těchto děl v jejich celku, což bych
doporučoval zvláště v případě hlavního Komenského
díla Obecné porady o nápravě věcí lidských.“
Mimořádným prvkem této knihy je signovaná me-
daile jako součást knižní vazby od akademického
sochaře Andrého Víchy. Kniha je k dostání knih-
kupectvích Academia v Brně a v Praze a se slevou
na webové stránce nakladatelství www.soliton.cz
nebo na objednávku faxem na č. 543 247 992. 
Na webové stránce jsou další podrobnosti a foto-
grafie obálky. 

Poselství Komenského současné Evropě

10 let v českých médiích

NA DNA D OO BB RR É ADÉ AD RR EE SS EE
•  Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání: http://www.rrtv.cz/cz/  •  Rada České televize: http://www.czech-tv.cz/ct/radact/

•  Rada Českého rozhlasu: http://www-ext.rozhlas.cz/rada/portal/  •  Ministerstvo kultury ČR: http://www.mkcr.cz/

•  Mediář – internetový portál o médiích: http://www.mediar.cz  •  RadioTV – o médiích: http://www.radiotv.cz/

•  Louč Milana Šmída – o médiích: http://www.louc.cz/  •  Marketing a média – o médiích: http://www.mam.cz/ 

•  Rozcestník pro profesionály v dokumentární tvorbě: http://www.docuinter.net/
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Česká televize v letošním roce opět počítá se vstupem do koprodukcí a s pod-
porou české kinematografie na základě dvoukolového výběrového řízení v prů-
běhu jednoho kalendářního roku. První kolo výběru projektů, do kterého
přišlo 21 nabídek, nebylo z důvodu složité ekonomické situace České tele-
vize dosud uzavřeno. Další kolo výběrového řízení, do něhož automaticky
postoupí všechny projekty z prvního kola, bude vyhlášeno v návaznosti na roz-
hodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o výši koncesio-
nářských poplatků a rozsahu reklamy ve vysílání, které ovlivní finanční situa-
ci České televize. 
I. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ NÁMĚTŮ DORUČENÝCH ČESKÉ TELEVIZI 
Cílem České televize při práci s náměty od autorů je především: 
– zaručit striktní dodržování příslušných právních předpisů, zejména autor-

ského zákona;
– chránit autory námětů před neodůvodněnými procedurálními průtahy a dlou-

hodobou nejistotou ohledně případné realizace jejich projektů;
– v souladu s posláním televize veřejné služby optimálně využívat předlože-

né náměty a na jejich základě  dále rozvíjet původní českou filmovou a te-
levizní tvorbu. 

Organizační struktura České televize se specializovanými redakcemi, produ-
centskými centry a tvůrčími skupinami přináší výhodu v podobě kvalifikova-
ného rozhodování v první linii. Pro autora námětu je výhodné, pokud adre-
suje svůj námět věcně příslušné redakci (producentskému centru). Pokud
adresuje námět České televizi v Praze jako instituci, přidělí jej věcně přísluš-
né redakci nebo producentskému centru ředitelství programu nejpozději do
pěti pracovních dnů od doručení námětu. O námětech, adresovaných bez bliž-
šího určení televizním studiím Brno a Ostrava, rozhoduje hlavní producent.
Hlavní producenti a šéfproducenti postoupí námět nejpozději do pěti pra-
covních dnů od jeho doručení věcně příslušné redakci nebo tvůrčí skupině. 
Za odpověď autorovi (předkladateli námětu) dále uvedeným postupem od-
povídá šéfredaktor redakce nebo producent tvůrčí skupiny. Šéfredaktor nebo
producent odpoví nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl námět do České
televize doručen. Tato odpověď může mít zejména následující podoby: 
– sdělení, že redakce (tvůrčí skupina) námět odmítla – v tom případě musí být
povinnou součástí odpovědi  věcné zdůvodnění; 
– sdělení, že redakce (tvůrčí skupina) se rozhodla předložit námět do nabíd-

ky pro vysílací schéma ve stávající podobě – v tom případě uzavře s auto-
rem smlouvu opravňující výhradně Českou televizi k užití námětu (pro
sjednané způsoby užití) a zaplatí odměnu. Do uzavření písemné smlouvy má
autor právo nabízet námět i jiným subjektům a záleží na něm, zda je ochoten
čekat (v závislosti na přípravě vysílacího schématu) na definitivní odpo-
věď, tj. předložení smlouvy ze strany České televize; 

– má-li redakce (tvůrčí skupina) o námět zájem, avšak tento dle dramatur-
gických připomínek vyžaduje  úpravy, uzavře s autorem smlouvu o vytvo-
ření díla a poskytnutí licence s uvedením požadavků na úpravy. 

Je nepřípustné, aby Česká televize výslovně podmiňovala přijetí námětu za-
jištěním částečného či úplného finančního krytí ze strany autora (např. zajiš-
těním sponzora). 
Definitivní rozhodnutí, přijaté při přípravě vysílacího schématu a výrobního
úkolu, sděluje písemně a bez zbytečného odkladu autorovi námětu producent,
který námět do vysílacího schématu nabídl. Od okamžiku přidělení námětu šéf-
redaktorovi (producentovi tvůrčí skupiny) je šéfredaktor (producent tvůrčí sku-
piny) odpovědný za veškerou komunikaci s autorem námětu. Tato odpověd-
nost je nepřenosná. 
I I. ZÁSADY VÝBĚRU SPOLUPRACUJÍCÍCH FIREM (NEZÁVISLÝCH
VÝROBCŮ)
Česká televize přistupuje ke spolupráci s nezávislým výrobcem zejména tehdy,
když

– nedisponuje vlastními kapacitami k realizaci plánovaného pořadu ve sta-
noveném čase,

– je nezávislý výrobce nositelem práv k námětu vyráběného pořadu, má zájem
podílet se na jeho výrobě a nabízí České televizi oboustranně přijatelné pod-
mínky spolupráce,

– je nezávislý výrobce schopen realizovat projekt při zachování požadované
kvality finančně výhodněji než Česká televize ve vlastní produkci,

– nezávislý výrobce přináší částečné finanční krytí nákladů na výrobu pořa-
du (koprodukce) a za podmínek, respektujících platné interní předpisy České
televize, umožňuje projekt realizovat lépe, než by jej mohla uskutečnit Česká
televize ve vlastní produkci,

– Česká televize vyrábí pořad na základě akce, která by se jinak konala i bez
její účasti (koncert, divadelní představení atd.),

– je nezávislý výrobce nositelem technologie nutné pro výrobu pořadu a na-
bízí tuto kapacitu za prokazatelně výhodných podmínek,

– nezávislý výrobce nabízí výhodnější ekonomické podmínky výroby pořa-
du ve srovnatelné kvalitě.

Rozhodnutí o vstupu do společné výroby, koprodukce nebo zadání zakázky na
výrobu pořadu je v kompetenci odpovědného šéfredaktora (producenta tvůr-
čí skupiny). V případech hodných zvláštního zřetele konzultuje šéfredaktor
(producent tvůrčí skupiny) toto rozhodnutí se svým přímým nadřízeným. Pro
každou takovou spolupráci bude vyhotovena smlouva, jejíž nedílnou součás-
tí bude zejména scénář, rozpočet, výrobní plán a seznam štábu (herecké 
obsazení). 
Obligatorními podmínkami, jejichž bezvýjimečné splnění vyžaduje Česká te-
levize od všech nezávislých výrobců spolupracujících na výrobě pořadů, jsou:
– dramaturgický dohled nad výrobou pořadu;
– kontrola konečného vyúčtování veškerých nákladů na výrobu pořadu;
– kontrola celkového rozpočtu a průběžného čerpání nákladů na výrobu po-

řadu;
– možnost neproplacení předem nedohodnutých vícenákladů;
– získání výhradní licence k užití pořadu sdělováním veřejnosti, zejména 

vysíláním televizí na území ČR.
Při spolupráci s nezávislými výrobci se Česká televize řídí obecně platnými práv-
ními předpisy, zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění,
zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
Statutem České televize, popř. Kodexem České televize.

PRAVIDLA PRO SPOLUPRÁCI 
S AUTORY A NEZÁVISLÝMI VÝROBCI
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JAK FILMOVAT REVOLUCI?
To záleží proti komu a taky na tom, koho se ptáte.
Kameramani jsou různí, mají různé zájmy, názory,
filosofii, nazývejte to, jak chcete, jenom na nich ne-
vyžadujte, aby šli filmovat, jak se zabíjejí lidi. 
Já jsem filmoval pražské povstání v květnu 1945
a později obsazení ČSR našimi lidově-demokratic-
kými spojenci. Natočil jsem i pár padlých v něko-
lika celkových záběrech, ale v mých očích byl a je
hrdinou starý pan lékárník od rozhlasu, kterému
jsem věnoval nejvíc času i materiálu. Stál v otev-
řených dveřích své lékárny a koukal ven, kde pře-
bíhali neozbrojení mladíci, snažící se dostat co nej-
blíže k rozhlasu, kde byla bitva v plném proudu. Starý
pán neviděl létat kulky, ale slyšel je – jako já – a viděl
– jako já – padat mladíka, který nedoběhl včas, aby
se schoval za vykolejenou tramvaj. Nečekal, co se
bude dít dál. Vyšel ze své lékárny a klidně kráčel
k ležícímu chlapci. Na místě vyšetřil jeho zranění
a pak ho s námahou zvedl a napůl nesl, napůl vlekl
do lékárny. Kulky během celé této akce nepřesta-
ly létat. Hvízdaly dál. Ne! Revoluce by neměly být
o zabíjení.
Čepelák při revolucích točil historicky i architek-
tonicky památné budovy, aby byly zachovány aspoň
na filmu. Samozřejmě, že cestou točil i typické 
revoluční výjevy, ale to se nedá plánovat, to buď
máte štěstí nebo ne. 
Barrandovský kameraman Václav Hanuš sehnal ne-
známého řidiče, který vezl v dodávce dřevitou vlnu,
přinesl do vozu svoji těžkou studiovou kameru, která
se k tomuto typu filmování naprosto nehodila, za-
maskoval ji tou vlnou a vyrazili směrem k Dejvi-
cím. Když projížděli Belcrediho třídou nahoru ke
Spartě, míjeli po pravé straně kadeřnictví, kde se
něco dělo. Mladá dívka, zřejmě učednice, stála na
štaflích a zamazávala německou část nápisu na fi-
remním štítu. Pod žebříkem stál Němec v uniformě,
křičel na dívku, rozkazoval jí, aby slezla a nakonec
se ji snažil setřást. Kolem se vytvořil hlouček 
diváků, kteří nejdříve na Němce křičeli, pak do něj
začali strkat a nakonec mu dali pár facek a vyhnali
ho. Vašek Hanuš tuto revoluční epizodu natočil –
protože měl štěstí. 
Náš externí kameraman Vladimír Vandrovec a náš
redaktor Karel Zrůbek měli naopak smůlu, proto-
že když se dozvěděli, že právě začala revoluce, ne-
měli u sebe kamery. Vandrovec měl dvě, ale ve svém
bytě na Floře a nabídl Zrůbkovi, že mu jednu půjčí.
Ale museli si pro ně doběhnout. V revoluci tramvaje
nejezdí. 
Když míjeli Jiřího náměstí, přestali klusat, protože
uslyšeli zvuk pochodující vojenské jednotky. Asi 
40 vojáků připochodovalo, na povel zastavilo, po-
stavili pušky předpisově do trojhranů, což vytvo-
řilo řadu malých pyramid, a obrátili čepice štítkem
dozadu na znamení, že válka pro ně skončila. Sedli
si na zem a čekali, až si pro ně někdo přijde. Na roz-

díl od našich kameramanů, bezmocných diváků 
něčeho tak bizarního, vypadali velice spokojeně.
Ale V & Z, na rozdíl od vojáků, se nevzdali. Za krát-
ký čas klusali, obtíženi kamerami a dvěma plecho-
vými krabicemi, které obsahovaly 600 metrů filmu,
do Aktuality, kde byla temná komora s převijákem,
kde se normálně přetáčely filmy z velkých kotoučů do
malých cívek pro ruční kamery. Tam už se ale tísnila
dlouhá fronta netrpělivých kameramanů snad z celé
Prahy. Oba nešťastníci se rozhodli, že vzhledem k dosti
již tak promarněnému času přetočí filmy někde ve
sklepě, jak se to z nouze dělávalo, a utíkali pryč. Spě-
chali. Přeběhli jen Václavské náměstí a v domě, téměř
naproti, našli s pomocí domovníka tmavý, ale čistý
sklep, a pustili se do práce. Zpočátku to šlo dobře, ale
jak jsme se později domluvili, najednou slyšeli zvuk
letadla a pak sílící hvízdání padající bomby, které jsem
také slyšel. Vybíhal jsem v tu dobu z Vaňhovy pasá-
že k čekajícímu autu. Měl jsem dojem, že ta bomba
míří přímo na mě, zavřel jsem oči a padl vedle auta.
Ohromující výbuch – konečně. 
Když jsem se podíval, co se stalo, viděl jsem, jak se
dům mění ve zříceninu. Vandrovec a Zrůbek viděli jen
bílou mlhu a když se vypotáceli ven a protřeli si oči,
Módní dům Prokop a Čáp už neexistoval.
Strach je do jisté míry přepych, vyžadující čas k myš-
lení. Buď sedíte doma a bojíte se, protože máte čas
a přemýšlíte, nebo děláte něco užitečného, jste tím
plně zaujati a na nic jiného nemyslíte. A ty průvod-
ní zjevy, které strach probouzejí, jako výstřely, hvíz-
dání kulek a podobné zvuky, na ty si člověk brzy
zvykne a vnímá je jako obyvatel velkoměsta dopravní
ruch. To vám potvrdí každý, kdo se s tím setkal. 
Zahradníček točil v Balbínově ulici dobývání roz-
hlasu. Bojovalo se o každé patro. Naši tlačili Němce
dolů, a když se v okně objevila naše vlajka, bylo
jasné, že jsme dobyli další patro. Byl jsem ve 
Schwerinově, nyní Vinohradské ulici proti hlavnímu
vchodu, a tak jsem měl možnost natočit, když si 
vojenská jednotka asi 40 mužů přišla vyzvednout
německé zaměstnance, ale hlavně své zdravé 
i raněné kolegy.
Rozhlas je v revoluci nepostradatelný pomocník.
Například na jeho výzvu bylo přes noc postaveno 
2 000 barikád. Proto se ho snažili Němci zničit a proto
se muselo vysílat z tajného studia. Téměř všichni ka-
meramani točili hořící Staroměstskou radnici, kte-
rou Němci bombardovali a ostřelovali z tanků, pro-
tože se mylně domnívali, že tam má vysílací studio
Městský rozhlas, který ale sídlil ve sklepě domu
v Kaprově ulici. Ačkoliv povstání vzniklo naprosto
spontánně, inspirované pouličním nadšením a ma-
lými incidenty, k nimž už pár dní docházelo, Česká
národní rada se přidala včas. Předseda byl muž se
jménem, které bylo nejen vhodné, ale hlavně čisté
jako diamant. Prof. dr. Albert Pražák, hluboce čest-
ný a nezáludný muž. Byl zvolen jako reprezenta-
tivní a národem uznávaná osobnost teprve 30. dubna
a předsednické funkce se ujal až v den, kdy zača-

la revoluce. Již 5. května v poledních hodinách Měst-
ský i Státní rozhlas vysílal provolání České národ-
ní rady, a tak se celý národ dozvěděl, že má praž-
ské povstání vůdce. Městský rozhlas byl ovládán
hlavně politickými činiteli, reprezentovanými 
soudruhem Smrkovským, Státní rozhlas obsadili vo-
jáci (Obrana národa), kteří se od počátku poklá-
dali za odboj národní a podezírali Radu, že straní záj-
mům politicko-stranickým a sociálně převratným.
Podle historek, které vyprávěli kameramani, bylo jasné,
že každý točí na svůj vrub a nikdo nemá koncepci,
která by všem těm malým šarvátkám dávala nějaký
smysl. Cítil jsem, že zodpovědnost padá na moji hlavu
jako hlavního redaktora. Řekl jsem to Zahradovi, který
to pochopil a uznal, že jsou důležitější věci než pod-
nikat vzrušující výpady do ulic.
V Bartolomějské ulici sídlil hlavní štáb a chodili tam
lidi, kteří hodně věděli. Tam jsem si začal dělat obraz
o situaci. Tam jsem se taky sešel se čtyřmi žurna-
listy v amerických uniformách, kteří přijeli džípem
z Plzně, a chtěli vědět, co se tu vlastně děje a proč
odmítáme jejich pomoc. Jezdil jsem s nimi po Praze,
prováděl je po místech nejhorších střetů a filmo-
val s nimi Vlasovce, kteří, ač v německých unifor-
mách, bojovali po našem boku. To byl jasný příklad,

jak politika často komplikuje životy lidí. Jako naši le-
gionáři bojovali v první světové válce po boku Fran-
couzů, Rusů a Italů proti Rakousku-Uhersku, kam
jsme také patřili, generál Vlasov bojoval v této válce
po boku Němců proti komunistické diktatuře, kte-
rou on i jeho vojáci-přeběhlíci nenáviděli. Filmo-
val jsem je, když dobývali Hlavní poštu v Jindřiš-
ské ulici a když vyčistili od Němců Václavské náměstí.
Byl jsem vždy, když jsem je sledoval v akci, pře-
kvapen jejich kázní, vojenským uměním přiblížit
se k nepříteli a klidnou statečností. Ačkoliv Ná-
rodní rada, reprezentovaná Smrkovským, odmítla
s nimi jednat, téměř 300 Vlasovců položilo životy za
osvobození Prahy. Generál Eisenhower telegrafo-
val již 4. května sovětskému velitelství svůj úmysl
postoupit až k Labi a Vltavě, což znamenalo vstup
do Prahy. Příští den dostal odpověď, že sovětské
velení požaduje splnění starší dohody, že se Ame-
ričané zastaví na linii Karlovy Vary – Plzeň – Bu-
dějovice. Eisenhower potvrdil, že ujednanou do-
hodu tedy splní a předsunuté síly stáhl. Rusové si
zásluhu o osvobození Prahy vyhradili pro sebe.
Ale Praha stále bojovala, ačkoliv na barikádách měl

