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v sobotu 16. ledna 2016 
v 19 hod. v Kulturním domě PLZEŇKA

slavnostní vyhlášení audiovizuálních cen za uplynulý rok se koná

MĚSTSKÉ KINO BEROUN / celodenní doprovodný program

Na dopolední program

VSTUP ZDARMA

do naplnění kapacity sálu

pořadatelé

10.00 hod. Dopoledne s Večerníčkem
pásmo oblíbených večerníčků
O skřítku Racochejlovi, 34. díl – Jak kurýroval plameňáka 
Tarbíci, 13. díl – Tarbíci a surikaty 
Žížaláci, 26. díl – Stromeček
Nejmenší slon na světě, 13. díl – Nejlepší prázdniny 
Vynálezce Alva, 11. díl – Na řece 
Povídání o mamince a tatínkovi, 1. díl – Jak se maminka s tatínkem vzali 

11.00 hod. kvíz pro děti o ceny s dramaturgem České televize Milošem Zvěřinou 

13.00–19.30 hod. projekce fi lmů, o kterých mluvila porota jako o nejžhavějších favoritech

20.30–23.00 hod. projekce vybraných fi lmů, které právě získaly některé z cen

Česká televize uvede slavnostní vyhlášení cen v televizním přenosu na programu ČT art

19.00 hod. Slavnostní vyhlášení a předání cen
TRILOBIT BEROUN 2016, Ceny Vladislava Vančury, 
Ceny Václava Havla, Ceny Josefa Škvoreckého, udělení Cen poroty, Zvláštní ceny 
poroty, Mimořádné ceny poroty a Ceny dětské poroty – Berounský medvídek 
moderuje: Jan Kraus
hudební vystoupení: skupina Jelení loje (4 laně a jeden jelen)

KULTURNÍ DŮM PLZEŇKA  / slavnostní večerní program
změna programu vyhrazena
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Vážení členové FITES, vážení čtenáři
Synchronu,
tak tu máme v rychlém sledu další číslo,
abychom stihli, resp. dorovnali letošní
zpoždění a do nového roku 2016 vám
doručili naplánovaný počet čísel Syn-
chronu. V tak rychlé době nebyla sice
realizace snadná, ale kupodivu témat
a zajímavých zpráv týkajících se jak ži-
vota FITESu, tak i oblasti filmu a televize
obecně je stále dost a dost. A navíc se

podařilo dát dohromady pár lidí, kteří přispěli svými příspěvky, ná-
zory či zážitky a Synchron tak výrazně obohatili. 
Když zalistujete novým Synchronem, zjistíte, že je opět tematicky
hodně různorodý. Na jedné straně je tu téma, které mi přišlo zají-
mavé, a to zkoumání toho, zda film a televize mohou být také umě-
ním, či alespoň umění nějakým způsobem zprostředkovávat. Od-
pověď zní samozřejmě ano, záleží jen na tom, nakolik jsme schopni
a ochotni tuto nabídku přijímat. K tomuto tématu přinášíme rozho-
vor s ředitelem ČT art Tomášem Motlem, či zprávu o celosvětových
přenosech uměleckého obsahu na plátna kin. Možná vás napadne,
jak je možné, že v této zjitřené době neobsahuje číslo žádné mate-
riály věnované politické situaci ve světě a problémů s tím spoje-
nými. Mohlo by se tedy zdát, že jsme odtrženi od reality. Ale roz-
hodně to tak není. Naopak, mnohokrát jsem zaslechla vyjádření, že
už náš samotný život je ve své podstatě politikou a dávání najevo
konkrétních názorů na svět. Stejně tak jakákoli tvůrčí činnost při-
spívá k obrazu světa, k tomu, jaké názory se šíří světem. A právě
umění, sdělovací prostředky a umělecké tvorba může ten náš svět
výrazně proměnit (či alespoň jeho část). Je příjemné zjišťovat, že
i mladí lidé, kteří se pohybují v oblasti filmu, přinášejí nové zají-
mavé pohledy, ale zároveň dávají najevo, že si jsou vědomi histo-
rických souvislostí a nerezignují na ně. Proto jsme tentokrát část ča-
sopisu věnovali půlroční výstavě NaFilM, kterou dali dohromady
studenti Filmových studií filozofické fakulty Karlovy univerzity
v Praze a která by mohla být zárodkem budoucího filmového muzea
u nás. Stejně tak si všímáme i dalších akcí v oblasti filmu a televize,
na nichž se podílí nejmladší tvůrčí generace. 
Témata, která nás ovšem v současné době zajímají nejvíce, se týkají
dvou záležitostí. Jednou z nich je volba nových členů Rady Státního
fondu kinematografie, kam FITES navrhuje čtyři kandidáty a vy máte
možnost přečíst si v Synchronu jejich koncepce. Druhou záležitostí
je TRILOBIT Beroun 2016, který se uskuteční už v lednu. To zna-
mená, že poroty jsou v plné práci a vy se z tohoto čísla dozvíte, kdo
jsou ti zodpovědní, kteří budou rozhodovat o nejlepších filmových
a televizních počinech tohoto roku. A navíc tu máme radostnou
zprávu:  TRILOBIT Beroun se tentokrát uskuteční v přímém přenosu
na ČT art! 
Synchron přináší i spoustu dalších příspěvků, informujících o nej-
různějších akcích jak u nás, tak u sousedů. A také vám nabídne dvě
zajímavé knížky z oboru, které se nejen dobře čtou, ale mohou vám
být i užitečné v práci. V rubrice věnované historii Daniel Růžička
zavzpomínal na dobu, kdy se totalita měnila v demokracii. Zatímco
v minulém čísle jsme věnovali více pozornosti hranému filmu, ten-
tokrát vám nabízíme šanci nahlédnout například do oblasti animo-
vaného filmu. Společně s výstavou 70 let Studia Bratři v triku můžete
zavzpomínat na slavná léta této líhně významných českých (i svě-
tových) animátorů a zalitovat, že sláva Studia jako značky kvality
české animace se tak trochu ztratila v čase a prostoru. 