Vzpomínky na Mirka Langa, doyena českých dokumentaristů, který nás opustil v prosinci minulého roku v nedožitých 88 letech, najdete
v závěru tohoto čísla v rubrice IN MEMORIAM. Zde otiskujeme jednu kapitolu jeho „Vzpomínek na přeskáčku“, které vycházely v
předchůdci Synchronu – Zpravodaji Fitesu – v roce 2001.
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Čj. 31/1953 k.o. Praha dne 7. února 1953
Soudruh
Miroslav Lang
Ústředí lidové tvořivosti

Vážený soudruhu!
Po prostudování Tvého kádrového materiálu a životopisu, žádáme, abys nám
podrobně a zevrubně zodpověděl následující otázky:
kdy jsi nastoupil místo v ČKD a jak dlouho jsi tam pracoval,
s kým jsi udržoval v tomto závodě syky a jakého politického profilu byli tito lidé,
co Tě přimělo k přechodu do redakce Čs. filmového týdeníku, zda z vlastní-
ho popudu nebo na radu někoho jiného,

s kým jsi udržoval styk přímo v redakci a jakého
politického zaměření byly tyto osoby,
jaké styky jsi měl mimo redakci nebo v souvislosti
s Tvou prací jako redaktora sportovní rubriky,
jaký byl jejich politický charakter,
stýkáš-li se s některým ještě dnes osobně nebo
písemně,
jaký byl Tvůj styk s komunisty na Tvém pracovním
úseku, jména těchto soudruhů,
v čem záležela Tvoje pomoc a práce ve spojení se
soudruhy,

udržuješ-li s nimi osobní nebo písemné spojení, v případě, že nikoli, uveď
důvody,
Tvoje práce s Č. Zahradníčkem a jména dělníků z laboratoře Favorit film, kteří
s Tebou spolupracovali,
v jakém směru jsi pracoval se svým otcem při jeho ilegální práci,
jakého politického zaměření tato práce byla a kdo byl Vaším spolupracovníkem,
jakého politického profilu byli tito lidé,
Tvá spolupráce se s. Brychtou v revoluci 1945,
jména soudruhů s kterými jsi v těchto dnech přišel do styku,
byly-li snímky, které jsi pořídil v době okupace po revoluci promítány, v kte-
rém kinu a kdy, 
jména členů revolučního výboru, který Tě pověřil vedením provozu týdeníku,
jaký byl jejich politický profil,

udržuješ-li dosud s nimi nějaké styky,
jméno ředitele při Tvém jmenování šéfredaktorem,
jaké styky a s kým jsi udržoval po dobu své působnosti v „Čs. filmovém tý-
denníku“ až do Tvého odchodu,
co Tě přimělo k odchodu z Čs. filmového týdeníku,
kdo Ti pomohl, abys nastoupil místo v „Krátkém filmu“,
kteří soudruzi z ÚV KSČ to byli, na které jsi se obracel o radu při výrobě svých
filmů,
jak jsi se zúčastnil únorových událostí v r. 1948 a kde,
důvody, které jsi měl, že jsi nevstoupil do KSČ,
jména těch komunistů, kteří byli příčinou toho, že jsi nevstoupil do KSČ,
s kým jsi se po dobu své činnosti v Krátkém filmu stýkal,
jaký byl jejich politický profil,
další Tvá práce až do nástupu na nynější působiště.
V závěru Tě, soudruhu, žádáme abyses ke každé otázce podrobně vyjádřil, aby-
chom měli jasný obraz o Tvé činnosti a životě.
Se soudružským pozdravem
Jaroslav Tůma Antonín Šafařík
kádrový referent ředitel

(přetiskujeme bez jazykových úprav)
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pušku jen každý desátý obránce. Občané Prahy šli do
povstání proti tankům, dělům, letadlům a kulometům
jen s pěti sty puškami. Národní rada radiotelegrafo-
vala košické vládě naléhavou žádost o okamžitý le-
tecký přísun zbraní. Byla dohodnuta místa i hodiny
shozů, ale nepřišlo nic. Situace se o málo zlepšila tepr-
ve když se povstalci v Praze i mimo ni zmocnili ně-
kolika vojenských arsenálů a vlaků se zbraněmi a od-
zbrojili několik vzdávajících se útvarů.
To jsem se dozvěděl od štábního kapitána Ne-
chanského, původně jezdeckého poručíka v čsl. 
armádě, od roku 1939 v zahraničním odboji
a v únoru 1945 vysazeného z Anglie s vysílačkou
na Vysočinu, kde okamžitě navázal styk s partyzá-
ny. Teď byl pověřen Národní radou, aby sháněl zbra-
ně a staral se o věci vojenské. 
Nebyl to snadný úkol bojovat proti bezpečně za-
bydlené třicetitisícové armádě generála Toussainta
a současně připravovat obranu Prahy proti milio-
nové armádě maršála Schörnera, který prchal před
Sověty a chtěl se za každou cenu a co nejrychleji
dostat do Plzně a vzdát se Američanům. Jeho roz-

kaz „okamžitě zničit Prahu“ a uvolnit tak cestu jeho
armádě, Toussaint odmítl a začal jednat o kapitu-
laci. Ve 4 hodiny odpoledne byl podepsán kapitu-
lační akt. Němci zastavili bojové akce, odevzdali čes-
kým orgánům své válečné zajatce i politické vězně,
a od šesti hodin večer vojenské jednotky vyklizo-
valy Prahu. Odvedli také své politické a policejní 
orgány i německé civilní obyvatelstvo. Bohužel, 
většina těchto akcí se odbývala v tajnosti a za tmy.
Tankové jednotky generála Rybalka urazily na roz-

kaz maršála Koněva za noc téměř 200 km, aby se
do Prahy dostaly včas, ale nestihly to. Našli Prahu
od Němců už téměř prázdnou. Byla osvobozena
vlastní diplomacií a za pomoci Vlasovců vlastní silou.
Jistě nám pomohl také strach Němců před ruským
zajetím.
Vzpomínám si, jak jsem chtěl k té příležitosti na-
točit velice věrohodně vstup maršála Koněva do
Prahy. Představoval jsem si, že bude mít v ruce mapu
a bude zkoumat třeba jak je to ještě daleko. Viděl
jsem, že má mapu ve speciální mapové tašce, a tak
jsem netušil, že by to mohl být problém i když jsem
jazykový antitalent, který neví, že mapa se řekne
rusky „karta“ (teď už to vím). Věřil jsem, že tuto
malou závadu odbudu pantomimou a předehraji Ko-
něvovi jeho dramatický vstup do Prahy. Aby moje
předvedení bylo věrohodné, potřeboval jsem hlav-
ní rekvizitu – tu mapu. Ale on mi ji nechtěl půjčit
a tak jsme se o ni chvíli tahali před zraky všech po-
bočníků. Mohl mě vyhodit, možná i dát zavřít, jeho
ochranka mě mohla i zastřelit, on se ale smál a po-
chopil. A tak jsme v pohodě skončili revoluci.

A ještě jeden dokument, který dnes už možná vyloudí jen úsměv, ale tenkrát to nebyl dopis zrovna moc příjemný. Ti mladí a nejmlad-
ší, kteří mají rádi historii, se často ptají, co to vlastně byla ta „padesátá léta“. Nuže tady je jen malé svědectví. Ostatně záměrně je
zařazujeme před rubrikou, která patří právě těm mladým…

1965, 
příprava na emigraci?

Mirek Lang ve své londýnské zahrádce, pan „Gutfreund“ vlevo.
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„Son, i think it`s time you and I had a little talk. I got a call from your math
teacher yeasterday. She says you were drawing horses in your math book.“
Bastian looks at him.
„Unicorns. They were unicorns.“ He states.
„What?“
„Nothing.“ He sighs.

Dal jsem si na čas. Nechtělo se mi odpovídat hned – kdo by chtěl číst ne-
ustále o jednom a tom samém dokola a pak, měl bych příliš horkou hlavu, to už
jsem si v minulosti párkrát prověřil. Pokusím se odpovědět na všechny otázky,
které mi byly položeny a reagovat na tvrzení. 
Na úvod bych začal otázkou generačního konfliktu. Pan Eismann, možná také
i jiní čtenáři, se mohli domnívat, že ta poslední kulka mezi oči byla určena
jim. Nu, asi jak jsem mladý, tak se umím dobře vyjadřovat. Ta poslední kulka
nebyla myšlena coup de grace nýbrž predátorsky. Nebo jsem snad nepsal „česká
kinematografie musí nejdříve lehnout popelem a s ní všichni současní tvůr-
ci"? Myslíte si, že jsem tím myslel „česká kinematografie musí nejdříve lehnout
popelem a s ní všichni staří tvůrci současnosti"? Ne, ta kulka nemine ani mě,
na to vemte jed! Proč mě nemine? Protože i když se nesnažím sám sobě pod-
říznout větev, jiných deset se o to snaží usilovně. Nepopírám, že generační kon-
flikt se mě netýká, ale kdyby to bylo tak žhavé, věřte mi, dopis bych formu-
loval jinak. Doba kadeřavosti mě již minula, zůstal jsem možná nezralým. Takže,
co pan Eismann píše ve svých dvou sloupcích – já tomu rozumím, ano. Ale proč
myslíte, že jsem si to vykoledoval? Dovětek měl být dovětkem pouze redak-
ci, netušil jsem, že dopisy se zde otiskují v celé šíři. 
K druhému dopisu toto: Ať se na mě hněvá, kdo chce. Sám jsem došel k tomu,
že co se jednomu zdá malicherné, pro druhého na tom stojí celý světa, a hněv
je tedy věcí logickou pro druhého než naopak. Myslím, že pan Eismann vy-
stihl „ony problémy“ zcela jasně a komplexně, ale protože se o „těchto pro-
blémech“ napsalo v mnoha číslech Synchronu dost a dost, rozhodl jsem se
to shrnout do věty „Problémy českých filmových a televizních tvůrců se mi zdají
nepřekonatelně vzdálené“. Těžký granát typu „lidé kolem mě to připisují stavu
české kinematografie, já spíš své lhostejnosti vůči ostatním filmařům“ je pro
mě spíš sladkým bonbónem než granátem. Ale v jednom máte pravdu, pane
Zapletale: Nafoukaný asi jsem, žiju v Jizerkách, tady to fučí. Nedivil bych se,
kdyby mi do té hlavy nenafoukalo. V textu písně Besame mucho dokonce píšu:
!It insufflates alaskan sharp sand in my big head snooby mind“. Ne tak závě-
ry pana Eismanna, ale závěry pana Zapletala se mi zdají jako konfliktní. Konflikt
spočívá zřejmě v pocitu méněcennosti, z kterého pak vyvodí, že já vidím
staré zkušené lidi jako bezcenné a z toho samého důvodu mě označí za hlou-
pého. Tedy zde k jednotlivým bodům:
1) „Shodou okolností vyšly v tomtéž čísle mé vzpomínky na...“
Nečetl jsem je! Protože jsem věděl, co znamená mít kliku. Očima jsem skočil
po rozvleklém, pro mě nezáživném, vyprávění a časopis zavřel. I když jsem
se později přemáhal, nezačetl jsem se ani na druhý, ani na třetí pokus. Zde
jen poznamenám, že svůj „první“ dopis jsem psal více než dvě hodiny, snažil
se myšlenky formulovat jasně, jen aby to nebylo rozvleklé. To není nic proti
Vašim vzpomínkám, to, že jsem je nečetl, byl jen můj nezájem, nic víc. 
2) „Z Vašich řádků nevyplývá, jak Vy sám vlastně ten stav české kinema-
tografie hodnotíte.“ 
Omyl. Vyplývá, jak pak byste o 3! řádky níž mohl napsat: “...troufám si 
tvrdit, že tak špatný ten stav zase není...“ Nebo na co jste tím reagoval? 
Nepsal jsem rozbor české kinematografie, ale dopis. 
3) „Já vím, Vy jste to tak nemyslel – ale jak jste to myslel, Antonio?“ 
Vysvětlení nebo spíše utvrzení v tom, jak jsem to myslel, viz výše, Sašo. 
4) „Nebylo to tak, že jste si sednul a sepsal řadu nejrůznějších maxim, které
se mají zdát kritická – a Vás udělat tak trochu zajímavým?“ 
Teorie o psaní mého dopisu zmíněná výše podle mě vylučuje Vaši zmíněnou 
teorii maxim. Myslím si, že svým vlastním způsobem zajímavý jsem, co určitě
ale nepotřebuju, je dělat se zajímavým.

5) „Opravdu bych se rád dozvěděl, odkud by se ve Vás měl vzít ten Váš „pocit
potupnosti, kdybyste se srovnával s ostatními“, anebo to „stvrzení Vaší 
průměrnosti, kdybyste dostal ocenění“. 
K první otázce. Moji rodiče mi vždy říkali: „Srovnávej se vždy s lepšími.“ Ne-
jsem jediný, teď se mi momentálně vybavuje rozhovor Báry Basikové a Jana
Krause – Uvolněte se, prosím, komu se zdá český showbusiness trochu po-
křivený. Pokud mi chcete namítnout, kdo tu mluví o showbusinessu, pak vzpo-
menu kohosi, kdo řekl, že i Aneta Langerová, ať chce vypadnout ze škatulky
Superstar, jak chce, ať bude zpívat, co bude zpívat, tak to bude vždy o busi-
nessu. V Čechách se ze všeho dělá business. Jestliže si myslím, že je to tady
pokřivené, nebudu se s tím ani srovnávat. Pokud si myslím, že současný český
film je průměrný, nebudu ani přijímat cenu, která by stvrdila, že jsem se „srov-
nával s horšími“. Ale upřímně, Vy si myslíte, že já někdy nějakou cenu dosta-
nu? Byl to problém víceméně k zamyšlení. Jde o to, že tyto mé dva postoje jsou
důvodem toho, proč si připadám tak vzdálený.
6) „A pročpak jste nám neprozradil, jaký je to důvod, který tak dobře znáte,
díky němuž chce či má někdo točit filmy?“
Problém vidím v tom, jak jste položil tuto otázku, nebo jinak: Jak jste ji polo-
žil proto, aby vzniknul dojem, že vím pravdu všech filmařů a držím v ruce lék
všemocný. Nechte mě vyložit mou původně uveřejněnou větu: “...Právě tak se
ocitne režisér mezi výkvětem inteligence české společnosti a vyvodí si z toho
pro sebe odpověď na otázku. Co je důvodem pro to, že chce točit film? Ten
důvod znám, zažil jsem to.“ Nikde v celé větě neříkám, jak někdo něco chce
či má točit. V celém odstavci vyprávím čtenáři příběh ze svého života a to,
co chci sdělit v obecné rovině, přejdu eufemismem. To, co si čtenář může nějak
představit, zkrátka vynechám. Vynechám své vlastní unikátní řešení otázky,
které platí s největší pravděpodobností jen pro mě! Proč? Abych celý dopis za-
nechal v obecné rovině. Vaše otázka je – cituji Vaši verzi: “...díky němuž chce
či má někdo točit filmy?“ Někdo? Já. Vy ne, Sašo.