Jana Soprová,

šéfredaktorka časopisu Synchron
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Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
milí příznivci apod -
porovatelé FITESu,
jaký to zázrak – jistě
jste zaznamenali, že
v listopadu vyšel
Synchron č. 3, první
s novou zkušenou
a trpělivou šéfredak-
torkou a nyní vy-

chází i čtvrté a poslední číslo v tomto roce.
Výkonný výbor těší reakce našich členů,
kteří zaregistrovali, že časopis ožil, je čtivý
a přináší podnětná témata. Vaše zpětná
vazba, slova chvály a další podněty, které
přicházejí, jsou nám povzbuzením do další
práce. Zdá se mi, jako by mnozí naši čle-
nové po čase pocítili větší sounáležitost
se svým spolkem, když zaregistrovali, že ve
FITESu i na stránkách Synchronu a v jeho
přílohách se něco děje a nacházejí zde za-
jímavé a podnětné čtení. Projevilo se to i na
mírně se lepšícím výběru členských pří-
spěvků. Tato odezva je pro náš filmový a te-
levizní svaz životně důležitá.
Ve stínu teroristických útoků a hrozeb, které
zasévají strach do celé Evropy, chceme
v rámci našich Čtvrtletníků i Trilobitů diváky
a čtenáře Synchronu přilákat k přemýšlení
nad filmem i televizí. Hledáme, co mohou
tato média udělat pro zlepšení života u nás
doma i na celé planetě. Snažíme se zpří-
tomnit divákům mimořádné dobrodružství
hledání a radosti z objevování hodnot, pro
které má smysl „pachtit se“ za každým au-
diovizuálním dílem, které je myšleno vážně,
je vytvořeno talentovanými autory, protože
jen taková tvorba nepřináší další nadbytečný
audiovizuální šum, ale vytváří nadčasovou
hodnotu, která je hodna pozornosti diváků
v kinech i na televizních obrazovkách a ve
veřejné službě v první řadě.
Spolu s dalšími spolky z filmového oboru
i Výkonný výbor zareagoval na výzvu ředi-
telky Státního fondu kinematografie k pře-
dložení návrhů kandidátů na členy Rady,

kteří mají nahradit ty, kterým končí mandát
v dubnu 2016. Český filmový a televizní
svaz FITES, z. s., si vzal k srdci naléhání ně-
kterých radních, představitelů profesních or-
ganizací i ředitelky SFK, abychom nenavr-
hovali nadměrný počet kandidátů, ale jen
skutečné osobnosti české kinematografie.
Vyšli jsme ze situace, kterou nastavil záko-
nodárce, když určil obnovování stávající
Rady každoročními dovolbami 1/3 Rady, tj.
třech členů. Naším strategickým východis-
kem, na kterém jsme se shodli a seznámili
jsme s ním i naše partnery, bylo poznání, že
Rada ve stávajícím složení nutně volá po
profesní vyváženosti a doplnění absentují-
cích profesních odborností.
Máme za nepřijatelné, aby v Radě Státního
fondu kinematografie nebyl žádný režisér,
žádný doku mentarista a žádný kameraman,
jako znalci klíčových profesí každé kine-
matografie.Vůbec to neznamená, že bychom
některého z našich loňských kandidátů ne-
pokládali za osobnost kinematografie, ale
registrujeme, že právě profesní „neználkov-
ství“ uvnitř bývalých Rad vedlo v minulosti
k utápění veřejných prostředků (dokonce
opakovaně) v projektech, které již předem
mohly být rozpoznány jako nepřipravené,
profesně a technologicky neznalé, nedo-
končitelné a tudíž nepodporovatelné. Máme
za nešťastné, že někteří bývalí členové Rady
se nemají k odpovědnosti za tyto přešlapy a
způsobené škody. Nechceme tyto věci do-
nekonečna připomínat, ale je třeba je řešit
do budoucna. A to právě vhodným doplně-
ním Rady. Nelibost některých našich členů
i mou vyvolalo vystoupení jedné z členek
Rady, které příští rok končí mandát a bývala
i naší kandidátkou. Zdálo se nám účelové,
když se v Nosticově paláci snažila zpochyb -
nit přínos odbornosti kameramana v Radě
na pouhý jediný okruh podpory digitali zace.
Přitom právě problematiku digitalizace fil-
mového archivu bývalá i stávající Rada dlou-
 hodobě nezvládá, jak jsme se přesvědčili na
řadě veřejných fór (viz Nejen Čtvrtletník
DIGI/REST, ale aktuálně i LN 24. 11. 2015

Polemika Tereza Brdečková: Zničená Adéla?,
Ne, zachráněná), i na konkrétních výstupech
NFA, jejichž závady Rada není s to ani ro-
zeznat, natož jim zabránit a zejména před-
cházet. Rada SFK ani vedení fondu se nemo -
hou donekonečna vymlouvat, že digitalizaci
nerozumí a nesmí nechat s sebou orat rů-
znými šíbry a přihlížet diskreditaci obrazu
historie kinematografie. Jak dlouho může
Ministerstvo kultury ČR zůstávat nečinné?
Rada ve svém středu potřebuje skutečné od-
borníky na režii, kameru, dokument a pro-
dukci. Proto VV FITESu panu ministrovi a
poslanecké sněmovně navrhuje tyto osob-
nosti české kinematografie: režiséra Jana
Svěráka, dokumentaristku a střihačku Marii
Šandovou, oba jsou zároveň nejen režiséry,
ale též nezávislými producenty. Doc. MgA.
Antonína Weisera, kameramana, trikového
kameramana, technologa, digitálního res-
taurátora apedagoga FAMU, krizového ma-
nažera filmové postprodukce. Ivanu Kačír-
kovou, střihačku a pedagožku filmových
škol. Máme za to, že námi navržení kandi-
dáti jednu jedinou odbornost daleko přesa-
hují a budou platnými členy Rady i zárukou
odbornosti nejen vůči filmařské obci, ale
i vů či veřejnosti. My jsme svůj díl práce od-
vedli. Odpovědnost je nyní na sněmovně,
která bude členy Rady Státního fondu kine-
matografie volit.
Nastalý adventní čas je příležitostí k ohléd-
nutí se za celým rokem, pojmenování na-
šich pochybení i úspěchů, dobou mikuláš-
ských setkávání s přáteli a přípravou na
svátky Vánoc i obdobím plánů pro příští rok.
Kéž Vám přitom bude dobrým průvodcem
i toto vydání Synchronu. Pro nás je prosinec
obdobím příprav na slavnostní předávání au-
diovizuálních cen Trilobit Beroun 2016,
které se uskuteční 16. ledna a jeho zvěst při-
nese poprvé v televizním přenosu z beroun-
ské Plzeňky program ČT art.
Přeji Vám za celý Výkonný výbor FITESu
zdraví, štěstí i mnoho tvůrčích úspěchů
v novém roce.

Martin Vadas
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K proměnám Audiovizuálního zákona
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Příloha dopisu zaslaného premiérovi:
Novela autorského zákona – souhrn nejdůležitějších změn, které byly navrhovány do novely autorského zákona a nebyly MK ČR 
přijaty a souhrn nejproblematičtějších bodů vládního návrhu novely autorského zákona.
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Rozšířená kolektivní správa pro díla
užitá na internetu
Aktuálně je velice složité licencovat užití au-
torských děl na internetu. I ty osoby, které
chtějí užívat díla legálně, si často nemohou
obstarat licenci, vzhledem k roztříštěnosti
internetu a množství možností užívání auto-
rských děl. K vyřešení této situace se jako
nejvhodnější jeví použít institut rozšířené
kolektivní správy, kdy by vůči uživatelům děl
kolektivní správce licencoval užití děl nejen
za autory zastupované, ale i za autory ne-
zastupované. 
Přiměřená odměna v audiovizi
Vzhledem k relativně vysokým nákladům na
výrobu audiovizuálních děl je v praxi zcela
běžné a velice časté, že výrobce audiovizu-
álního díla získá všechna práva od jednotli-
vých autorů děl, která jsou do audiovizuál-
ního díla zařazena, a to na dobu trvání jejich
majetkových práv, tedy na dobu 70 let po
smrti autora. Autor se musí ve většině pří-
padů spokojit s relativně nízkou fixní odmě-
nou za užití svého díla bez nároků na další
odměnu odvozenou od výnosů z licence
s tím, že po celou dobu běhu práv již ne-
dostane z užití děl žádnou odměnu. Na-
vržená úprava řešila tuto situaci tak, že po
uplynutí 10 let od zveřejnění audiovizuál-
ního díla a v případě, že odměna není smlu-
vena procentně ve vztahu k výnosu z užití

děl, bude mít autor právo vůči uživateli 
děl na dodatkovou, respektive přiměřenou
odměnu. 
Odstranění 20% pravděpodobnosti pro
dovozce reprografických přístrojů
Aktuální znění autorského zákona ohledně
20% pravděpodobnosti při platbě náhrad-
ních odměn při dovozu reprografických za-
řízení se do současného znění autorského
zákona dostalo poslaneckou novelou zá-
kona v důsledku tlaku dovozců. Nicméně
výše náhradní odměny je stanovena vyhláš-
kou MK ČR a z této odměny je hrazeno ko-
lektivním správcům pouhých 20 %. Jedná se
o legislativní a nesystematický trik, kde je
vyhláškou stanovená odměna snižována na
jednu pětinu, čímž se Česká republika do-
stává na absolutní chvost ve výši těchto ná-
hradních odměn při srovnání s relevantními
úpravami v zahraničí.
Registr povinných osob
Návrh směřoval k tomu, aby se povinné
osoby, tedy osoby, které dovážejí přístroje
sloužící k rozmnožování zvukových a zvu-
kově obrazových záznamů, jakož i repro-
grafické přístroje, povinně evidovaly do
nově zřízeného registru na MK ČR. Zave-
dení tohoto registru by vedlo alespoň k mi-
nimální kontrole při výběru náhradních
odměn ze shora uvedených přístrojů. Návrh
byl spoluvytvářen a podporován i Asociací

dovozců příslušných zařízení z důvodu
snahy o omezení „šedé ekonomiky“ v této
oblasti.
Přesun „náhradních odměn“ do vyhláš ky
MK ČR
Aktuální úprava výše náhradních odměn
v autorském zákoně je nesystematicky roz-
dě lena mezi tento zákon a vyhlášku. Je mi-
ni málně žádoucí, aby stanovená výše
odměn byla regulována jedním právním
předpisem. Nabízí se vyhláška, jelikož do-
káže pružněji než zákon reagovat na měnící
se okolnosti důležité pro stanovení výše
odměn. 
Revize úpravy odměny za „kopírování“
paušální platbou za přístroj
V aktuální úpravě je stanoveno, že osoba,
která je povinna odvádět náhradní odměnu
z vyhotovených tiskových rozmnoženin na
objednávku jiné osoby, platí odměnu v zá-
vislosti na počtu zhotovených tiskových roz-
množenin. Tento systém placení náhradní
odměny je neprůhledný, těžko kontrolova-
telný a administrativně náročný pro všechny
zúčastněné osoby. Návrh, vytvořený a pod-
porovaný jak komerční, tak nekomerční sfé-
rou, spočíval v tom, že se bude platit pau-
šální odměna za jeden přístroj a měsíc podle
toho, kde budou reprografická zařízení
umístěna. 

Souhrn nejdůležitějších navržených změn, 
které nebyly akceptovány MK ČR

Nejproblematičtější body vládního návrhu novely AZ
Vypuštění zúžení výčtu veřejných kniho-
ven, které nemají platit odměnu za půj-
čování
Při přijetí novely autorského zákona v roce
2006 byla v rámci návrhů poslanců ne-
úměrně rozšířena množina knihoven, které
neplatí náhradní odměnu za půjčování.
Úprava náhradních odměn za půjčování,
která má základ v komunitární úpravě, je tak
výrazně omezena a jde proti smyslu i rámci
evropské úpravy i vlastnímu smyslu odměny.
Nedoplněna odměna za půjčování pro
nakladatele + zvýšení této odměny pro
autory
MK ČR nezařadilo do textu novely autorského
zákona novou úpravu náhradní odměny za
půjčování. Aktuálně je tato odměna placena
ve výši 0,50 Kč za jednu absenční výpůjčku
a náleží pouze autorům, byť Směrnice EU
o informační společnosti umožňuje, aby tento
typ náhradní odměny dostávali i nakladatelé
děl, a to především slovesných, kteří stejně

jako autoři přicházejí o část ze svých výnosů
z toho důvodu, že díla jsou více půjčována,
než kupována. Nakladatelé navrhovali, aby
byla stanovena nová náhradní odměna pro
nakladatele ve výši 1 Kč za každou absenční
výpůjčku a aby byla povýšena náhradní od-
měna za půjčování pro autory na výši 1 Kč za
každou absenční výpůjčku. Tento návrh byl
také součástí tzv. „knihovního balíčku“, který
se snažil nově vybalancovat nová práva pro
knihovny a práva nositelů práv. Podobná
praxe je běžná v řadě evropských zemí. Za
zmínku také stojí, že podle aktuálního vlád-
ního návrhu by autorům nebyla dorovnána
ani inflace za posledních devět let. Přitom
zákon by měl být v platnosti dalších mnoho
let a zcela tak rezignuje na spravedlivou od-
měnu pro ty, kteří stojí u zrodu autorských li-
terárních děl.
Nedostačující definice pro zahraniční
kolektivní správce k přímému výkonu
KS bez oprávnění nad rámec směrnice