VVVVAAAA LLLL NNNN ÁÁÁÁ   HHHH RRRR OOOO MMMM AAAA DDDDAAAA
se koná v pondělí 

13. března 200613. března 2006
od od 117 hodin7 hodin
v klubovně 16,

Senovážné náměstí 23,
Praha 1.

Pozvánku čtěte na 
1. straně!

ZA SMRT JEDNOROŽCE!
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7) „A tak i ten Váš 
rádoby optimistický
závěr – buďte rádi, že
točíte – měl pro mne
bohužel pachuť nepo-
chopitelně nadřazené
pózy.“ 
Jan Starý mi kdysi na-
psal: „Chceš-li se mnou
i nadále komunikovat,
Antonio, prosím tě
o jedno: Zbav se laci-
ných předsudků o li-
dech a zemích, které
neznáš, a naslouchej
tomu, co lidé říkají
s tím, že budeš brát je-
jich slova tak, jak je ří-
kají (tady se říká „for
face value"), namísto
abys je interpretoval.
A když ti něco z mých

slov nebude jasné, místo pokusu o výhodnou účelovou interpretaci se mě radši
zeptej, co jsem měl na mysli, a já ti to rád řeknu jinými slovy, abychom oba měli
jasno. A hlavně, neutíkej, když se ti něco nelíbí. Tím nepomůžeš ani sobě,
ani mně, ani věci samé.“
„Son, i think it`s time you and I had a little talk. I got a call from your math
teacher yeasterday. She says you were drawing horses in your math book.“
Bastian looks at him.
„Unicorns. They were unicorns.“ He states. 
„What?“ 
„Nothing.“ He sighs.
8) „Pamatuji si moc dobře, že dokud mi někdo ze starších nevysvětlil, že
se do kamery zakládá film, mohl jsem si myslet, že se tam dávají tkaničky
od bot.“
Časy se mění. Když jsem něco chtěl, musel jsem se to naučit sám. Abych zjis-
til, jak se do kamery zakládá film, se stačí připojit na internet a umět hledat.
Z jiného soudku – věřil byste, že za celé dva roky na filmové škole v Písku jsem
nedržel film v ruce? Mimo dvaceticentimetrového kousku, který kdosi přinesl,
asi pan Urban, z laboratoří na ukázku? A když jsem končil školu, ukradnul jsem
animátorům nějaké odřezky, které mi dodnes visí v pokoji v okně? Ježíši.
9) „Mimochodem -přesto, že Váš film Babička neznám, umím si jen stěží
představit, že jste v něm dal průchod Vašim pocitům „pohřební služby“.
Opravte mne, jestli se mýlím.“
Prosím. Zde malá ukázka ze scénáře:
Roztmívačka
Vidíme celou vesnici. Dominuje mu srostlá silueta kostela a továrního komínu.
Na hřbitově u kostela se koná pohřeb. Od hloučku u hrobu vidíme přicházet
vnuka v tmavém obleku... Pomalu se šourá kolem stěny kostela, prsty hladí jeho
zašlou omítku. 
Či dále ve scénáři:
Zvedne se od ní a přejde k pověšenému parte, které je značně vybledlé. Letmo
se na něj podívá. Lehce se třepotá ve větru od otevřeného okna. Rachotící parte.
Nadzvedne krucifix a parte spadne. Z kapsy u saka vytáhne parte babičky a po-
věsí ho místo prvního.
Či ještě dále:
Babička: Tuhle nás děda hodil s Volkovou domů. On vždycky když jede 
z pohřbu, musí pobejt v hospodě a poklábosit.
A nakonec malá ukázka ze závěrečných titulků:
Za pozůstalé / On behalf of the mourners / Für die Hinterbliebenen / 
Cast
Věra Kubánková † Grandmother
David Kostelecký † Grandson

Ivana Stejskalová † Lucka
Bohumír Fajx † Priest
Marie Hlubučková † Volková
Pohřební služba / Funeral service / Bestattungs dienst / 
Directed and written by Antonio Deli 
Na pohřbu hráli / Music at the funeral was played by / Auf dem Begräbnis
spielten Livores Mortis
Poslední rozloučení / The last parting / Der letzte Abschied
Miluše a Ladislav Drahoňovští
Ing. Radomír Pelant – Ornela a.s., Desná
Hana Hušková – Obec Držkov
Genus TV, Liberec
fa. FEO
Vzpomínáme
10) „Tak tedy – nic ve zlém, jen jsem Vám chtěl říct, že pro mnohého z nás
– i pro mne – platí: dvakrát měř, jednou řež. Věřte mi, že jsem řezal po
dvojitém měření – neustále jsem měl při psaní této odpovědi před očima, že
jsem byl taky kdysi mladý.“ ..."Apropos mládí: Vaše idea rubriky „Ťuká na
dveře“ je výborná, a poznámka redakce s výzvou k jejímu naplnění ještě 
výbornější.“
Vynucovat si respekt manipulací většinou nefunguje. Dovolte mi citovat opět
Jana Starého: „Mně vůbec nevadí, když mi lidi řeknou do ksichtu, že jsem je
něčím naštval nebo urazil nebo jakkoliv jinak se nechoval podle jejich představ.
Ale nesnáším, když mi to někdo dává najevo nepřímo s cílem něco z toho
vytěžit, byť by to měl být i jen soucit.“ 
11) „Takže – s chutí do toho, třeba se nám pak podaří spojit mladé nápa-
dy se zkušenostmi starších, co říkáte?“
Zkušenosti jsou nepřenosné. Nejsem zastánce dogmatismu. To může být
také odpovědí na řečnickou otázku pana Eismanna: „Že ty chlapce a dívky
nepoučilo minulé století, kde plály poslední bitvy a třásly se práchnivé kosti,
abychom nakonec se museli od konečných výsledků obojího toho čištění světa
odvracet s hrůzou a odporem?“ Jak vás může poučit minulé století, když jste
v něm nežil? Řešení tu je, ale bude trvat století, než se k němu lidstvo dopra-
cuje – k duchovnímu růstu.
*úryvek ze scénáře filmu Neverending story Wolfganga Petersona
1 – Stejně jako v bodě 6, i v této otázce, tak jak ji pan Zapletal položil, vidím
problém. Opět mě nesprávně interpretuje – respektive interpretuje antago-
nisticky. Toto je mé tvrzení: „Nemá cenu srovnávat se s ostatními, bylo by to
pro ně potupné.“ Toto je interpretace pana Zapletala: „Opravdu bych se rád do-
zvěděl, odkud by se ve Vás měl vzít ten Váš „pocit potupnosti“, kdybyste se
srovnával s ostatními“.
(Pozn. red.: pokračování tohoto polemického textu Antonia Deliho
přineseme pod názvem ŠATONOVÉ RŮŽE příště.)

VV tomto č ís le  Stomto č ís le  S YNYN CC HH RORO NN U je  v ložena s loženka,  U  je  v ložena s loženka,  
kterou laskavě poukažte příspěvkykterou laskavě poukažte příspěvky. Můžete je uhra. Můžete je uhra --
d i t  též  bezhotovostn ím převodem na náš  účet  d i t  též  bezhotovostn ím převodem na náš  účet  
č. 26831021/0100. Členové žijící vč. 26831021/0100. Členové žijící v zahraničí mohouzahraničí mohou
poslat šek vposlat šek v jakékoli měně.jakékoli měně.
Roční příspěvek je 500 KRoční příspěvek je 500 Kč při zachování 50% slevč při zachování 50% slev yy
pro důchodce. Úlevpro důchodce. Úlev y pro studenty ay pro studenty a kolegy vkolegy v prapra --
covní neschopnosti acovní neschopnosti a rovněž pro členky na mateřrovněž pro členky na mateř --
ské dovolené lze dohodnout sské dovolené lze dohodnout s vv ýkonným výkonným v ýborem.ýborem.
Členové stČlenové st arší 65 let jsou od placení příspěvků osvoarší 65 let jsou od placení příspěvků osvo --
bozeni,  ale jak se můžete vbozeni,  ale jak se můžete v této rubrice sttéto rubrice st ále přeále pře --
svědčovat ,  převažuj í  t i ,  kteř í  posí la j í  dobrovolnésvědčovat ,  převažuj í  t i ,  kteř í  posí la j í  dobrovolné
příspěvkypříspěvky..
Roční předplatné SYNCHRONU činí včetně poštovRoční předplatné SYNCHRONU činí včetně poštov --
ného 400 Kč (členové Fitesu je mají zahrnuto vného 400 Kč (členové Fitesu je mají zahrnuto v členčlen --
ském příspěvku).ském příspěvku).
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Kamera 2005
V sobotu večer 17. 12. 2005 boli udelené v bra-
tislavskom Charlie centre po tretíkrát Ceny Ka-
mera 2005 Asociácie slovenských kameramanov,
Literárneho fondu a KODAK Ltd. s finančnou pod-
porou MK SR. Porota hodnotila filmy v štyroch
kategóriách: 
za celovečerný hraný film získal ocenenie Ján Ďuriš
za český film režiséra Juraja Jakubiska – Post co-
itum, s ktorým práve nakrúca jeho najnovší film

Bathory, za originálne štylizované nasnímanie,
ktoré precízne umocňuje atmosféru filmu, 
Dodo Šimončič za poetickú kameru televízneho
filmu Jesenná (zato) silná láska debutujúcej reži-
sérky Zity Furkovej, 
Juraj Galvánek za dokumentárny film Vízie infer-
na režiséra Petra Dimitrova, príbeh výtvarníka
Adolfa Frankla, ktorý zažil peklo koncentračného
tábora a
Richard Žolko za reklamu K-CERO ...a ste vo svo-
jej koži – za invenčnosť a harmonický celok.
Kameru 2005 za celoživotné dielo udelila poro-

ta in memoriam kameramanovi Alojzovi Hanús-
kovi (9. 4. 1939 – 31. 3. 2000) , ktorý nasnímal
takmer dvadsať celovečerných filmov a počas ve-
čera videli účastníci ukážky z filmov Dušana Ha-
náka Ja milujem, ty miluješ a Obrazy starého sveta
a Dušana Trančíka Iná láska.
Asociácia slovenských kameramanov je jedna
zo sedemnástich členov Imago – Medzinárodnej
asociácie kameramanov a výročné ceny Kamera
udeľuje ako bienale každé dva roky.

Mgr. Štefan Vraštiak,
predseda Slovenského filmového zväzu

Vedle cen za vynikající dabing v rámci filmového fes-
tivalu Berlinale (viz Synchron 5/2004 str. 14) udě-
lují naši západní sousedé Deutscher Preis für Syn-
chron. Slavnostní večer se letos konal 26. 1. ve
fx.center Babelsberg v Potsdamu. Partnery soutěže
jsou Ministerstvo vědy, výzkumu a kultury, 
Ministerstvo hospodářství Braniborska a Antenne
Brandenburg/RBB.
Šestičlenná porota (herci, režiséři a jeden úpravce)
pod vedením svého prezidenta a nositele německé
ceny Bambi, Rainera Brandta hodnotila celkem 
42 titulů. Z těch byly koncem listopadu vybrány v každé
ze sedmi kategorií tři nejlepší a vítězným tvůrcům pak
byly 26. ledna předány ceny v kategoriích:
– nejlepší ženský herecký výkon – Gisela Fritsch

za dabing Cloris Leachman v americkém filmu
Španglicky snadno a rychle (Spanglish, 2004),

– nejlepší mužský herecký výkon – Wolfgang 

Condrus za dabing Min-sik Choi v jihokorejském
thrilleru Old Boy (2005),

– nejlepší dialogy – Klaus Bickert za dialogy k filmu
Karlík a továrna na čokoládu (USA, Velká Britá-
nie, 2005),

– nejlepší režie – Mina Kindl za režii španělského
filmu Hlas moře (Mar Adentro, Das Meer in mir,
2004)

– nejlepší herecký výkon začínajícího dabéra/da-
bérky – Patricia Jahn za dabing Shelbie Bruce
v americkém filmu Španglicky snadno a rychle,

– cena za nejlepší televizní seriál – získal ji ame-
rický seriál 24 hodin (RTL II),

– cena za nejlepší trikový a animovaný film – získal
ji dětský seriál Islanďana Magnúse Schevinga Lazy
Town (2004, Super RTL).

Letos poprvé byla udělena i cena diváků, kteří mohli
hlasovat telefonicky pro jeden z devíti navržených

televizních seriálů. Zvítězila 
německá verze amerického 
seriálu Gilmorova děvčata
(Gilmore Girls, 2000). V rámci
soutěže je udělována i cena za
celoživotní mistrovství v da-
bingu, která byla letos předá-
na Fridrichu Schönfelderovi
(89). Z mnoha dabingových
rolí jmenujme např. profeso-

ra Higginse v My Fair Lady.
Soutěži je věnována široká publicita v tisku a v te-
levizi. Ocenění umělci dostávají asi 30 cm vyso-
kou plastiku z ušlechtilé oceli představující dvojitý
profil jako symbol hlasu dabéra za originálním her-
cem. V tomto roce se poprvé konal i odborný se-
minář o dabingu za podpory Hochschule für Film
und Fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam-Babelsberg.

Německá cena za dabing: Deutscher Preis für Synchron

TRILOBIT BEROUN 2005
Trilobit je symbolem cen, které Český filmový a tele-
vizní svaz FITES už v šedesátých letech uděloval jako
výraz uznání nejlepším uměleckým činům za uplynu-
lé roční období zvlášť ve filmové a zvlášť v televizní 
oblasti. Obnoven byl od roku 1991 a v roce 1995 při-
byla Cena Vladislava Vančury, udělovaná za celoživot-
ní přínos rozvoji české audiovizuální kultury. Jejími

držiteli jsou dosud Jiří Menzel, František Vláčil, Jan Špáta, Oldřich Daněk, Jiří
Krejčík, František Pavlíček, Jiří Hubač, Vladimír Körner, Věra Chytilová a Arnošt
Lustig. Spolupořadatelem udělování těchto cen byla od roku 1995 do roku
2000 Nadace Český literární fond, která od roku 2001 vstupuje do projektu
pouze s dotací Ceny Vladislava Vančury. Od roku 2000 jsou významnými part-

nery Město Beroun, Sklárny Rückl Niž-
bor (které vytvářejí z Českého křišťálu
novou podobu symbolů cen) a Centrum
FotoŠkoda, které dotuje 1 cenu Trilobit
Beroun. V letošním roce byl jeden 
TRILOBIT BEROUN 2005 dotován sená-
torem regionu Jiřím Oberfalzerem.
28. leden byl v Berouně skutečně „dnem
Trilobitů“. Slavnost trilobitů se stala zá-
ležitostí celého města. Pořad Beroun ve
znamení Trilobitů tak přiblíží nejen prů-
běh udílení prestižních filmových a te-
levizních cen, ale také vztah filmařů a kul-
turního města Beroun.

Letos byly prestižní ceny Českého filmového a televizního svazu FITES a Města
Beroun – Trilobit a Cena Vladislava Vančury – udělovány v tomto královském
městě už pošesté, ale poprvé před širokou veřejností v místním kině Mír.
Celodenní program zahajoval půlhodinový sestřih úryvků ze seriálu Muž na rad-
nici (především jako připomenutí stupidity totalitních seriálů), ze dvou insce-
nací, které se v Berouně natáčely po Listopadu (Hřbitov pro cizince a Nikdo
neměl diabetes) a nakonec z dokumentárních pořadů, které o těchto cenách
informovaly diváky ČT2 v uplynulých třech letech. Poté následovala hodino-
vá ukázka nejznámějších a nejpopulárnějších Večerníčků jako završení oslav
40. narozenin tohoto oblíbeného pořadu. Promítání byli přítomni tvůrci 
Krkonošských pohádek režisérka Věra Jordánová, kameraman František Němec

Miloš Zvěřina
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a loutkoherec Jaro-
slav Vidlař, kteří za
moderování drama-
turga ČT Miloše 
Zvěřiny odpovídali
dětským i dospělým
divákům na nejrůz-
nější otázky z „ve-
černíčkovské kuchy-
ně“. V odpoledním
programu se před-
stavily loni oceněné

dokumenty To všechno z lásky (scénář, kamera, režie Tomáš Kudrna), dále
V kruhu znovuzrození režiséra Viliama Poltikoviče a celovečerní film Marka Naj-
brta Mistři s Jiřím Ornestem v hlavní roli (film získal loni 2 Trilobity). Slav-
nostní vyhlášení proběhlo tentokrát v podvečer a mezi oceněnými díly a tvůr-
ci převládaly tradičně dokumenty a dokumentaristé.
V soutěži byli oceně-
ni také 2 režiséři 
celovečerních filmů,
jejichž díla mohli be-
rounští diváci vidět na
závěr celého beroun-
ského dne ve zname-
ní Trilobitů (Sluneční
stát a Šílení).
Dokumentární zkrat-
ku o této slavnosti,
kterou uvidíte na ČT2

v neděli 26. února ve 21.55 hodin, doplní zmínka o významných archeolo-
gických objevech z léta 2005, kdy v místech zvaných Hrdlořezy, ležících
mezi náměstím a hradbami, byly odkryty pozůstatky středověkého osídlení,
staršího než je zaručeně první písemná zmínka o městě z roku 1265. 
Trilobit Beroun 2005 se tak otevřel nejen divákům České televize, ale bez-
prostředně i berounským občanům.