Uvedená definice je formulována natolik ši-
roce, že by mohla být poměrně snadno vy-
kládána tak, že jakýkoli zahraniční kolek-
tivní správce ze zemí sdružených v EU může
operovat na území ČR v celém rozsahu čin-
nosti, bez potřeby oprávnění a bez možnosti
dohledu MK ČR. Směrnice o kolektivní
správě naproti tomu předpokládá harmoni-
zaci pouze pro oblast on-line užití hudby.
Úprava sjednávání sazeb kolektivních
správců obsahující nesplnitelnou pod-
mínku
Návrh nové úpravy stanovuje, že pokud ja-
kýkoli uživatel odmítne nový návrh sazeb
kolektivního správce, nejsou tyto považo-
vány za schválené. To v praxi vyvolá řadu
obstrukcí, které způsobí nefunkčnost sjed-
návání sazebníků. Stačí, aby jeden z uživa-
telů, kterých jsou v mnohých oblastech
stovky či tisíce, odmítl sazebník a ten tak ne-
bude odsouhlasen. 
MK ČR pak návazně opustilo koncept „zá-
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konného opatření“ vydávaného ze strany
MK, vydávaný v případě, kdy jednání o sa-
zebnících budou neúspěšná. Celý proces
ohledně sjednávání sazebníku je tak „bez-
zubý“ a hrozí nejen jeho intenzivní zneu-
žití, ale také obsolence tohoto institutu a fak-

tické popření sazebníků v kolektivní správě,
bez kterých ji nelze vykonávat.
Zařazení výjimky pro karikaturu a paro-
dii je nevhodné pro některé kategorie
děl, především pro díla užitá v divadel-
ních představeních.

Znění přílohy zaslané premiéru Sobotkovi
bylo odsouhlaseno výkonným výborem
FITES (dále VV). Jediným členem VV, který
nesouhlasil, byl Jakub Bouček. Požádali
jsme ho o vyjádření k jeho rozhodnutí.

Synchron 4/2015

Autorské organizace a autoři nejsou vždy na jedné lodi
Koncem září se některé profesní organizace,
včetně FITESU, přidaly k boji kolektivních
správců za změny v připravované novele au-
torského zákona. Snad žádná novela této le-
gislativní normy se neobešla bez problémů,
vždy ji provázely ostré diskuze a debaty,
snahy jednotlivých stran „urvat“ si větší dílek
právě pro sebe. Jinak tomu není ani u novely
aktuální, ovšem otázkou je, zda FITES pro-
sazuje požadavky té správné strany. Jsou po-
žadavky kolektivních správců výhodné pro
autory, nebo spíš pro kolektivní správce? Po-
dívejme se na některé body blíž.

Hlava 22
Jedním z bodů, u kterého jsme požadovali
změnu, byla Rozšířená kolektivní správa pro
díla užitá na internetu. „ Aktuálně je velice
složité licencovat užití autorských děl na in-
ternetu... /.../ K vyřešení této situace se jako
nejvhodnější jeví použít institut rozšířené
kolektivní správy, kdy by vůči uživatelům děl
kolektivní správce licencoval užití děl nejen
za autory zastupované, ale i za autory ne-
zastupované.“ 
Na první pohled dává tento požadavek logiku.
Internet je, z hlediska autorské ochrany,
opravdu problematickým místem. Ovšem
smysl se ztrácí ve chvíli, kdy dojdeme k po-
slední větě. Návrh počítající s automatickým
zastupováním nezastupovaných autorů je,
nejen v případě literárních děl, velmi proble-
matický. V praxi by totiž znamenal, že i au-
toři, kteří nechtějí být zastupováni, automa-
ticky spadnou pod kolektivní správu a pokud
o ni náhodou nestojí, nezbývá jim, než z ní
svá díla velmi složitě vyvazovat. Při prosazení
tohoto požadavku by se tak snadno mohl opa-
kovat absurdní scénář, kdy kapela, která uspo-
řádá koncert, na kterém hraje své vlastní
skladby, musí zaplatit příslušnému kolektiv-
nímu správci poplatky (v tomto případě OSA)
za to, že si mohla své vlastní sklady před pu-
blikem zahrát. Trochu Hlava 22, že?

Aby se vlk nažral...
Dalším zdánlivě bezproblémovým je bod
s názvem Přiměřená odměna v audiovizi.
„Vzhledem k relativně vysokým nákladům
na výrobu audiovizuálních děl je v praxi
zcela běžné a velice časté, že výrobce au-
diovizuálního díla získá všechna práva od
jednotlivých autorů děl, která jsou do au-
diovizuálního díla zařazena, a to na dobu
trvání jejich majetkových práv, tedy na dobu
70 let po smrti autora. Autor se musí ve vět-
šině případů spokojit s relativně nízkou fixní
odměnou za užití svého díla bez nároků na
další odměnu odvozenou od výnosů z li-
cence s tím, že po celou dobu běhu práv již
nedostane z užití děl žádnou odměnu. Na-
vržená úprava řešila tuto situaci tak, že po
uplynutí 10 let od zveřejnění audiovizuál-
ního díla a v případě, že odměna není smlu-
vena procentně ve vztahu k výnosu z užití
děl, bude mít autor právo vůči uživateli děl
na dodatkovou, respektive přiměřenou od-
měnu.“ 
Chce se křičet souhlasné věty s vykřičníkem
na konci. Jenže pouze pokud jste nikdy ne-
měli jako externí dodavatel nic do činění
s některou z komerčních televizních stanic.
Právě pro ně, wabcasting ani nezmiňuji, by
byla taková podmínka neakceptovatelná,
a i kdyby se ocitla v zákoně, právníci bez
problémů najdou kličky, jak ji obejít. Jistě,
vy jako tvůrce nemusíte potom smlouvu po-
depsat, jenže vy ji pochopitelně podepíšete
a nic jiného vám nezbude. Nepodepíšete,
netočíte. Nebo točíte, ale televize si stanoví
za splnění této podmínky takovou finanční
kompenzaci, že se vám výroba nejspíš ani
nevyplatí. Tento bod je tak pouze tím, čemu
se říká „...aby se vlk nažral a koza zůstala
celá“. Jinak řečeno, požadavek vypadá sice
dobře, ovšem v případě komerčních stanic
bude tvůrcům naprosto k ničemu, a to nejde
o malou skupinu tvůrců. 

Konkurence nemusí být na
škodu
Ještě u jednoho bodu stojí za to se zastavit.
Nedostačující definice pro zahraniční ko-
lektivní správce k přímému výkonu KS bez
oprávnění nad rámec směrnice. „Uvedená
definice je formulována natolik široce, že by
mohla být poměrně snadno vykládána tak,
že jakýkoli zahraniční kolektivní správce ze
zemí sdružených v EU může operovat na
území ČR v celém rozsahu činnosti, bez po-
třeby oprávnění a bez možnosti dohledu MK
ČR. Směrnice o kolektivní správě naproti
tomu předpokládá harmonizaci pouze pro
oblast on-line užití hudby.“
Je logické, že se kolektivní správci brání ja-
kékoli konkurenci. Dosud mají zákonem za-
jištěnu exkluzivitu v rámci jednotlivých ob-
lastní správy autorských práv. Tedy co jedna
oblast, to jeden správce. Jenže proč proti
tomu protestují autoři, to zůstává záhadou.
Konkurence vždy přináší efekt vylepšení slu-
žeb a z několika osobních zkušeností jsem
rozhodně nezískal pocit, že by se tuzemští
kolektivní správci až tak moc snažili, aby je-
jich služby byly efektivní a pro obě strany
perfektní. Nakonec proč by se také snažili,
když k jinému kolektivnímu správci zkrátka
jako autor, ani jako uživatel přejít nemůžete.
Ovšem kdyby se v rámci Evropské unie ob-
jevila možnost konkurence, kdyby byla
šance, že vám jiný správce bude vyplácet
větší odměny, třeba jen proto, že dokáže
fungovat s menší režií či proto, že dokáže
vaše dílo „prodat“, protože nabídne uživa-
telům v jednotlivých segmentech zajíma-
vější podmínky, mohlo by to být pouze po-
zitivem pro obě strany. Pravda, samotní
správci by na tom tratili, jenže – má být ko-
lektivní správa dobrým byznysem, nebo
službou autorům?

Jakub Bouček

SY 4-2015 zlom-OK.qxd:Sestava 1  10.12.2015  20:21  Stránka 7



Synchron 4/2015

z e  ž i v o t a  F I T E S u

�8

78. Čtvrtletník FITESu
Jak vzniká audiovizuální obraz minulosti
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Ceny TRILOBIT BEROUN, jejichž trofejí
jsou křišťálové plastiky symbolicky s mo -
tivem trilobita nebo bustou Václava Havla,
Josefa Škvoreckého a Vladislava Vančury
podle příslušného ocenění, se každoročně
udělují za uměleckou kvalitu filmových děl
nebo jejich přínos v oboru audiovizuální
tvorby a od doby svého vzniku v 60. letech
minu lého století se již staly raritou. V čes -
kém prostředí platí za jedny z nejstarších
filmo vých a televizních ocenění. Navíc ve
svém oboru patří mezi nejprestižnější a sou -
časně je nejobtížnější je získat. Držiteli cen
TRI LOBIT se v minulosti stali například
Zdeněk Svěrák, Miloš Forman, Jiří Menzel,
Jan Švankmajer, Robert Sedláček, Karel
Roden, Jiří Mádl, Daniela Drtinová s Mar -
tinem Veselovským a mnoho dalších. V klání
o některou z dvanácti cen tohoto ročníku se
utká celkem 109 přihlášených titulů – hra -
ných, dokumentárních, animovaných, zpra -
vo dajských a publicistických, jež bude klasi -
fi kovat hlavní porota, a 26 titulů, jež
vyhodnotí dětská porota, přičemž některé
z nich jsou i několikadílné cykly či seriály.
Filmoví fanoušci, stejně jako příznivci „Trilo -
bitů“, se i letos dočkají fundovaných komen -
tářů na slovo vzatých porotců, podobně jako
nezaměnitelných verdiktů dětské poroty.
Kromě slavnostního večera sobotní den
nabídne také dopro vod ný program v Měst -
ském kině Beroun – Dopoledne s Večerníč -
kem pro děti a od po lední projekci vybra -

ných snímků, o nichž bouřlivě hovořila
porota a mají naději na ocenění. Program
pak bude završen večerním promítnutím
některého z čerstvě oceněných titulů. 
„Udílení cen TRILOBIT je bezesporu jednou
z nejdůležitějších společensko-kulturních
událostí, které se v našem městě konají, a já
osobně se na ně každoročně velmi těším.
Letos se navíc díky nově zrekonstruovanému
Kulturnímu domu Plzeňka dočká větších
prostor a otevře se tak více berounské veřej-
nosti. Díky přímému televiznímu přenosu se
naše město dostane do povědomí řady lidí,
kteří pak třeba rádi do Berouna zavítají,“
říká starostka města Beroun, Šárka Endrlová.
Oproti jiným oceněním se laureáty „TRILO-
BITŮ“ stávají tvůrci za umělecké kvality 
filmových děl, ale také za jejich hodnotu
v širším společenském kontextu. Význam
ocenění pro jejich nositele i pro společnost
jako takovou a v čem se vyhraňují oproti
jiným audiovizuálním cenám, demonstruje
předseda hlavní poroty, Vladimír Just: „Je
to cena, která hodnotí výhradně kvalitu bez
ohledu na momentální trendy, ať už ‚frčí’
u publika či kritiky, v multi- či art-kinech, na
serverech či festivalech. Cena, která nebere
ohled na celebrity, žebříčky, ankety ani na
tzv. diváckost. Má zato trvale jinou ambici:
přednostně ukázat prstem na opusy neprá-
vem médii i veřejností přehlížené, a přesto
něčím vzácné, na díla, jimž – nebýt TRILO-
BITU – by hrozilo ne vlastní vinou zapo -

mně ní. TRILOBIT není jen vzácná zkame-
nělina, která v sobě nese pečeť dávného
času. TRILOBIT je i doklad toho, že jsou
hodnoty, které neplatí jen teď a tady a zítra
po nich neštěkne pes, ale že je tu i něco
trvalého, něco, co přežije tento den, měsíc,
rok či desetiletí. Něco, co má schopnost
nadčasové výpovědi.“ Cennou trofej – křiš-
ťálového trilobita, jenž ztělesňuje skálu,
v níž byli trilobiti nacházeni, pak přebírá
každý z tvůrců či protagonistů filmového
počinu, ocenění nezískává pouze film jako
takový. Také v tomto spočívá unikátnost cen
TRILOBIT. Křišťálové plastiky již několik let
vznikají v nižborské sklárně Rückl Crystal.
Porota může v letošním roce udělit nanej-
výše tři ceny TRILOBIT BEROUN 2016 a tři
Ceny poroty, jednu Zvláštní cenu poroty,
jednu Cenu Vladislava Vančury za výji-
mečný počin v české audiovizuální kultuře
a její přispění k mezinárodnímu věhlasu.
Dalším oceněním je Cena Václava Havla
za přínos díla občanské společnosti předá -
vaná z rukou bratra bývalého prezidenta,
pana Ivana Havla. Dále může být udělena
Cena Josefa Škvoreckého za adaptaci lite-
rárního díla a porota může rozhodnout rov-
něž o udělení Mimořádné ceny poroty. Svou
speciální cenou s příznačným názvem Be-
rounský medvídek letos potřetí odmění ně-
který z titulů také dětská porota. 