Slovo předsedkyně poroty
Porota se snažila zahrnout do svého hodno-
cení veškeré umělecké, tvůrčí, publicistické
výrazné počiny za období roku 2005 (viz
změna statutu). Hodnotí se nejen řádně při-
hlášené pořady, ale jednotliví členové sami
nominují další díla, která v určitém ohledu pře-
vyšují běžnou audiovizuální produkci. Porot-
ci individuálně pracují po celý rok, tak aby
byla „zmapována“ co nejpodrobněji celá roční
produkce. Do soutěže jsou mimo jiné zahrnuty i nominace členů FITESu či 
odborné veřejnosti.
V roce 2005 v konečném hlasování porota vybírala z více než sedmdesáti
pořadů: 17 celovečerních hraných filmů, 5 TV dramat + 1 seriál, 38 dokumentů
a publicistických filmů (z toho 5 celovečerních distribučních dokumentů), 
5 dětská dramatika + animace, 7 prací filmových škol, moderátorské výkony.
V tomto roce pracovala porota podle nového statutu a udělila 5 trilobitů, 5 čest-
ných uznání, 1 zvláštní cenu poroty a cenu Vladislava Vančury. O některých dí-
lech bylo rozhodnuto ve velmi těsném hlasování a po dlouhých diskusích.
Porota pracovala ve složení: PhDr. Jarmila Cysařová, doc. PhDr. Antonín Jelí-
nek, CSc., doc. PhDr. Vladimír Just, CSc., Ing. Zuzana Kopečková (předsed-
kyně poroty), PhDr. Jan Svačina, MgA. Jasoň Šilhan, MgA. Karel Žalud, 
tajemnicí poroty byla Jana Komersová. 

Ceny TRILOBIT BEROUN 2005 a Cena Vladislava Vančury, 
které uděluje Český filmový a televizní svaz – FITES, Nadace ČLF

a Město Beroun za rok 2005
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Janě Tomsové za dokumentární přís-
pěvek k vyplnění bílého místa v naší
kulturní a historické paměti: snímek
Historik Josef Pekař.
Jaroslavu Brabcovi za dokument
Paralelní portrét, vykreslující osob-
nosti Vlasty Chramostové a Stanislava
Miloty.
Břetislavu Rychlíkovi za dokument
Kamenolom boží – nepřikrášlený
obraz lidí poznamenaných zdeva-
stovanou krajinou, která vstává i ne-
vstává z mrtvých.
Pavlu Štinglovi za paradokument Mír
jejich duši, jenž je filmovým zpraco-
váním kroniky jedné obce.
Režiséru Aleksandaru Manićovi a ka-
meramanu Dominiku Miškovskému

za sugestivní a hravý obraz jedné makedonské 

vesnice, kde se všichni cítí být šam-
pióny, nazvaný Kniha rekordů Šutky. 

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
Janu Krausovi za uvolněné mode-
rování mnohdy neuvolněných hostů
v pořadu Uvolněte se, prosím.

TRILOBIT BEROUN 2005
Martinu Marečkovi za dokument
Zdroj, za odvážný pohled na pokry-
tectví globální civilizace, natočený
s mimořádným osobním nasazením.
(Dotuje Centrum FotoŠkoda.)
Heleně Třeštíkové za důsledné za-
chycení osudů jedné rodiny ve dvou
různých historických etapách v do-
kumentech Ivana a Vašek a Ivana

a Václav z cyklů Manželské etudy a Manželské etudy
po 20 letech. (Dotuje senátor Jiří Oberfalzer.)

Věra Jordánová, Jaroslav Vidlař, František Němec

Zuzana Kopečková
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Jeden svět 
Osmý ročník mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět, pořádaný společ-
ností Člověk v tísni při České televizi, proběhne v Praze
od 1. do 9. března 2006. Festivalové centrum bude v kině
Lucerna (Štěpánská 61, Praha 1). Dalšími festivalový-
mi kiny budou Světozor (2 sály), Evald, Mat a Ponre-
po. Kromě Prahy proběhne Jeden svět v dalších 13 měs-
tech po celé České republice: v Brně (9.–16. 3., Kino
ART, LUCERNA), Českých Budějovicích (6.–9. 3., Kino
KOTVA), Hradci Králové (13.–17. 3., Kino CENTRÁL),
Mělníku (15.–17. 3., Kino SOKOL), Liberci (13.–17. 3.,
EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO), Olomouci (20.–24. 3., DI-
VADLO HUDBY), Opavě (13.–17. 3., KLUB CLASSIC No.
5), Ostravě (6.–10. 3., Kino ART, MINIKINO), Pardu-
bicích (6.–10. 3., DIVADLO 29), Plzni (16.–22. 3.,
MĚŠŤANSKÁ BESEDA), Rožnově pod Radhoštěm
(13.–15. 3., Kino PANORAMA), Táboře (13.–17. 3., Kino
SVĚT) a v Ústí nad Labem (13.–18. 3., CINE-SILENCIO).
Záštitu nad festivalem převzal již tradičně Václav Havel.
Festival dále zaštítili ministr kultury Vítězslav Jandák,
primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, primátoři a sta-
rostové jednotlivých festivalových měst a hejtmani je-
denácti krajů. Na festivalu bude uvedeno přes 110 do-
kumentů z celého světa. Základní osou festivalu zůstávají
hlavní soutěž, soutěžní kategorie krátkých forem a spe-
ciální soutěžní kategorie Máte právo vědět. Jeden svět
představí i řadu tematických sekcí a retrospektiv. 
Slavnostní zahájení festivalu bude ve středu 1. břez-
na v prestižních prostorách Pražské křižovatky, od-

svěceném gotickém chrámu v bývalém Anenském kláš-
teře na Starém Městě, ve spolupráci s provozovatelem
prostor, Nadací Vize 97 Dagmar a Václava Havlových.
Zde proběhne za účasti předních osobností v rámci 
zahájení i předání ceny Homo Homini za přínos v ob-
lasti lidských práv za rok 2005. „Jeden svět není pouze
svědectvím o lidském utrpení. Je také poselstvím o síle
sounáležitosti a o vůli vzepřít se násilí a bezpráví, je po-
silou lidské důstojnosti, víry a naděje,“ říká Václav Havel. 
Hlavní cena festivalu bude v roce 2006 poprvé spo-
jena s finanční odměnou pro autora vítězného filmu ve
výši 50 000 korun, kterou udělí ministr kultury. Kromě
filmů vybraných do soutěžních kategorií bude před-
staveny další snímky v těchto tematických sekcích: 
Zentropa: manifest Dogma v dokumentárním filmu,
Gender Montage: Filmy z postsovětského prosto-
ru, Muslimové v Evropě: kulturní dialog, Rok s ži-
dovskou kulturou, Péter Forgács: filmová historie,
Sociální spoty, Obrazy Afriky, Hudba v lidských prá-
vech a České filmy (přehlídka nové české dokumen-
tární tvorby).
Součástí programu budou samozřejmě diskuse s fes-
tivalovými hosty po projekcích filmů, workshopy, pa-
nelové diskuse, semináře, výstavy atd. Jednou z nej-
významnějších akcí bude výstava „SPOLEČNOST
ČLOVĚK V TÍSNI – FOTOGRAFIE“, dokumentující ze-
jména aspekty života obyčejných lidí v oblastech, kde
působí Člověk v tísni. Výstava v pražské Langhans Ga-
lerii bude zahrnovat jak díla profesionálních fotogra-
fů (Lubomír Kotek, Iva Zímová ad.), tak pracovníků Člo-
věka v tísni. Většina snímků je vystavena vůbec poprvé.
Výstava potrvá od 27. února do 9. března 2006.
„Angažmá české diplomacie a jednotlivých poslanců a se-
nátorů na poli podpory lidských práv na Kubě, v Barmě

a Bělorusku ukazuje, že se České republice ‚vyplatí', když
se aktivně zasazuje o podporu lidských práv a prosazo-
vání demokracie ve světě. Dává jí to jasnou identitu na
mezinárodní scéně a průkopnické místo mezi ostatními
novými členy Evropské unie. Stále je ale nesnadné o správ-
nosti takové aktivní mezinárodní politiky přesvědčit i širší
veřejnost. Film se jeví jako jeden z velice účinných ko-
munikačních kanálů. A právě Jeden svět má výrazný po-
tenciál komunikovat s veřejností v České republice o tom,
co se děje ve světě, jakým zásadním výzvám čelí mezi-
národní společnost,“ říká zakladatel festivalu Igor 
Blaževič o jeho významu a smyslu v současné době.

kurze wege zu kurzen filmen | krótkie drogi do krótkich filmów | krátké cesty ke krátkému filmu
Milí filmoví přátelé,
5 let trvání Festivalu tří zemí: v dubnu 2006 se uvidíme znovu, evropské mesto Görlitz/ Zgorzelec se
stane po páté místem setkání mladých nových perspektivních režisérů z Polska, Čech a Německa. Tři
dny krátkých filmů, komunikace a nezapomenutelných dojmů v jednom z nejhezčích německých měst. 
Cieszymy się na Wasze przybycie! | Wir freuen uns auf eure Teilnahme! | Těšíme se na Vaší účast! 
Das Team des Dreiland – Filmfestivals

Tvůrčí prémie spojené s udělením Zvláštní ceny poroty a Čestného uznání sice pánové Jan Kraus, Aleksandar Manić
a Dominik Miškovský převzali, ale vzápětí je věnovali jako příspěvek Fitesu. Děkujeme s ujištěním, že tyto dary
budou využity pro zvelebení našeho časopisu.

Miroslavu Jankovi za autorské do-
kumenty Vierka a Chačipe, které cit-
livě a přitom nesentimentálně ref-
lektují vztahy světa dětí a dospělých.

(Cenu převzala střihačka obou filmů Tonička Janková.)
Tomáši Škrdlantovi za režii objev-
ného dokumentárního portrétu 
neprávem opomíjené osobnosti 
Přemysla Pittera, pedagoga, huma-

nisty a odpůrce nacionální xenofobie, s názvem 
Milujte své nepřátele.

Martinu Šulíkovi za režii filmu Slu-
neční stát, jako neschematickému
pohledu na dnešní sociální realitu ve
stylu „ostravského neorealismu“. 

CENA VLADISLAVA VANČURY
Janu Švankmajerovi za věrnost vlast-
nímu vidění světa a jeho zprostřed-
kování fantaskními, výtvarně filmo-
vými prostředky.
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Huesca 2006
Již 34. ročník mezinárodního festivalu krátkých filmů
„Cine de Huesca“ /Španělsko, provincie Alto Ara-
gon/ se uskuteční ve dnech 8. – 17.června 2006.
Tradičně se mohou zúčastnit krátké hrané, animo-
vané a experimentální filmy pouze na filmových ko-
piích 35 nebo 16 mm v délce do 30 minut. V ka-
tegorii dokumentárních filmů dochází letos poprvé
ke změně – soutěžit mohou jak příspěvky na no-
sičích DVD nebo BETA digital, tak standardní 
filmové kopie v délce až do 50 minut. Pro všech-
ny kategorie platí rok výroby 2005.
Máte-li vhodné příspěvky, ozvěte se obratem na
e-mailovou adresu: struska.prague@volny.cz, ne
však později než 20.února t.r.

Mezinárodní filmový festival

AFO 2006
Academia film Olomouc, 41. ročník, Mezi-

národní soutěžní festival dokumentárních,
populárně-vědeckých a vzdělávacích pořadů.
Motto: Osobnosti (v) dokumentu.
Termín 1. – 5. října 2006.
Uzávěrka přihlášek soutěžních pořadů je 
31. března 2006.
Kontakt: Academia film Olomouc, Univer-
zita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8,
771 47 Olomouc, tel: 585 631 053 – 4,
www.afo.cz, info@afo.cz

Stručně o termínech některých dalších
festivalů:
21. ročník mezinárodního festivalu, zaměřeného na
tvorbu pro děti a mládež, ODENSEFILMFESTIVAL
se koná v rodišti Hanse Christiana Andersena ten-
tokrát od 15. do 20. srpna 2006. 
Uzávěrka přihlášek je 1. dubna. www.filmfestival.dk, 
filmfestival@odense.dk
11. Mezinárodní festival animovaných filmů HI-
ROŠIMA 2006 se koná od 24. do 28. srpna 2006.

Velká cena a Cena Hirošimy jsou dotovány 
částkou jednoho milionu jenů. Formulář přihláš-
ky, kterou pořadatelé přijímají od 1. února 
do 1. dubna t.r., je k disposici v kanceláři 
Fitesu nebo na www.urba.ne.jp/home/hiroanim/, 
hiroanim@urban.ne.jp
21. ročník festivalu Cinema Jove International Film
Festival proběhne ve španělské Valencii od 17. do 
24. června 2006. Ve dvou oficiálních soutěžních
sekcích hraných 
a krátkých filmů 
se mohou uplatnit
pouze tvůrci naro-
zení po 1. lednu
1971 a mohou sem
přihlásit svá díla na-
točená po 1. lednu
2005. Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2006. Sou-
běžně s tímto festivalem se od 21. do 24. června
koná 13. mezinárodní trh krátkometrážní tvorby.
www.gva.es/cinemajove, cinemajove@gva.es

XII. medzinárodný festival o životnom prostredí
ENVIROFILM 2006

Cieľom festivalu je predstaviť a oceniť nové filmy,
videoprogramy a televízne programy, ktoré svo-
jím obsahom a umeleckou úrovňou pomáhajú šíriť
myšlienky ochrany životného prostredia a príro-
dy. Prihlásené filmy a videoprogramy by mali byť za-
merané na problematiku ochrany prírody a život-
ného prostredia, trvaloudržateľného rozvoja,
ekologicky prijateľných technológií a zdravého 
životného štýlu. ENVIROFILM 2006 sa koná v dňoch
1. – 6. mája v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a vo
Zvolene.

Filmy a videoprogramy, vyrobené po 1. januári 2004,
m#žu prihlásiť do súťaže ich výrobcovia, majitelia,
distribútori, autori a právnické osoby. K verejnej
projekcii m#žu byť prijaté filmy 16 mm a videoka-
zety BETACAM SP, DVD v najvyššej kvalite bez
ochrany proti kopírovaniu, DVcam, miniDV. Tituly
bolo treba prihlásiť najnesk#r do 10. februára 2006.
Festival má tieto kategórie: a) spravodajské a pub-
licistické programy, magazíny a filmy, b) doku-
mentárne filmy, c) vzdelávacie a náučné videopro-
gramy a filmy, d) voľná tvorba a filmy pre deti

a mládež (reklamné spoty, animované, bábkové
a hrané filmy, videoklipy), e) filmy a videoprogramy
zamerané na nové technológie ochrany život
ného prostredia v súlade s normami Európskej 
únie. Hlavná cena ENVIROFILMU je honorovaná
2500 EUR. Prihlášky k osobnej účasti je nutné 
poslať na adresu organizátora do 15. apríla 2006.
www.envirofilm.sk

Objednávka předplatného časopisu SObjednávka předplatného časopisu SYNYN CC HH RORO NN

Předplatné na rok 2006 činí 400 Kč a zahrnuje 6 čísel.

Objednávám předplatné v počtu  . . . . . . .  ks

Jméno / organizace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ  . . . . . . . . . . . . . . . . . Místo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: Podpis (příp. razítko):

Objednávku zašlete na adresu: FITES, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 a platbu proveďte převodem na účet 26831021/0100 – Komerční
banka nebo přeplatné pošlete poštovní poukázkou na naši adresu. Platíte-li převodem, uveďte v poznámce pro příjemce „předplatné Synchronu 2006“.
Objednávku můžete zaslat i e-mailem. Dosud vydaná čísla Vám zašleme obratem.