Barbora Dušková

Filmové ceny TRILOBIT BEROUN 2016
16. ledna 2016 od 20.20 hodin na ČT art 
Hned několik novinek provází další ročník filmových cen TRILOBIT BEROUN 2016, které se tradičně udělují v městě Beroun, letos
již po šestnácté. Scénou pro vyhlášení nejhodnotnějších českých audiovizuálních děl za uplynulý rok se vůbec poprvé stane moderní
a po rozsáhlé rekonstrukci nedlouho otevřený Kulturní dům Plzeňka. Udílení cen se koná ve spolupráci Českého filmového a televi-
zního svazu FITES, z. s., Městského kulturního centra Beroun a města Beroun. 
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TRILOBIT BEROUN 2016, hlavní – (dospělá) porota

Český filmový a televizní svaz, z.s.

Aby se vůbec Trilobit Beroun mohl pořádat, musí se, kromě jiného, ustanovit porota. Dle Statutu Trilobit Beroun 2016 pracují poroty dvě
– hlavní a dětská. Hlavní (také říkáme dospělá nebo velká) porota vznikne na základě návrhů a hlasování Výkonného výboru FITES a dět-
ská porota, na základě výběru dětí z berounských škol. Obě poroty pak mají stejná pravidla a postu py při hodnocení audiovizuálních
děl. Jejich práce spočívá v tom, že se dívají na díla, která byla českými tvůrci v určitém období, dle Statutu stanoveném, vytvořena a také
veřejně uvedena. Príma práce. Káva, čaj, doutníček. Možná i posílení vlastního ega, protože někde mohou říci svůj názor, který musí být
akceptován. Přinejmenším při hlasování. Jojo, do toho ale škola, úkoly, kroužky, rodiče chtějí vynést odpadkový koš a vyvenčit jezevčíka.
V pátek jiné děti odhodí školní tašku do kouta a běží k PC nebo k televizi. Ty naše, z poroty, běží do umělecké školy na n&aa cute;městí
v Berouně. A vůbec nefňukají. A velcí porotci musí do práce a z práce, přednášet, točit filmy, platit složenky, psát o jiných filmech, na-
kupovat, číst pohádky svým dětem, opravovat obydlí, mazat si mastmi unavené klouby…

Prostě – normální lidé. Do tohoto běžného života jim ale vstoupí Trilobit a už je vše trochu jinak.

Dětská porota měla letos zhlédnout 26 titulů + k tomu 21 dílů z jednotlivých cyklů. To je celkem 47 audiovizuálních děl. A dospělá porta
musela letos nakoukat 109 titulů + k tomu 90 dílů z jednotlivých cyklů. To je celkem 199 audiovizuálních děl.

A vůbec nefňukali.

Nyní vám prostřednictvím fota ukážeme tváře a prostřednictvím odpovědí lehce poodhalíme duši těch nadšenců.
Zdena Čermáková

(předseda hlavní poroty)
Je mi: 69 (mé oblíbené číslo)

Čím jsem chtěl být (když jsem byl dítě): Dospělým.
Čím jsem: Profesorem (ne příliš dospělým).

Mým vzorem byl (když jsem byl dítě): Plánička.
Mým vzorem je: Michel de Montaigne.
Mám rád: Víno, ženy a Václava Havla.

Nemám rád: Pivo, jitrnice a Miloše Zemana.
Nejvíce mne baví: Karl Kraus.

Nejvíce mne nebaví: Leoš Mareš, Lukáš Pavlásek 
a Václav Klaus.

(porotce)
Je mi: 55 let
Čím jsem chtěl být (když jsem byl dítě): 
Nejprve astronomem.
Čím jsem: Jsem ale kameramanem.
Mým vzorem byl: Gagarin a Neil Armstrong.
Mým vzorem je: Kameraman Miroslav 
Ondříček.
Mám rád: Keltské příběhy a českou krajinu.
Nemám rád: Lháře a zloděje.
Nejvíce mne baví: Pracovat na dobrých 
filmech.
Nejvíce mne nebaví: Natáčet reklamy.

(porotce)
Je mi: Tolik, že už si to nepamatuji (69).
Čím jsem chtěl být (když jsem byl dítě): 

Určitě strojvůdcem.
Čím jsem: Určitě ne strojvůdcem, možná
komediantem, ale stále se ještě hledám.

Mým vzorem byl (když jsem byl dítě): 
Strýček Rudolf, který za války unesl letadlo
do Anglie, a my jsme ho všichni zbožňovali.

Mým vzorem je: Kde je těm vzorům
konec?!?! Nějak se všichni vytratili.

Mám rád: Několik fajn lidí a také mám rád svíčkovou.
Nemám rád: Koprovou s knedlíkem, mnoho politiků a pár lidí,

kteří si toho jsou vědomi.
Nejvíce mne baví: Plést lidem hlavu.

Nejvíce mne nebaví: Vyplňovat dotazníky, jako je například tento.

VLADIMÍR JUST

MAREK JÍCHAIVAN BIEL

Synchron 4/2015�10
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(porotce)
Je mi: 31 let
Čím jsem chtěl být (když jsem byl dítě):
Milionářem.
Čím jsem: Režisérem dokumentu.
Mým vzorem byl (když jsem byl dítě): 
Václav Havel.
Mým vzorem je: Jiří Ovčáček.
Mám rád: Moře.

Nemám rád: ODS.
Nejvíce mne baví: Některé filmy.
Nejvíce mne nebaví: Některé filmy.

(porotce)
Je mi: 42 let

Čím jsem chtěl být (když jsem byl
dítě): Nechával jsem se překvapit.

Čím jsem: Redaktorem Lidových novin.
Mým vzorem byl (když jsem byl dítě): 

Štěpánka Haničincová. 
Mým vzorem je: Lachtan Gaston.

Mám rád: Sloh.
Nemám rád: Počty.

Nejvíce mne baví: Tělocvik.
Nejvíce mne nebaví: Domácí úkoly.

MARTIN KOHOUTMARCEL KABÁT

(porotce)
Je mi: 50 let
Čím jsem chtěl být (když jsem byl dítě):
Chtěl jsem být ledasčím, nejdéle asi pilotem,
to mě drželo až do střední školy.
Čím jsem: Režisér
Mým vzorem byl (když jsem byl dítě): 
Nesmírně pracovitý soused, psal jsem 
o něm dokonce na toto téma na základní

škole slohovou práci. Byl v zaměstnání – v konstrukci – vždy 
hodinu před ostatními, tedy v pět hodin a domů přicházel až
večer. Rozpadla se mu rodina, moc nevím, co ze života měl, 
nicméně chodí tam prý takto dodnes, i když mu bude skoro 80.
(To jen k ošidnosti vzorů.)
Mým vzorem je: Vyslovený vzor (i vzhledem k nabytým 
zkušenostem) nemám. Kdybych měl však personifikovat hodnoty,
ke kterým se hlásím, byl by jejich nositelem například Václav Havel.
Mám rád: Kdybych se chtěl vyhnout riziku bezbřehosti odpovědi,
napsal bych „všechno s výjimkou toho, co rád nemám”, ale 
o bonmoty tu asi nejde, tedy namátkou: svoji rodinu (jestli není
slovo rád málo), posezení v sauně s kamarádem Martinem, 
marcipán, jízdu na kole, ostružiny se šlehačkou, svítání, jaro 
a babí léto, hvězdné nebe v Bílých Karpatech...
Nemám rád: Hulvátství, klíšťata, hrubou agresivní sílu, 
neschopnost přiznat selhání či omyl u našich čelních politiků
(především u těch dvou v řadě nejčelnějších), rajskou a koprovou
omáčku, bezmoc...
Nejvíce mne baví: Být s rodinou na chalupě, dokončovací práce
na filmu (když už vidím, že z toho vyslovený průšvih nebude),
válet se u nových knih (které bohužel čím dál častěji nedočítám),
koukat na dobré filmy, sjíždět české řeky..., v poslední době mě asi
nejvíc baví sledovat proměny a pokroky mých dvou malých dcer.
Nejvíce mne nebaví: Zbytečné hádky s lidmi, co mám rád (hlavně
s těmi nejbližšími), začátek střihu u mých filmů (kdy jsem skoro
vždycky přesvědčen, že to bude průšvih), vyplňování jakýchkoliv
lejster, čekání...

(porotce)
Je mi: Teprve osmapadesát.

Čím jsem chtěl být (když jsem byl dítě): 
Prý popelářem. 

Čím jsem: Kritikem, notorickým kandidátem
do Rady ČT a taky vozíčkářem.

Mým vzorem byl (když jsem byl dítě): Nic
originálního – Rychlé Šípy 

a Ing. Old Shatterhand.
Mým vzorem jsou: Slušní lidé.

Mám rád: Maminku, léto, klid, kamarády, filmy, bigbít, knihy,
maso, zmrzlinu, kávu, suché červené víno, chalupu a les kolem

ní, Bubeneč, Mariánské Lázně, 1/3 českých prezidentů…
Nemám rád: Zimu, chlad, špínu, nepořádek, fanatiky, blbce, 2/3

českých prezidentů…
Nejvíce mne baví: Splněné povinnosti (protože je stále odkládám).

Nejvíce mne nebaví: Nesplněné povinnosti 
(protože je stále odkládám).

ROMAN VÁVRAJAN SVAâINA
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MARIA ZÁBOJOVÁ
(předsedkyně dětské poroty)
Je mi: 11 let
Čím chci být: Učitelkou.
Mým vzorem je: Táta.
Mám ráda: Koně a modrou.
Nemám ráda: Pavouky a hmyz.
Nejvíce mne baví: Trávit čas s rodinou (ale
ne chození pěšky, spíš při nějaké zábavě).
Nejvíce mne nebaví: Brzy vstávat do školy.

TROJANOVÁ (porotkyně)
Je mi: 10 let 
Čím chci být: Lékařkou, nebo zpěvačkou. 
Mým vzorem je: Shakira a Meghan Trainor
Mám ráda: Zpěv, kresba, tanec a český jazyk.
Nemám ráda: Míčové hry
Nejvíce mne baví: Sólový zpěv a zpívání ve
sboru Krákorky.
Nejvíce mne nebaví: Vybíjená tým proti týmu.

BALAŠ (porotce)
Je mi: 13 let
Čím chci být: Stále dítětem.
Mým vzorem je: Forrest Gump.
Mám rád: Svíčkovou.
Nemám rád: Ostatní melancholiky.
Nejvíce mne baví: Relaxovat.
Nejvíce mne nebaví: Lední hokej.

MED (porotce)
Je mi: 8 let
Čím chci být: Robotechnikem.
Mým vzorem je: Pan učitel z hudebky.
Mám rád: Když ráno nemusím vstávat, pe-
čené kuře, kino, sluníčko a koupání v ba-
zénu.
Nemám rád: Ranní vstávání a nudu.
Nejvíce mne baví: Stolní tenis, karate, hra

na bicí a na baskřídlovku, plavání, společenské hry.
Nejvíce mne nebaví: Uklízení a český jazyk ve škole.

(BÁJA) PATEROVÁ (porotkyně)
Je mi: 8 let

Čím chci být: Učitelkou ve školce nebo
malířkou.

Mým vzorem je: Naše paní učitelka ve
škole, paní učitelka na malování a také

Naďa ze školky, byla moc hodná.
Mám ráda: Čokoládu, teplou vanu a čtení

před spaním.
Nemám ráda:  Zlé lidi a také když se

někdo vytahuje nebo nehraje fér.
Nejvíce mne baví: Malování, zpívání, flétna, hry na skautu a také

kolečkové brusle. 
Nejvíce mne nebaví: Dělat to, co nechci.

KOLÁČEK (porotce)
Je mi: 17 let

Čím chci být: Hudebním skladatelem.
Mým vzorem je: Ludwig van Beethoven.

Mám rád: Umění, především hudbu, historii,
staré věci (knihy, fotky atd.) – sám jsem jich

mnoho zdědil.
Nemám rád: Matematiku.

Nejvíce mne baví: Hra na klavír, studium his-
torie, oprava starých věcí.