✄✄
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Herní intra, jak jsme si již celkem standardně zvykli nazývat krátké animované „fil-
mečky“, uvozují dnes již téměř všechny počítačové hry. Na jejich vývoji od jedno-
duchých variant k filmové podobě a postupu výroby je dobře patrný rozmach gra-
fického software a hardware.
Spousta z nás si pamatuje doby osmibitových počítačů a her, které byly uvedeny pest-
robarevným obrázkem a charakteristickým zvukem osmibitového „pískátka“. Pak
se objevila Amiga, obrázky se začaly hýbat a zvuk dostal barvu. Dodnes si vzpomí-

nám na intro ke hře Another World. Zíral
jsem na něj jako na zjevení. A podobně
to vypadalo o pár let později, už v éře PC,
kdy nám společnost Blizzard ukázala svůj
první Warcraft a my byli svědky útoku
skřetů na královský palác. Vše plně ve
3D s „akční kamerou“, světelnými efek-
ty apod. Od té doby pokročily společ-

nosti vyvíjející počítačové hry a grafiku pro ně, zrovna tak jako nástroje na tvorbu této
grafiky, zase o kus dál a dá se jen těžko říct, co bude za deset let.
V současnosti se dají intra pro hry rozdělit do dvou základních kategorií. Úvodní
filmečky her jako Warcraft, Final Fantasy nebo třeba Armies of Exigo jsou ukázkou
vysoce propracované grafiky využívající poslední novinky ze světa grafického
software. Svou produkcí a rozpočtem se vyrovnají klasickým hraným filmům a mezi
lidmi, kteří se podílejí na jejich tvorbě, se objevují filmoví producenti, režiséři
a grafici postprodukčních trikových studií. Takováto intra jsou připravena předem
a ke hře jsou dodána jako samostatný video-soubor, který se přehraje v daném místě
při chodu programu.
Druhým směrem se ubírají tituly, jako např. GTA, Fahrenheit nebo Devil May Cry,
které pro úvod do děje využívají grafiku ze hry samotné a které pro prezentaci
intra často používají i samotné herní prostředí a nástroje. Výhodou tohoto řešení
je kromě nižších nákladů na tvorbu i možnost zahrnout do děje na obrazovce prvky
závisející na vůli hráče samotného, jako je např. pohlaví a vzhled postavy, s níž se
hráč rozhodne hrát. Vlastní intro pak sice není tak „efektní“ jako v prvním přípa-
dě, ale zase je konzistentnější se samotnou hrou.
Našim posledním dokončeným počinem v této oblasti je intro k druhému dílu
série UFO. Vzhledem k možnostem, které jsme v době produkce hry a intra měli,
jsme se rozhodli vytvořit jakýsi kompilát obou výše zmiňovaných metod. Pro vlast-
ní animaci jsme použili modely postav a část prostředí ze samotné hry. Jednotlivé
scény jsme zpracovali, postprodukčně upravili a výsledkem je videosoubor, který
se spouští na začátku hry a uvádí hráče do děje.
Tvorba takového intra začíná námětem, který se rozpracuje do jednoduchého scé-
náře a vznikne storyboard. Ten je důležitý mimo jiné pro první představu o nároč-
nosti a nákladnosti zamýšlených prací. První „scéna“ našeho intro začíná v temné
chodbě, která působí opuštěně až trochu zpustle. Během několika záběrů se z po-
zadí ozvou zvuky destrukce a chaosu. Se stupňujícím se hlukem se kamera zaměří
na dveře, ze kterých vzápětí vybíhají dvě postavy. Běží chodbou a jsou pronásle-
dovány dalšími postavami, které po nich střílí. Postavy se kryjí a utíkají dál. 
V dalším kroku storyboard nastříháme v animačním programu a uděláme z něj 
„animák“, což nám zpřesní představu o čase a financích, který jeho „výroba“ spo-
třebuje. V tuto chvíli se práce rozdělí mezi několik lidí. Jedni vytvářejí prostředí,
ve kterém se děj odehrává, tedy chodbu. Další mají na starosti postavy, modely řek-
něme organického charakteru, v našem případě dva uprchlíky a tři pronásledova-
tele. Třetí skupina má na starosti animace postav.
Postup tvorby prostředí je následující: podle konceptu (obrázku chodby) se vy-
modeluje tzv. dummy geometrie, která definuje základní rozměry, jako je šířka a délka
chodby, výška zábradlí, umístění dveří apod. Jedná se o jednoduché plochy, na kte-
rých je z důvodů lepší orientace čtvercová síť. Poté se provede základní nasvícení
scény tak, aby bylo zřejmé, zda budeme schopni s daným rozvržením geometrie do-
cílit požadovaných záběrů, nálady, dojmu z prostoru apod.
Pokud jsme spokojeni, předá se dummy prostředí animátorům, kteří do něj 
začnou připravovat animace. Zároveň se pokračuje na modelování detailů 
podle konceptu. 

Do scény se umístí zábradlí, lávky, lampy (a to pokud možno tak, aby nasvětlení
scény odpovídalo umístění jednotlivých modelů) a další věci pro dokreslení atmo-
sféry. Jakmile jsme spokojeni se „zařízením“ chodby, přijde na řadu přiřazování ma-
teriálů jednotlivým objektům podle toho, z čeho mají být vyrobeny. Jinými slovy
se tzv. texturují. Většinou se pro tyto účely používají fotografie reálných předmětů
z každodenního života upravené v některém z řady grafických programů. Po do-
končení modelování a „zařizování“ naší chodby se některá místa opatří ještě zvlášt-
ními efekty, jako jsou unikající pára, jiskřící dráty, prostě vším, co patří do správ-
né temné chodby ze sci-fi prostředí.
Mezitím animátoři vytvoří „kostry“ postav, které definují výšku, délku končetin a obec-
ně proporce animovaných objektů. Tyto kosti jsou začleněny do hierarchické struk-
tury, která zajišťuje provázanost pohybů, a to dvěma způsoby: tzv. „dopřednou ki-
nematikou“, zkráceně FK, kdy kosti umístěné v hierarchii výš ovládají kosti níž
(např.kvádr symbolizující paži hýbe při své rotaci i s kvádrem předloktí) a „inverz-
ní kinematikou“, tedy IK, jenž naopak působí, že objekty v hierarchii níž můžou svou
polohou ovlivnit objekty „nad sebou“. Typickým příkladem je noha stojící na zemi
při chůzi (poloha šlapky má vliv na rotaci stehenní a holenní kosti). 
Animování koster pak probíhá v podstatě dvěma základními způsoby. Buď 
se na časové ose animačního programu definují za pomoci IK/FK hierarchií polo-
hy jednotlivých kostí v daném čase (tzv. klíčové snímky) a program je pak propojí
pomocí interpolace, nebo,
a tato metoda je v posled-
ní době stále rozšířenější,
se používá tzv. motion cap-
ture, tedy zachycení a pře-
nesení pohybu živého
„herce“ na virtuální kost-
ru v animačním programu.
Tak jako tak se ve finále vy-
tvoří jakási knihovna jed-
notlivých pohybů, které chceme použít v animaci (např. vyběhnutí ze dveří, běh
po lávce, střelba ze zbraně apod.). Na závěr se na sebe sekvence napojí tak, aby
pohyb postav „zapadl“ do připraveného prostředí.
Zatímco se zpracovávají animace, modeluje druhá skupina vlastní těla. Ta se pak po-
dobně jako u modelů prostředí opatří texturami a za použití tzv. skiningu se při-
pravené kostry obalí tak, aby vznikla pohyblivá postava vzhledem odpovídající pů-
vodnímu návrhu grafika. Hotová kostra s finálními animacemi, která hýbe modelem,
se zapojí do scény. V mezifázi se do naší chodby „rozestaví“ kamery tak, aby sní-
maly úvodní záběry prostředí, sledovaly pohyb postav a dodaly celé scéně akční ná-
dech. Jakmile je vše nastaveno podle představ, nechají se všechny záběry spočí-
tat, tedy provede se tzv. render. 
Nyní nastává poslední fáze, a tou je stejně jako u filmu střih, postprodukce a ozvu-
čení. Jednotlivé záběry se sestříhají a tam, kde je třeba, se doladí třeba barva, clona,
zvýrazní se výstřely, „zatřepe se kamerou“, přidělá se trochu víc mlhy apod. Ná-
sledně proběhne finální render a scéna jde ke zvukaři, který přidá zvukovou stopu,
a intro je hotovo.
Vzhledem k požadavku na nízké náklady bylo naše intro poměrně jednoduché a celé
se skládalo z pěti „scén“. Výjimkou však nebývají ani projekty o desítkách „scén“ pl-
nohodnotně srovnatelné s krátkými animovanými filmy. Koneckonců se výroba po-
čítačového intra nijak výrazně neliší od jakékoliv jiné animované tvorby. 

Ing. Radim Pech (*1970) pracuje jako
grafik a animátor. Podílel se na tvor-
bě počítačových her Original War,
UFO-Aftermath, UFO-Aftershock (Altar
Interactive), Korea: Forgotten Con-
flict, El Matador (Plastic Reality), Ufo-
Afterlight (Altar Games) a dalších pro-
jektech v preprodukci. 

V rámci Mezinárodního festivalu Animovaných filmů AniFest 2005
proběhla řada zajímavých přednášek. V cyklu nazvaném 
„Nová média, nové trendy“ 
přednesl svůj příspěvek i grafik a animátor Radim Pech.
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N Á Š  R O Z H O V O R

Vyrůstal jste s klasický-

mi fotoaparáty na čer-

nobílý a později i barev-

ný film. Jak se díváte na

současný boom digitál-

ní fotografické techniky? 

Rád vzpomínám na ty

časy klasické černobílé

fotografie, ale dnešní 

digitální možnosti jsou

obrovské právě jednodu-

chou obsluhou. Přitáhla

k fotografování mnoho

lidí, kteří by dříve ani fo-

tografovat nechtěli. Foto-

grafie zaznamenává vždy

okamžik, který se stane

historií a nová technika jej

umožní uchovat mnoho-

násobně víc. V současné

době prodáváme jen asi

3% fotoaparátů na film. Digitální fotoaparát už patří k běžnému standardní-

mu vybavení rodiny a v mnohých je aparátů víc, prakticky jej má každý člen

té rodiny.

Obor umělecké fotografie prochází stejnou proměnou? Profesionální uměl-

ci většinou fotografují klasickým aparátem na film. Nebo je to jinak?

Černobílá fotografie je oblast, kde samozřejmě film zůstává, přece jen to je

řemeslo, umění, tradice a klasicky chemicky provedená černobílá fotka má stále

svůj půvab. Už jsem několikrát zaslechl, že např. v USA i v jiných státech

světa už nezaujmou fotografie na plotteru nebo vyjeté z tiskárny, ale klasicky

zpracované černobílé fotografie. Patrně se tu stále cení fortel a řemeslnost.

Jak je to u vás?

Černobílé filmy, papíry a vývojka patří v našem Centru FotoŠkoda stále k dobře

prodávanému zboží, takže i nadále nabízíme velký výběr jak filmů, tak papí-

rů. Měsíčně přijmeme ke zpracování kolem 500 černobílých filmů. To je po-

měrně hodně. Odhaduji, že asi 5% fotoamatérů se zabývá jen klasickou čer-

nobílou fotografií.

A ti zbývající?

Každý člověk si potřebuje občas něco zdokumentovat, a proto je dnes digitální

fotoaparát nezbytná věc. Anebo ta výhoda, že něco vyfotíte a vzápětí to může-

te poslat mailem kamkoliv do světa, to je úžasné.

Jak dlouho žijete s fotoaparáty?

Od svých 23 let. Mám za sebou 30 let v oboru, kdy prodávám fotografickou

techniku. Po revoluci jsem dostal šanci podnikat a za těch 16 let jsem vybu-

doval to, co tady stojí, takže k tomu určitě vztah mám. Vytvořit takovou firmu

podnítily možnosti techniky a fotografování, to dřív bylo nemyslitelné. Máme

skoro 1000 m2 a na 80 odborných a vyškolených zaměstnanců. Centrum

dokážeme naplnit fotografickou technikou, ale i přístroji, které nějakým 

způsobem zaznamenávají „pohyblivé obrázky“ nebo jsou spojeny s hudbou.

Těch 1000 metrů je pro nás málo, uvažujeme o dalším rozšíření, abychom

nabídli prostor všem firmám, které se obrazem zabývají. Ať už klasickým způ-

sobem na fotografii nebo např. systémem IPOT, přehráváním obrazu a zvuku

MP 3 atd. – to jsou úplně nové věci, takže zájem firem nás nutí, abychom

poskytli prostředí, kde by si lidé mohli novinky prohlédnout a naučit se s nimi

zacházet. Ale není to jen tlak dodavatelů, ale i zákazníci dychtí po novém zboží.

To by bylo před nějakými pěti, deseti lety nemyslitelné. K tomu mimo jiné slou-

ží i naše tříměsíční kurzy digitální fotografie. Jsou zaměřeny na vysvětlování roz-

dílů analogového snímání a na odstraňování obav před digitální technikou.

Kurzy vede historik fotografie Pavel Scheufler.

Stane se Vám, že je něco nedostatkové, znáte dnes vůbec ve Vodičkově ulici

pojem „nedostatkové zboží"?

Přicházejí stále nové technologie a zvláště profesionálové nebo vyspělí 

amatéři vývoj sledují. Na nový výrobek se všichni těší, protože o něm vědí 

z internetu, a pak když se objeví, je najednou nedostatkovým. Aparát se prodá

první den a pak není. A my neustále tu firmu žádáme, aby jej dodala, a trvá

to někdy i měsíc, dva, půl roku. A mezitím už jej zase vývoj překoná. 

A naopak?

Ano, některý produkt rychle stárne a cena padá. Třeba kvalitní digitální 

zrcadlovka stála před dvěma lety 60 000 a teď stojí jen 15 000. Fotografo-

vání morálně zastarává více než počítače, takže pro nás obchodníky je to 

náročné. Pamatuji doby, kdy přišla novinka a dlouho trvalo, než se usadila 

v povědomí, ale dnes je tlak na výrobky a ceny obrovský, internet je dravé 

médium. Nerozhodují měsíce a roky, ale doslova hodiny. Internet způsobil,

že je boj o zákazníka tvrdý, prostě všechno je jiné, než to kdysi bývávalo.

Proč podporujete berounské Trilobity?

Pro nás je to prestižní záležitost a součást naší marketingové strategie. Ke

kultuře máme blízko, podporujeme všechno, co se týká fotografie, digitální

techniky, videa. Chceme podporovat i profesionální tvůrce. Tedy nejen 

amatéry. -msk-

(Celkové výsledky 15. ročníku udělování Trilobitů v po-
listopadové éře naleznete na str. 13 tohoto čísla.)

Trilobit je pro nás prestižní záležitost
S Milanem Škodou, majitelem Centra FotoŠkoda jsme se k rozhovoru pro Synchron sešli opět po dvou 
letech. Dříve než jsme mu předložili k podpisu diplom TRILOBIT BEROUN 2005, jejímž donátorem je už 
počtvrté – tentokrát to bylo pro Martina Marečka, který jej získal za dokument Zdroj – chtěli jsme se o jeho
firmě, která sídlí ve Vodičkově ulici v paláci Langhans v Praze 1, dovědět něco navíc…

Při podpisu diplomu.
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J U B I L A N T

Neúprosně letící čas připomíná čtenářům Synchronu rovněž jubilea tvůrců,
spjatých s audiovizí. Jedno neopominutelné by nemělo uniknout pozornosti. Na
Štěpána 26. prosince 2005 oslavil pětasedmdesát let režisér František Filip
Písecký rodák hrál a režíroval již na gymnáziu studentské divadlo. Po maturitě,
v roce 1950, podal přihlášku na Filmovou akademii múzických umění. Jeho tatí-
nek, listonoš, nevlastnil legitimaci KSČ (a v tom se František pro celý život pota-
til), a tak syn doporučení na vysokou školu nedostal. V onom roce však ještě

nebyly v uměleckých oborech kádro-
vé obstrukce tolik zavedené jako v dal-
ších letech a František byl na FAMU při-
jat. Již ve čtvrtém ročníku působil
v Československé televizi externě jako
asistent režie. Po absolutoriu měl otev-
řené dveře na Barrandov. Ale činoro-
dého mladého muže „klukovského“
vzezření přilákala – pro mnohé nepo-
chopitelně – v roce 1954 televize; 
nezavedená instituce, klubající se 
z plenek, kde měl možnost vyzkoušet
si různé žánry – loutkové kreace, publi-
cistiku, přímé přenosy, pro mladého
režiséra fůry práce, kam se jen podí-
val… Co na tom, že ve čtvrtém patře,
kde sídlila redakce, ještě bydlela 
nájemnice a když se dala do velkého

prádla, chodili všichni do práce kolem necek. „Tenkrát přijela ředitelka vysílání
BBC z Anglie, viděla některé pořady, a když přišla k nám do redakce, byla 
přesvědčená, že jí utajujeme, odkud vysíláme“, vzpomínal František po letech.
„Prostě nevěřila, že je v takových podmínkách možné vyslat do éteru signál.“
Po dvou letech ve Vysílání pro děti a mládež zakotvil v literárně dramatické redakci.
V asi šesti stovkách pořadů, které uvedl na obrazovku, najdeme různé žánry
(hudební, opery, přímé přenosy z divadel aj.). Františkovou doménou se však stala
televizní literárně dramatická tvorba a podpis Filip pod inscenací zárukou kvali-
ty. Jeho prvním seriálem byli v šedesátých letech legendární, většinou přímým pře-
nosem vysílaní Tři chlapi v chalupě, poté Eliška a její rod. Z jednotlivých inscenací
režíroval v onom desítiletí televizní adaptace naší i světové současné tvorby
i klasiky (Karel Čapek, Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický, Josef Kajetán Tyl, Ignác
Herrmann, Anton Pavlovič Čechov, Viktor Někrasov, Friedrich Dürrenmatt, 
Reginald Rose aj.) i původní televizní hry (Jiří Hubač, Drahoslav Makovička, Pavel
Hajný). Z dalších seriálů přelomu šedesátých a sedmdesátých let připomínám 
Sňatky z rozumu Vladimíra Neffa a Jiráskova F.L. Věka. 
Srpnová okupace 1968 zasáhla ovšem i Filipovu práci. Pod razantními zásahy
do dramaturgie, včetně zákazů natočených inscenací, musela kultivovaná 
tvorba našich i světových současných autorů a klasiků ustoupit požadavkům na
angažovanost scénářů dle pokynů KSČ. Neobstál ani seriál dle Jiráskova F.  L. Věka.
Aby vůbec mohl být uveden v roce 1969 na obrazovku, musely být vystřiženy 
pasáže o lidských právech, o náboženství, o pravdě, o porobeném národě, 
který se díky vlastencům vzchopil, o vzpurnosti proti vrchnosti… Při repríze 
po listopadu 1989 byly alespoň některé úryvky, které se podařilo uchovat, do 
seriálu vráceny.
Tak zvaná normalizace poznamenala život a práci každého občana. V následném
dvacetiletí byl postoj Františka Filipa příkladem toho, že při odepsání finančních
odměn za „angažovanost“ bylo lze se vyhnout točení době poplatných scénářů.
Na otázku, zda po F. L. Věkovi nepřišlo období, kdy musel odmítat scénáře, mi
František asi před dvanácti lety odpověděl: „Oni nahoře v televizi věděli, co
jsem zač, že kariéru přes stranu jsem nikdy nedělal, znali mé bytostné zaměření
a že by bylo marné mě k jakékoli angažovanosti nutit. Ve straně jsem nebyl, ne-
měli mě odkud vyhodit. Taky potřebovali inscenace na mezinárodní festivaly, někdo
je musel režírovat. Když na mne s něčím přišli, sdělil jsem, jéje nemám čas, a po-
kračoval v tom, co jsem dělat chtěl. Posléze mi dali pokoj a žádného Gottwalda mi
nenabízeli. Taky jsem toho jako nestraník nebyl hoden. Když na podzim 1968 odjel
ústřední ředitel Jiří Pelikán po svém odvolání z funkce do Říma, napsal jsem mu.
A on mi poslal moc krásný dopis. Že celá léta věděl, kdo a co jsem, a že mi dává
za pravdu. A Zelenka mi k padesátinám napsal, že si jistě uvědomuju, že mi tele-

vize dává příležitost pracovat navzdory mým postojům, abych si jako vážil toho,
že mohu dělat, i když nejsem orientován správným směrem.“
Jak svědčí archivní záznamy, jméno prominentního režiséra Filipa bylo nejed-
nou na pořadu pravidelného tzv. nomenklaturního hodnocení; nejen jeho apoli-
tičnost, ale i členství a aktivity v zakázaném FITESu byly trnem v očích televiz-
ních „normalizátorů“. Na počátku sedmdesátých let, v období nejtužší „normalizace“,
krátce po habilitaci bez lítosti opustil svou pedagogickou práci na FAMU. 
Kromě seriálů Dobrá voda Jiřího Hubače, Borovičkových Chalupářů, Byl jednou
jeden dům Jana Otčenáška a Oldřicha Daňka byla v letech sedmdesátých a osm-
desátých plodná Filipova spolupráce s dramatikem Jiřím Hubačem. Režíroval jeho
Nezralé maliny, Lístek do památníku, Ikarův pád, Tažní ptáci... O spolupráci autora
a režiséra Filipa mi před lety řekl Jiří Hubač: „Je to režisér vzácné tolerance, cit-
livého a pokorného přístupu k textu i k autorovi. Skromný a velkorysý člověk a umě-
lec. Naše dlouholetá spolupráce nám přinesla řadu oficiálních poct a uznání.“
Excelentní herecké obsazení inscenací umocňovala citlivá práce s herci. „Sebe-
lepší předloha nezazní naplno, když není obsazena hereckou osobností“, 
charakterizoval režisér Filip svůj přístup k hercům. „Pokud byl herec, ideální před-
stavitel určité postavy zaměstnán, zorganizoval jsem radši práci tak, abych na
něj mohl počkat. Vždycky se mi to vyplatilo. U osobností musí ovšem režisér
počítat s tím, že mají svou představu, své pojetí role. Každému musím citlivě na-
slouchat. Někdo postavu napřed rozebere rozumově, jiný ji uchopí instinktivně,
citově, každý je jinak přístupný mému pojetí, které zapadá do celkového tvaru
v souladu s dramatickou tvorbou. Hereckým osobnostem jsem nic nevnucoval
přímo, direktivně, společně jsme se postupně dobírali konečného tvaru inscenace
nebo filmu.“
Seriál Cirkus Humberto dle Eduarda Basse byl uveden na obrazovky v roce 1989
až 1990. Tedy v období, na které František vzpomíná podobně jako na přímé 
přenosy svých začátků – opět a se stejným vzrušením režíroval přímým přenosem
blahořečení svaté Anežky ze Svatovítského chrámu, manifestace na Letné, 
návštěvu papeže v Praze…
Poté uvedl na obrazovku na příklad svůj projekt dle Goethova Fausta, inscenaci
Kníže Václav podle Tylovy hry Drahomíra a její synové, v koprodukci s němec-
kou televizí seriál Náhrdelník, scénář Františka Pavlíčka na motivy Andersenovy
pohádky Slavík. V roce 1990 se rovněž vrátil na katedru režie FAMU; byl jme-
nován profesorem a několik let se věnoval filmovému a televiznímu mládí . 
Nicméně léta přibývala a ve svobodné společnosti se již nemohl chytit režijního
vesla tak vehementně jako v mládí. Nesplněný tak zůstal i velký televizní pro-
jekt. Cituji jeho slova: „V roce 1972 jsem začal točit televizní ztvárnění Mé vlasti
Bedřicha Smetany. Co jsem zběhal hor, kopců, lezl po stromech, skákal z Vyše-
hradu, naštípl jsem si nohu, ale stejně jsem ten film nedotočil. Námět i scénář jsem
psal o čtyři roky dříve, ale než došlo k realizaci, začalo období připomínek, vy-
střihování, takže by nakonec Má vlast byla o něčem jiném. Z obrazové fantasie lze
cokoli vystřihnout a situace ve společnosti se tak zvaně normalizovala rychleji, než
jsem mohl projekt zvládnout podle svých před-
stav. Jestlipak by tam tehdy mohl být svatý 
Václav, Cyril a Metoděj, pan prezident 
Masaryk? Ještě by tam bývali chtěli svůj únor
a Gottwalda. Takže jsem záhy pochopil, že je
nutné z toho vycouvat. Nebyla by to Má vlast,
ale jejich vlast. Rád bych projekt realizoval teď.
Ale to nejde udělat za týden nebo za měsíc, to
chce rok, dva roky, tam musí být vlast na jaře,na
podzim, v závějích, musí tam být všechno, třeba
blik, záběr na pár vteřin od hor po Národní 
divadlo, Vyšehrad, Vltava, rotundy, moder-
na. To je šílené práce. Jenomže takový film 
vyžaduje ekonomické zázemí a fyzickou kon-
dici. A přece jenom je mi o něco let víc…“
Byť dnes František Filip nepatří, módně řečeno k celebritám, má za sebou navzdory
zlomům časů obrovský kus práce – spolu především s Evou Sadkovou, Jiřím
Bělkou, Jiřím Krejčíkem, Janem Matějovským, Antonínem Moskalykem je zakla-
datelskou osobností české televizní dramatické tvorby. Jeho vrcholné inscena-
ce se mohou kdykoli vrátit na obrazovku. František Filip si nikdy nezadal s mocí.
Uchoval si neposkvrněnou čest. Jako umělec i jako občan. Jarmila Cysařová

Hlavně zdraví, Františku Filipe!
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V Z P O M Í N K Y

Přestože před kamerou stála ještě v roce 1998
(tehdy si zahrála vesnickou ženu v komedii
Stůj, nebo se netrefím), patří dnes právě k těm
hereckým jménům, které napoprvé mnohým
například mým vrstevníkům, natož pak mla-
dým lidem, nic neřeknou. Stačí však jmeno-
vat filmy, jako jsou Portáši, O ševci Matou-
šovi, Vzbouření na vsi anebo Dnes naposled,
tedy některé z filmů, v nichž hrála hlavní žen-
ské role, či připomenout Markýtku Dařbujá-
novou, ženu Dařbujána Jiřího Sováka v pohád-
ce Dařbuján a Pandrhola, a hned se mnohým
její tvář vybaví. Přiznám se, že já – milovník
veseloher – jsem si ji v minulosti zapamatoval
kupodivu z nevelké role referentky Lídy ve
filmu Dovolená s Andělem. Sympatie filmo-
vých diváků si v letech 1947 až 1961 získá-
vala jako tehdejší představitelka mladých ener-
gických žen současnosti: hrála referentky,
sekretářky, redaktorky, zdravotní sestry, uči-
telky (jednu si o mnoho let později zahrála také
v Dívce na koštěti). 
Koncem roku 1944 ji chtěl Ferdinand Marian
obsadit do německého filmu. Zkoušky ne-
udělala – vymluvila se na to, že je antitalent
a že neumí německy. Poprvé se na filmovém
plátně mihla až teprve ve filmu Prstýnek. „Za-
hrála jsem si tam dívku, která na Petříně oko-
pává růže a Zdeněk Dítě na ty růže střílí,“ vzpo-
mínala s úsměvem svého času v ostravské
televizní Kavárničce dříve narozených. Dru-
hou malou roličku sehrála ve filmu Předtucha.
V epizodce se nakonec objevila také v Čap-

kových povídkách (tam se poprvé setkala
s Martinem Fričem). Teprve až po těchto 
prvních začátcích (v té době ovšem byla už 
vytíženou divadelní herečkou) ji v roce 1947
čekala postava, která ji – jako herečku u filmu
začínající – konečně proslavila: Anežka, jedna
z hlavních rolí ve filmu Portáši režiséra 
Václava Kubáska. 
Ve světě filmu se pro Bělu Jurdovou stal na-
konec tím nejdůležitějším člověkem režisér
Martin Frič. „Jurdinku“ – jak ji pojmenoval – si
po čase oblíbil natolik, že mu do konce pa-
desátých let hrála ještě v dalších pěti filmech.
(Mimochodem, tou „Jurdinkou“ byla i pro
Zdeňka Štěpánka, zatímco František Smolík ji
prý oslovoval něžně „Běluško“.) 
O Martinu Fričovi mluví paní Běla dodnes nej-
raději a jen a jen v superlativech: „Měli jsme
mezi sebou krásný vztah, který se dá těžko 
vysvětlit… Uměl úžasně jednat s herci. Mě ne-
chal takovou, jaká opravdu jsem. Byl vždy vlíd-
ný, moudrý – já ho milovala. Aby ale nedo-

šlo k omylu, on nebyl na mladé herečky! On
prostě měl rád lidi a z nich si také vytvořil svůj
okruh herců, se kterými rád pracoval. Stalo
se, že z neznámých důvodů na konci pade-
sátých let rozhodl tehdejší ředitel Barrando-
va, že s filmováním skončím. Já byla lehko-

myslná co se smluv týče, a tak když se začal
natáčet film Dařbuján a Pandrhola, neměla
jsem smlouvu žádnou. Už se začalo filmovat,
když ke mně přiběhl vyděšený produkční s tím,
že musím mít podepsanou smlouvu. Podepsala
jsem tedy dodatečně vystavenou smlouvu a on
ji rychle odnesl potvrdit výš. Vrátil se se vzka-
zem, že já prý v Dařbujánovi a Pandrholovi hrát
nesmím a režisér že má jít na kobereček. Frič
tedy šel celou záležitost urovnat. Vrátil se až
za hodinu, zcela zničený. Opakoval jen: ‚On
tam sedí rozvalenej a mě před sebou nechá
celou dobu stát jako uličníka! A co jsem si
od něj musel vyslechnout! Jenomže já se nedal!
Když řekl, že Jurdová smlouvu nedostane,
oznámil jsem mu, že výrobu filmu okamžitě 
zastavuju a bez Jurdové točit dál nebudu!'
Takový byl on! Přitom jsem v té roli byla lehce
nahraditelná… 
Musím říct, že jsme ten den nenatočili ani jednu
scénu, za to však jsme všichni zdecimovaní
vypili společně nějakou tu láhev. 
Vrátím-li se ještě do minulosti, tak v roce 1955
jsem si také díky Fričovi zahrála například po
boku Oldřicha Nového ve veselohře Nechte
to na mně. Jaký byl Oldřich Nový? Byla jsem
pro něho paní Bělinka, byl nesmírně zdvoři-
lý a ke mně vždy velmi pozorný, já však se
po celá léta přátelila spíš s jeho ženou Alicí, se
kterou jsme společně hrávali kanastu a která
mě naučila pasiáns…“
Poté co Martin Frič zvolnil v šedesátých letech
své pracovní tempo – začal tehdy točit herecké

Poté, co jsem se před rokem rozhodl – inspirován dopisy především rozhlasových posluchačů – že už natrvalo soustředím v budoucnu svůj zájem především na
osudy herců, které údajně „nikdo nezná“ (přestože jsou k vidění v televizi v pamětnických filmech a pořadech dodnes), zvedla se nad prvními výsledky mého
snažení u veřejnosti až překvapivě velká vlna zájmu, sympatií i konkrétní podpory. Překvapilo mě, že přitom nešlo jen o příslušníky starší generace. Tahle
skutečnost mi pochopitelně dodala velkou chuť pokračovat, a tak se od té doby zaplňuje můj diář adresami a telefonními čísly hereček, herců (ale i zpěvaček
a zpěváků), kteří jsou dnes už na zasloužilém odpočinku a „pozapomenutí“. Snažím se však připomínat i osudy těch, kteří už mezi námi nejsou. Proto také
rád využívám možnosti oznámit i zde, v Synchronu, že budu vděčný každému, kdo mě upozorní na naše „neznámé známé“ umělce, nebo kdo ví, kde se nacházejí
nějaké památky na jejich uměleckou činnost (fotografie, programy, novinové výstřižky, korespondence, deníkové zápisky, amatérské filmy, zvukové zázna-
my). Jen díky upozornění čtenářů časopisů a knih, i díky rozhlasovým posluchačům a televizním divákům, mám možnost zpracovávat leckdy velmi překvapivé
a cenné dokumenty ze soukromých archivů či z pozůstalostí řady filmových herců a hereček. Jejich jména uvádět nebudu; už nejednou jsem se setkal s tím,
že když jsem zveřejnil, kdo mi jaké své „poklady“ nabídl, našli se šikovní „dobráci“, kteří se snažili mým jménem na zmíněných hercích, případně jejich dědicích,
jejich archivy vylákat. Zní to neuvěřitelně, ale bohužel je to tak. (Naštěstí většina oslovených trvala na tom, že si počkají, až se jim ohlásím osobně.) 

Dnes vám chci představit herečku, která byla krátce po válce jednou z nejoblíbenějších mladých tváří českého filmu. 
Jmenuje se BĚLA JURDOVÁ a loni oslavila už 86. narozeniny!

FRIČ JÍ ŘÍKAL JURDÍKU

Dovolená s Andělem, referentka Lída, 1952.

Dnes naposled, jako Božka Blažková s Vladimírem Rážem, 1958.

Na golfu s Eduardem Linkersem.
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Vážení priatelia,
v poslednom období niektoré slovenské médiá roz-
pútali diskusiu o návrhu novely zákona o umelec-
kých fondoch z tvorivej dielne Ministerstva kultú-
ry SR. Citujeme: „Cieľom pripravovanej novely
zákona je zrušenie povinnosti odvádzania povin-
ných príspevkov vo výške 2 % z autorských ho-
norárov a 1 % za použitie diel.“ Navrhujú nahradiť
ich dobrovoľnými príspevkami prostredníctvom
zmeny zákona 595/2003 Z.z., v zmysle ktorého by
umelecké fondy ako verejnoprávne inštitúcie mali
možnosť získavať finančné zdroje z podielu zo za-
platenej dani určenej na osobitné účely. Neofici-
álny návrh novely zákona spolu s predkladacou
a dôvodovou správou prerokovala na zasadnutí dňa
5. 1. 2006 Rada Literárneho fondu a poverila ve-
denie fondu, aby s týmto návrhom novely zákona
o umeleckých fondoch oboznámilo členov výborov
sekcií, a zároveň vyzvalo všetky partnerské ume-
lecké a profesijné združenia a organizácie, aby k nej
zaujali jednoznačné stanovisko.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vyššiemenovaný
návrh zákona je v predloženom znení pre Literár-
ny fond i pre ostatné umelecké fondy likvidačný.
Zmena financovania umeleckých fondov, zruše-

nie povinných 1 % a 2 % odvodov predurčuje ich
zánik, čo súčasne znamená koniec podpory tvori-
vých pracovníkov vo všetkých oblastiach spadajú-
cich do pôsobnosti umeleckých fondov. V prípa-
de Literárneho fondu by schválenie tejto novely
zákona znamenalo ukončenie pravidelnej podpo-
ry tvorivých pracovníkov v oblasti krásnej litera-
túry, vedeckej a odbornej literatúry, prekladovej li-
teratúry, novinárstva a výkonných umelcov v oblasti
divadla, filmu, rozhlasu, televízie a zábavného ume-
nia. Tvrdenie, že v prípade 2 % povinných odvodov
ide o dodatkovú daň, to znamená o daňové zne-
výhodnenie skupiny obyvateľov na základe druhu
vykonávanej činnosti, nie je pravdivé. Znalec z ob-
lasti daňovníctva vo svojom vyjadrení charakteri-
zuje 2% príspevky ako nákladovú položku umelcov
a ostatných prispievateľov, ktorí príspevky do fondu
odvádzajú: „Nejde o dodatkovú daň, ale je to 
príspevok na podporu tvorivej činnosti vo všetkých
druhoch literárnej činnosti podľa zákona NR SR 
č. 13/1993 Zb. o umeleckých fondoch.“
Existencia umeleckých fondov bola už viackrát ohro-
zená, dokonca sa uvažovalo aj o ich zrušení. Tieto
katastrofické varianty vďakabohu neprešli. Seba-
záchovný inštinkt kultúry nezlyhal, medzi zodpo-

vednými sa doteraz nenašiel nik, kto by nerozmys-
leným rozhodnutím zatvoril dvere pred núdzny-
mi, najmä však tvoriacimi umelcami. Zachovanie
umeleckých fondov je nevyhnutné. Fondy sú v sú-
časnosti jediné inštitúcie, ktoré majú vypracova-
ný a najmä však fungujúci systém pravidelnej pod-
pory tvorcov. Sú súčasne aj ich sociálnou poistkou.
Literárny fond je, dá sa povedať, poslednou baštou
slovenskej kultúry a kultúrnosti vôbec, na ktorej
sa napriek všetkým transformátorským a politickým
ťažkostiam, no najmä finančným suchotám ešte stále
podporuje pôvodná slovenská tvorba i tvorba ná-
rodnostných menšín žijúcich na Slovensku. Lite-
rárny fond je rozhodnutý tou baštou zotrvať i na-
priek hrozivej snahe našej najvyššej kultúrnej
ustanovizne o jeho likvidáciu. Tento boj však ve-
denie fondu nebude schopné dotiahnuť do víťaz-
ného konca bez Vašej priamej podpory. Opätovne
zdôrazňujeme, že Literárny fond rieši to, čo nik
iný v autorských končinách našej existencie neri-
eši, t.j.  podporuje tvorcu v čase vznikania diela,
a tým mu vytvára podmienky pre profesionálny
výkon. Kto bude v prípade zrušenia fondu finan-
covať štipendiá, odmeňovať víťazov tvorivých 
aktivít, udeľovať ceny a prémie za literárnu činnosť
a umelecké výkony, príspevky na cesty a ostatné
podpory? Štátny rozpočet s týmito položkami 
nepočíta.
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„Smutek paní Šnajderové“ v Albánii
První hraný česko-albánský film „Smutek paní Šnajderové“ se natočil v Čes-

kém Šternberku a v Praze. Od druhé poloviny října dostává svou tvář ve střiž-

ně v Tiraně.
Uprostřed ledna jsme s dramaturgyní Helenou Slavíkovou a zvukovým mist-
rem Tomášem Bělohradským zhlédli s režisérem filmu Piro Milkani a jeho
synem Enem, který je spolurežisérem filmu a střihačem, hrubý střih filmu.
Našli jsme společnou řeč pro „vylepšení“ struktury filmy. Jeví se, že reži-
sér měl šťastnou ruku při výběru hlavního představitele filmu, který měl
v době natáčení za sebou první ročník Akademie.
Je to krásný mladý muž a v jeho podání je postava Leke (Kreshnik Xhelilaj)
mužná i citlivá zároveň. Jeho vztah s místní ženou policajta je silným cito-
vým prožitkem studenta, který je postaven před rozhodnutí vrátit nebo
nevrátit se zpět do Albánie ze země, kterou má tak rád, a od ženy, se kte-
rou prožívá milostné vzplanutí. Postavě paní Šnajderové dala Anna Gaisle-
rová křehkost a zároveň sílu citového vzplanutí zralé ženy ke studentovi. 

Práce ve střižně byla komplikovaná, protože několik týdnů vypínali v celé
Albánii proud i na patnáct hodin denně. Práce ve střižně se protáhla a di-
stribuční premiéra filmu je z tohoto důvodu posunuta až na září letošního
roku. Jana Tomsová, producentka filmu

Starosti slovenského Litfondu

medailonky (R.Naskové, E.Fialy, T.Brzkové),
ale také legendární televizní filmy s Janem 
Werichem – objevovala se dál už pak Běla 
Jurdová v českých filmech velmi sporadicky. 
Naštěstí odjakživa prý pro ni bylo na prvním
místě divadlo, takže absenci ve filmu nepoci-

ťovala nijak tragicky. Do prvního divadelního
angažmá nastoupila uprostřed války. Tehdy
se stala členkou Beskydského divadla. Po válce
působila dva roky v Ostravě, odkud přešla do
Prahy, do tehdejšího Divadla Státního filmu,
které se záhy proměnilo v Pražskou estrádu
a pak v další scény různých názvů. Podobně
jako mnozí její filmoví kolegové a kolegyně 
působila také v pražské Alhambře.
Jsem rád, že tak jak milé bylo setkání s paní
Bělou v ostravské televizi v roce 1991, tak milé
bylo naše setkání koncem minulého roku, kdy
jsem s ní chystal další její vzpomínkové vy-
právění, tentokrát pro rozhlasové Nostalgic-
ké muzeum zábavy. Při té příležitosti jsem se
dozvěděl i něco překvapivého: v době, kdy

můj bratr Jiří začínal v pražské Redutě a po-
sléze spoluzakládal Divadlo Na zábradlí, na-
vštěvovali jej u nás doma mnozí zpěváci, herci,
hudebníci, režiséři. S většinou z nich jsem
se pozdravil, případně jim odpověděl na ně-
jakou otázku i já, tehdy sotva dvanáctiletý. Jako
kluka si mě z té doby pamatovala například
Ljuba Hermanová, se kterou jsme se o mnoho
let později skamarádili. A jako kluka – jak mi
po těch mnoha letech teprve loni prozradila –
si mě dodnes pamatuje i Běla Jurdová, která
u nás tenkrát byla na návštěvě s jedním z pří-
buzných Karla Hašlera… 

Ondřej Suchý
(ondrej.suchy@semanovice.cz)

Fotografie z alba Běly Jurdové
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Helena Slavíková, Jana Tomsová, Eno Milkani, Piro Milkani.
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V dávných šedesátých letech o něm kolovala v televizi tato historka: brzy ráno,
před odjezdem na exteriér, se vyklonil z okna bytu a co uviděl – někdo se mu úspěšně
dobýval do auta. Mirek zareagoval nevšedně: „Haló, pane zloději, přeji vám dobré
jitro, ale neberte mi, prosím, můj automobil. Jsem režisér Československé televize

a vůz nutně potřebuji k jízdě na natáčení.
Děkuji vám za pochopení.“
Laskavá a zdvořilá slova toho lupiče do-
slova ohromila – a jen se trochu vzpa-
matoval, prchl. Kdo Mirka neznal dobře,
historce neuvěřil, ale my, kteří jsme měli
tu radost a čest s ním spolupracovat, jsme
věděli, že příhoda je nejmíň z padesáti 
procent pravdivá. Mirek Lang byl prostě
jemný člověk s vybraným chováním
v každé situaci.
Zažili jsme ho tak i při natáčení kontro-
verzních Zvědavých kamer, kdy jsme 
museli dost často jednat s partajními 
papaláši a kádrováckými Jagami.
Osud pořadu mnohdy závisel na jejich
palcích nahoru či dolů. V těch bolševic-
kých sekretariátech jsme strkali Mirka
před sebou, protože jeho nevšední sluš-
nost odzbrojovala i kované.
Kdybychom my některou z těch soudru-

žek oslovili „madame“, baba Jaga by nás roznesla na kopytech a pěkně nám zavaři-
la. Pod dojmem Mirkových vlídných slov obvykle roztála – instinkt jí napověděl, že
ten člověk si z ní nedělá srandu, že jeho noblesa je gruntovní a opravdová.
Noblesou ostatně okouzloval i nás, mladší spolupracovníky, ztělesňoval nám všechny
vlastnosti i ctnosti masarykovské první republiky, jak jsme ji znali jen z vyprávění. 
A ještě někoho nám připomínal – anglického gentlemana. Co připomínal – on jím byl.
Snad tím vším okouzlil i Sudičky.
Když už musel emigrovat a umřít v cizině, vybraly mu na zeměkouli to nejsprávněj-
ší místo – United Kingdom.
The End mu tam snad byl lehčí. Vladimír Branislav
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Doyen českých dokumentaristů
Miroslav Lang (*21. 5. 1918,
✝16. 12. 2005) začínal u filmu
krátce po maturitě v roce 1939
a jeho prvním zaměstnavatelem
byla AKTUALITA – Českosloven-
ský filmový týdeník, kde prošel
různými profesemi od „děvčete
pro všechno“, přes reportéra-
kameramana až k postu režisé-
ra. V roce 1945 byl jmenován
vedoucím redaktorem týdeníku
Zpravodajského filmu, podílel se
na natáčení Všesokolského sjez-
du v roce 1948, ale v roce 1951
byl ředitelem Vojtěchem Traplem
zařazen do akce 70.000 admi-
nistrativních úředníků do vý-
roby, krátce nato však rozvá-
zal v Krátkém filmu na vlastní
žádost pracovní poměr. Od roku
1953 externě spolupracoval se
zpravodajstvím Československé
televize a od roku 1955 trvale
ve Vysílání pro děti a mládež 
(mj. Vlaštovka, Zvědavá kamera
a mnoho dalších samostatných
dokumentů). Za sovětského
vpádu v roce 1968 organizoval
a režíroval přenosy z tajných
míst s rozhovory se známými
osobnostmi. V listopadu ode-
šel se ženou a synem do emi-
grace a 37 let pak žil v Londýně.
Zde vytvořil mnoho animova-
ných filmů určených hlavně
dětem, spolupracoval mj. s BBC
a Children TV Workshop od New
York a svou filmařskou štafetu
posléze předal synovi Petrovi.
Miroslava Lang sepsal „Vzpo-
mínky na přeskáčku“, memoá-
ry ze svých začátků, které vyšly
v roce 2001 péčí Českého fil-
mového a televizního svazu
FITES. V psaní svých pamětí
údajně pokračoval ještě krátce
před smrtí.

Ještě za Mirkem Langem

Když umírají naši vrstevníci, my z rodu lidí předkremačních (jak říkával Vlastík 
Brodský) vzpomínáme na ně při jejich odchodu s úsměvem a připomínáme si 
jejich rozmarné zážitky. A tak se mi při zprávě o smrti Mirka Langa vynořuje historka,
která není zaručeně vymyšlená, protože mi ji vypravoval kdysi on sám.
V zimě 1944, kdy už o velkém vítězství Velkoněmecké říše nebyl přesvědčen ani 
Emanuel Moravec, si jakási čistě nordická hlava vymyslela připitomělou akci: holčičky
z českých škol měly šít z odstřižků látek (kde je měly brát – tehdy se každý hadřík
upotřebil na renovaci oděvů!) panenky – a věnovat je k Vánocům dětem v Říši 
Adolfa Hitlera, jejichž otcové za nás bojovali proti židobolševické plutokracii na všech
frontách za Novou Evropu. Z panenek se pak uspořádala honosná výstava v pražském
Myslbeku s vernisáží za účasti představitelů Státu, Strany a Branné moci v Protek-
torátu. Tato vernisáž byl ovšem uvěčněna filmovým týdeníkem Aktualita.
V Aktualitě pracoval, jak jsme se už v Synchronu dočetli, i mladičký Mirek Lang,
a to ve známé a zhusta obsazované funkci „děvčete pro všechno“.

Jé – Herr Frank…!

S Jiřím Volbrachtem  u Muzea v Praze „paní, počkejte, my tady
filmujeme“ – polovina šedesátých let.
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A tak taky při té vernisáži na Příkopech byl u pečlivé
instalace dlouho před zahájením – a když došlo k nej-
horšímu, vyčkával v natáčecím kamiónu na další nezbytné
úkoly. Ty na sebe nedaly dlouho čekat. Když dozněly
zvuky příjezdů a příchodů těch nejvyšších a slavnost byla
zahájena nějakou komorní muzikou, zařval zvukař ve
voze: „Nějakej blbec mi stojí na kabelu – a já nemám
šťávu!“ A hned poslal Mirka, aby zjednal nápravu. 
Nasměroval ho na hluchý kabel a Mirek jako indiánský
stopař po něm kráčel z auta až do výstavního paviló-
nu, hluboce skloněn na ním, ničeho jiného nedbaje, 
postupoval až někam do popředí, kde na kabelu stály 
vysoké esesácké holínky, a aby (jak říká Josef Švejk)
zlo bylo dovršeno, se po něm panovnicky pohupovaly.
Mirek Lang dorazil až k holínkám, poplácal je v lýtkách,

a teprve teď zdvihl zraky, když upozornil nositele: „Sie stehen auf dem Kabel, Tón gibtst nicht!“
Z výšky se ozvalo jen hrozivé: „Waaas?“ a Mirek si zděšeně ulevil: „Jééé – Herr Frank!“
Chaplinovský protiklad: prostý, skromný nepatrný mužíček z porobeného národa – a sadistická bestie – masový vrah, světem
proslulý Lidicemi…
„A cos udělal pak?“ ptal jsem se.
„Zbaběle jsem prchl…,“ přiznával Lang po létech, ale to přece nikdo za zbabělost pokládat nemůže!
Nevím, zda Mirek Lang věřil v život posmrtný.
Pakli ano, může si být – podle mého – jist, že se tu s hrůzným Kahafrou nesetká, ten je umístěn v jiné posmrtné instituci.
A Mirek, ten skromný, jemný, báječný kamarád má jistojistě nějaké maličké, neokázalé místečko v tom pravém filmovém nebíčku.

Jaromír Průša

Pět profesí Oldřicha Železného 11. 1. 2006

Když Filmová fakulta, založená v roce 1946, vypouštěla na podzim 1950 do života první absolventy, měli sice uzavřený
index, v něm potvrzenou druhou státní zkoušku, započtená cvičení, ale žádný diplom. Systém fungoval jakýmsi volno-
během. Učilo se, filmovalo, konala se mezinárodní setkání, ale právní zajištění, evidence, program, kontrola provozu fa-
kulty byly na čestné slovo. Škola běžela ještě spíše v režii Filmového ústavu s patronací Filmového studia Barrandov.
Tehdejší tajemník školy dr. Stejskal mi představil nového kvestora vysoké školy dr. Oldřicha Železného, který právě ukon-
čil studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Seznamoval se krok za krokem s organizací a programem
nové vysoké školy většinou od asistentů. Ti totiž byli na místě
odpovědní za průběh studia, zatímco profesoři koncertovali, hráli,
natáčeli a o své praxi na škole přednášeli nebo ji prakticky stu-
dentům předváděli. Celá léta jen smluvně nebo čestně bez ho-
noráře. Ani A.M. Brousil, tehdejší rektor, neuměl tak složitý
organismus, jakým byla Akademie múzických umění (odbor
hudební, divadelní, filmový s četnými zvláštními katedrami)
náležitě koordinovat. Dr. Oldřich Železný v roli kvestora v příš-
tích pěti až šesti letech dotvořil právní základ i rámec AMU v praxi
a zakotvil její legislativu. Dal jednání i provozní řád spíše intuicí,
s talentem, s noblesou mladého manažéra, kterým se nechaly
tehdejší umělecké scény vést.
Bylo mu málo přes třicet, když Oldřich – kvestor – znalec 
autorského práva padl do oka Bohumilu Šmídovi, vedoucímu 
dramaturgické skupiny na Barrandově, který právě převzal po
Václavíkovi na FAMU vedení katedry produkce. Potřeboval upev-
nit její pozici proti snahám Vysoké školy ekonomické vydělit ji
z tvůrčích profesí. Oldřich Železný, promovaný právník, pře-
vzal v roli odborného asistenta přednášky z oblasti autorského
práva a připravil i základ ekonomických ukazatelů ve filmové
tvorbě. Zasloužil se o budování oboru filmové produkce a v roce

4. 11. 1926
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Jozef Kočí (8. 1. 1938 Uľany nad Žitavou, dnes súčasť Šurian, okr.Nové Zámky – 21. 1. 2006 Bratislava) – slovenský drama-
turg a scenárista. V roku 1962 ukončil štúdiá na katedre divadelnej vedy VŠMU v Bratislave, od roku 1961 je dramaturgom Slovenskej
televízie Bratislava. V roku 1979 získal Igrica Literárneho fondu za dramatickú televíznu tvorbu (Počúvajme slnko, Sedem krátkych
rokov inž.Hagaru, Horúci dych), v roku 1997 získal Osobitné ocenenie ústredného riaditeľa STV Telemúza 96 za dlhodobú tvorivú čin-
nosť a celoživotné dielo. Ako scenárista a dramaturg sa podpísal pod vyše 30 televíznych filmov, seriálov a inscenácií STV. Pripomeňme
z nich aspoň: Kolegovia (1962), Žoržik (1964), Kubo (1965), Živý bič (1965), Canarisova krvavá hviezda (1966), Rysavá jalovica (1970), 
Červené víno (1972), Adam Šangala (1973), Desatinka citu (1973), Otcova slnečnica (1973), Kronika (1974), Straty a nálezy (1975),
Sedem krátkych rokov inž. Hagaru (1977), Louis Pasteur (1979), Zbojnícky tanec (1979), Smrť chodí po horách (1973), Počúvajme slnko
(1978), Horúci dych (1978), Triptych o láske (1981), Pasca (1982), Život bez konca (1983), Výlet do mladosti (1983), Rodinná anamnéza
(1983), Ilda (1984), Stávka s čertom (1987), Tvár v rose (1988), Štúrovci (1991), Dýchaš, dýcham, dýchame (1992), Pozri, už neškúlim
(1993), Ako žiť po infarkte myokardu? (1994).

František Desset (9. 11. 1942 Jelšovce, okr. Nitra – 17. 1. 2006 Bratislava)- slovenský divadelný, filmový a televízny herec,
epizódkar, ktorý od roku 1963 (Kto si bez viny), hral vo vyše 70 filmoch, televíznych filmoch a seriáloch, hlavne postavy v uniformách,
napríklad v roku 1975 v #smich filmoch. V roku 1965 absolvoval herectvo na VŠMU v Bratislave, od roku 1960 hral na divadelnej scéne
v Žiline, od roku 1965 bol členom činohry Novej scény v Bratislave, od roku 1971 v slobodnom povolaní. Filmografia – výber: Kto si bez
viny (1963), Smrť prichádza v daždi (1965), Naši pred bránami (1970), Prípad krásnej nerestnice (1973), Do zbrane, kuruci !, Veľká noc
a veľký deň, (oba 1974), Pacho, hybský zbojník, (1975), Lev Tolstoj, Návrat Jána Petru (oba 1984), Právo na minulosť, Sedím na konári
a je mi dobře (oba 1989), Sokoliar Tomáš (2000). -švr-

Smutně ze Slovenska

1960 se habilitoval na docenta oboru. Šmída, Kovář, Vrabec, Volf s Železným dostali obor produkce na úroveň vzoro-
vého učiliště, které získalo popularitu na východních i západních školách. Z původních čtyř (Rusko, Francie, Itálie, ČSR)
vzniklo více než deset nových.
Jako docent začal mít Oldřich Železný také povinnosti ve vedení fakulty. Byl pověřen jako proděkan v letech 1961 –
1970, tedy v období velkého rozkvětu i velké krize fakulty, věnovat se studentským záležitostem. Po okupaci v roce
1968 emigroval děkan fakulty František Daniel do USA a Oldřich Železný byl postaven před úkol zachovat status fakulty
přes nařčení o studentské iredentě. Železný jako orientovaný lidovec nemohl být do funkce děkana zvolen. Zatím vstup do
KSČ odmítal, takže děkanem se stal hudební skladatel Josef Ceremuga a po něm Bedřich Pilný. Škola zažívala dramatickou
personální přestavbu.
V tomto období se rodila jeho další profese, které se věnoval mimo produkční a ekonomickou problematiku. Od roku
1960 realizoval v televizi 22 her. Vytvořil zajímavý žánr detektivky s otevřeným koncem a napsal napínavá dramata, která
zaujala odbornou i širší veřejnost. Vznikly Rubínové kříže, Muž proti tmě, Hrabě Drakula, Vyznavač ohně, Bestie, Trezor. Je
autorem příběhů otce Browna a také prvního šestidílného televizního seriálu Rozsudek. Sám označoval žánrově své příbě-
hy jako sociální morality. Dramatické formy předcházely povídky, novely. Například v roce 1965 Případy kradených snů s fan-
taskním vyústěním. Z docenta oboru produkce a řadového pedagoga vyrostl nadaný a pilný autor, ale i teoretik filmového
a televizního dramatu, tvůrce rozhlasových a divadelních her.
Jeho přerod na dramaturga a scenáristu vyšel z jeho hlubokého zájmu o literaturu, divadlo, hudbu a vznik nových filmo-
vých a televizních žánrů. Mělo to dvojí vyústění. Jak F.A. Dvořák, tak M.V. Kratochvíl ho doporučili, aby přestoupil na
katedru scenáristiky a dramaturgie. Byli tu sice Vladimír Bor a dříve Zdeněk Bláha a styk s teorií a kritikou zajišťovali
A. M. Brousil s Miki Kučerou, ale potřebovali tam nutně autora, který by studentům objasňoval, jak se vymýšlí příběh a jak
se buduje napětí. Otvírala se však nová tvorba a nová stavba dramatu. Druhá instalace jeho profese scenáristy a drama-
turga se odehrála už ve Filmovém studiu Barrandov, kde jako člen skupiny dramaturgoval 18 filmů. Mezi nimi například
Dým bramborové natě Františka Vláčila, Oázu Zbyňka Brynycha, Jak utopit doktora Mráčka Václava Vorlíčka, Fešák Hubert
Ivo Nováka a další, z nichž mnohé se objevují znovu v programech televizního vysílání.
Roku 1980 byl jmenován řádným profesorem pro obor scenáristiky a dramaturgie a po odchodu autorských osobností
z katedry, jimiž byli i Milan Kundera, Zdeněk Bláha a M.V. Kratochvíl, zůstal s Vladimírem Borem garantem vysoké
úrovně české dramaturgie a vlastně i dramatiky.
Od roku 1976 do roku 1991 dovršil jako prorektor pro studijní záležitosti skoro čtyřicet let pedagogického působení. Spo-
jil svůj život s budováním školy, filmu i televize. Vychoval a uvedl do praxe mnoho žáků a svým korektním a přesným
plněním povinností i nárokem na výraz a výstavbu díla se stal vyhledávaným a oblíbeným učitelem. Měl zvláštní smysl
pro vnitřní vazbu přátelských vztahů, pro rozvíjení fantazie i fantastiky, tajemství a záhad. Zapsal se autorsky i drama-
turgicky do dějin českého filmu i literatury i do vědomí všech, kteří ho uznávali jako tvůrce i jako věrného a milého přítele.
Odešel v nedožitých osmdesátinách, ale žije svou druhou přítomností trvalých stop v díle. Ludvík Baran
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Barrandov nikdy!!!
Věřte, že není jednoduché pro kameramana napsat o svém příteli a kolegovi, že „dne 21. ledna 2006 ve svých šestaosmdesá-
ti letech zemřel kameraman Josef Illík“.
Mám před sebou jeho fotografii, kde stojí za kamerou, a moje myšlenky se musí vrátit o více než půl století zpět. Ano, určitě jsme
se poprvé setkali v Armádním filmu, u kterého byl ještě další kameraman Jan Čuřík. Také ve stejném složení jsme postupně
přecházeli do Filmového studia Barrandov. Každý s jiným režisérem, ale již za určitým filmem. Režisér Karel Kachyňa si s sebou
na Barrandov vzal právě Josefa Illíka na film Tenkrát o vánocích. Bylo to válečné drama zachycující československé vojenské jed-
notky bojující v roce 1944 při osvobozování Slovenska. Tímto filmem se Illík vrátil vlastně podruhé na Barrandov.
Ten první příchod popisuje ve vzpomínkách, když slavil své osmdesátiny: „Bylo po válce, vrátil jsem se z Berlína, kde jsem byl
několik let totálně nasazený, a těsně před koncem války se mi podařilo utéci domů. Nějakou dobu jsem se ukrýval a pak již
byl opravdu mír. Nadšení bylo veliké a před sebou nový život, ale nebylo to tak lehké. Nejdříve jsem musel někde zakotvit. Chvil-
ku jsem pracoval jako fotograf, mám Grafickou školu, obor fotografie, ale nebyl jsem moc spokojený. Jednou jsem se do-
slechl, že na Barrandově potřebují fotografa, a tak jsem to chtěl zkusit. Bylo pěkně, slunce svítilo, a tak jsem to bral jako
pěkný výlet. Tramvají jsem jel na konečnou a pak že pojedu autobusem. Ale chyba lávky – autobus nejel. No, co se dá dělat, když
už jsem tady, tak to dojdu. Jenomže jsem nevěděl, co ten barrandovský vršek se mnou v tom pěkném počasí udělá. Počasí se
mi nezdálo již tak krásné, sluníčko nehřálo, ale pra-
žilo, a když jsem se konečně doplazil k ateliérům, byl
jsem zpocený a utahaný jako kotě. Po návratu domů
jsem rezolutně prohlásil „Barrandov nikdy!!!“, a pře-
sto jsem tam strávil 33 let.“
Mluví-li se o souznění režiséra s kameramanem, taky
tady u dvojice Kachyňa – Illík to určitě nastalo. Po-
kračovali spolu na filmech Král Šumavy, Práče, Trá-
pení, Už zase skáču přes kaluže, Vlak do stanice
nebe, Kočár do Vídně, Noc nevěsty, Ucho atd. Dru-
hým významným režisérem byl Václav Krška, který
Illíka oslovil pro jeho citlivé a poetické vidění 
obrazu ke spolupráci na filmech Osení a Kde řeky
mají slunce. Illík se dočkal ocenění na MFF v Benát-
kách a za Jarní vody na MFF v Phnompenhu. Mnoho
dalších filmů viděli diváci přes Illíkovu optiku. Jen
namátkou: Ta třetí režiséra Jaroslava Balíka, Náš
dědek Josef a O moravské zemi režiséra Antonína Kachlíka, kterému byl významným pomocníkem pro natočení vynikajících 
záběrů a pohledů na krásy jižní Moravy. Režisér Otakar Vávra pozval Illíka ke spolupráci na film Kladivo na čarodějnice a za
nemocného kameramana Miroslava Ondříčka dotáčel Temné slunce. Každé dotáčení filmu za druhého kameramana je těžký 
oříšek a tady to byl jistě úkol, který asi nemohl splnit nikdo jiný než právě Illík. O jeho dobrém jménu a kameramanských 
kvalitách svědčí i skutečnost, že jej pozvali ke spolupráci i zahraniční producenti.
Když ještě nebyl Pepa Illík slavným a uznávaným kameramanem, vydal obrazovou publikaci Praha zasněná. Překrásné černo-
bílé fotografie prozradí, že jejich autor se umí dívat na svět s neobyčejnou básnivou snivostí. A to provázelo Pepu Illíka celou dobu
jeho kamerování celovečerních hraných filmů.
Je určitě dobře, že slova „Barrandov nikdy!!!“ nikdy neuskutečnil.
Zemřel velký kameraman, mistr obrazové kultury a poezie. Josef Vaniš

Odešel náš přítel z Velké Británie
Od naší londýnské spolupracovnice Anděly Špindlerové přišla začátkem ledna smutná zpráva, že v poslední den 
uplynulého roku zemřel dávný a velký přítel Československa (posléze Česka) a obdivovatel Tomáše Garriguea Masaryka
Phillip Whitehead. Účastníci zájezdu Fitesu do britské metropole na podzim roku 1992 se s ním tehdy setkali na ve-
lice zajímavé besedě. V polovině šedesátých let minulého století byl jedním ze zakladatelů (a prvním ředitelem)  ITV –
Independence Television. Jako poslanec britského parlamentu se zúčastňoval jednání o rozšíření Evropské unie a jako
producent vytvořil celou škálu zasvěcených a zajímavých televizních pořadů o Československu.
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 Provoz kanceláře MEDIA Desk financuje Ministerstvo kultury ČR a Evropská komise.

Financování producentské a scenáristické přípravy audiovizuálních děl všech žánrů. 
O podporu může žádat každá nezávislá evropská produkční společnost.

• jednotlivé filmy i seriály

• hrané filmy delší než 50 min. 

• kreativní dokumenty delší než 25 min.

• animované filmy delší než 25 min. 

• multimédia – CD ROM, DVD, internet, hry

 – délka nerozhoduje

• akvizici práv

• rešerše informací i archivních materiálů

• psaní a další úpravy scénáře 

• vyhledávání herců a štábu

• vyhledávání koproducentů a finančních partnerů

• plánování propagace a prodeje (návštěva trhů,  

 vyhledávání nákupčích, projekce)

a další práce spojené s přípravou audiovizuálního díla.

• u první žádosti musí žadatel doložit realizaci  projeku 

stejného nebo podobného  žánru, který byl v období 

24 měsíců před podáním žádosti distribuován na území 

České republiky  

• v případě druhé žádosti nebo žádosti o Slate Funding 

musí doložit distribuci na mezinárodní úrovni

• žadatel musí doložit 50% vlastnictví práv k projektu 

Můžete získat až 50% rozpočtu na vývoj projektu.  

60% mohou získat projekty, které reflektují evropskou 

kulturní rozmanitost.

Single Projects – podle žánru lze žádat o podporu 

v rozmezí 10 000 – 50 000 EUR

Slate Funding – 60 000 –  125 000 EUR 

Single Projects – pro jednotlivé projekty 
Slate Funding – pro soubory více projektů

Uzávěrky: 28. února a 31. května 2006
Podrobnější informace o aktuálních možnostech financování projektů, konzultace při podávání žádosti Vám poskytne MEDIA Desk Česká republika.

MEDIA Desk Česká republika 
Národní 28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
T: 221 105 209 – 210 
F: 221 105 303
E: info@mediadesk.cz

www.mediadesk.cz

Společnost Projekt Částka (v EUR)

Biograf Jan Svěrák Samo 40 000

Direct Film  Rattle Up, My Boys 15 000

Filmbrigade Slate Funding 1 90 000

Negativ Slate Funding 1 80 000

Silver Screen Tobruk 40 000

Sunfilm Spiral Productions Schkola 30 000

CELKEM  295 000
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