Nejvíce mne nebaví: Učení se věcem, které cítím, že jsou pro můj
další rozvoj zbytečné a někdy i zdržující.

ŽEŽULKA (porotce)
Je mi: 9 let 

Čím chci být: Pomáhat přírodě, zvířatům.
Mým vzorem je: Táta.
Mám rád: Svíčkovou.
Nemám rád: Ovoce.

Nejvíce mne baví: Sport (především florbal,
lyžování), kreslení.

Nejvíce mne nebaví: Ranní vstávání.

ELLEN

ELI·KA

JÁCHYM

VA·EK

BARBORA

JAN

MATùJ

BEROUNSK¯  MEDVÍDEK
cena dûtské poroty Trilobit Beroun 2016
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A nyní ti v pozadí, bez nichž by práce porot nefungovala, 
kteří k porotě a křišťálovým cenám neoddělitelně patří

(koordinátorka dětské poroty)
Je mi: Tělesná schránka 48, duše podstatně
mladší.
Čím jsem chtěla být (když jsem byla dítě):
Ošetřovatelkou zvířat v ZOO.
Čím jsem: Výtvarnice, grafický designer,
učitelka výtvarného oboru na ZUŠ.
Mým vzorem byla (když jsem byla dítě):
Paní učitelka Otylka v mateřské školce.

Mým vzorem je: Příroda.
Mám ráda: Samotu.
Nemám ráda: Vše čeho příliš.
Nejvíce mne baví: Putování pustinou na koňském hřbetě.
Nejvíce mne nebaví: Zbytečně vynaložené úsilí.

(produkční porot)
Je mi: Dobře.

Čím jsem chtěla být (když jsem byla dítě): 
Krasobruslařkou, panem králem, úřednicí
na poště, co vyplňuje důležitá lejstra, he-

rečkou, jezdit s kamiónem po USA se svým
spolužákem Jardou a mít s ním tři syny, do-
spělá, abych už nemusela poslouchat rodiče.  

Čím jsem: Úřednicí ve FITESu, 
co vyplňuje důležitá lejstra.

Mým vzorem byli (když jsem byla dítě): Táta, máma, když vyplňo-
vala důležitá lejstra, Ferda Mravenec, Ondřej Nepela, Rychlé šípy,

Vinnetou, Václav Neckář, moje kamarádka 
Zuzana, co mne trochu týrala.

Mým vzorem je: V něčem Dalajláma, v něčem má kamarádka 
Zuzana, co mne už netýrá.

Mám ráda: své děti, když nezlobí, mámu, pokud mi neříká, že si
mám vzít něco na hlavu, tátu, i když si umřel, sestru – skoro bez

výhrad, jednoho kamaráda, i když je vůl, podzim, třídní schůzky,
pohled na Hradčany ze Smetanova nábřeží, lyžování, své přátele,
šampaňské, čokoládovou zmrzlinu, týmovou práci s príma lidmi,

scénu z filmu Vlasy, jak Berger tančí na stole a smetánka je v šoku,
když splním denní plán, Mochomůrky bílé, Trilobita, Bubáky pro

všední den, píseň od předsedy poroty V. Justa: Knihy-koblihy …
Nemám ráda: Klíšťata, když je někdo hrubý na zvířata (i verbálně),

neochotu, když nesplním denní plán, že má den jen 24 hodin,
malý prostor, rozdělanou práci, od které se musí někam odejít, 

že není světový mír.
Nejvíce mne baví: Týmová práce s príma lidmi, když se někam

jede, krmit oslíky, poníka, ovečky a kačenky s Marťasem, někdy klid. 
Nejvíce mne nebaví: Práce s lidmi, kteří u ní fňukají, lidi,

kteří si tahaj kšandy, pinožení.

ANDREA BOROVSKÁZDENA âERMÁKOVÁ

(sklář, podnikatel, někdejší senátor, dnes
prezident sklárny Rückl Crystal v Nižboru,
který už několik let sponzorsky křišťálové
ceny vyrábí)
Je mi: Teprve 75 let.
Čím jsem chtěl být (když jsem byl dítě):
Sklářem u sklářské pece.
Čím jsem: Sklářem–podnikatelem.
Mým vzorem byl (když jsem byl dítě): 

Můj tatínek.
Mým vzorem je: Můj pradědeček Antonín Rückl (1840–1930).
Mám rád: Čestnost.
Nemám rád: Pokrytce.
Nejvíce mne baví: Studium historie sklářství.
Nejvíce mne nebaví: Vše, co je zbytečné a nikam nevede.

(autorka výtvarných návrhů užitých 
na Ceně Václava Havla, Ceně Josefa 
Škvoreckého a Ceně dětské poroty – 

Berounský medvídek pískovaných 
do křišťálových symbolů skal odlitých 

v Nižborské sklárně Rückl Crystal)
Je mi: 64 let

Čím jsem chtěla být (když jsem byla dítě):
Klukem, pracovat jako geolog a bydlet v lese.

Čím jsem: Výtvarnicí a bydlím nedaleko lesa.
Mým vzorem byla (když jsem byla dítě): Zdena Salivarová.

Mým vzorem je: Zdenka Škvorecká.
Mám ráda: Naději.

Nemám ráda: Fanatismus.
Nejvíce mne baví: Kreslit, malovat, číst knížky a povídat si s mým

manželem sochařem Jiřím.
Nejvíce mne nebaví: Když nemůžu kreslit, malovat a číst si knížky.

ING. JI¤Í RÜCKLKATE¤INA ÎLEBKOVÁ

Porotu vyzpovídala Zdena Čermáková.
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Filmový a televizní svaz na základě výzvy
k doplnění Rady Státního fondu kinemato-
grafie navrhuje čtyři kandidáty. Uveřejňu-
jeme jejich krátkou biografii a také kon-
cepci, kterou jako kandidáti předložili.
Kandidáti jsou v přehledu řazeni abecedně.
Ve formuláři na člena Rady Státního fondu
kinematografie je rubrika upřesňující poža-
davky na kandidáta, který by měl přínosem
své koncepce získat pozornost a přesvědčit
o její smysluplnosti. Zadání uveřejňujeme
proto, že někteří kandidáti se přímo k těmto
bodům odkazují.

Koncepce kandidáta specifikující jeho
návrhy pro činnost Rady a Fondu
V koncepci se prosím věnujte především
těmto tématům:
činnost Fondu jako celku, jeho fungování
a konkrétní návrhy na změny a způsob je-
jich prosazení; 
činnost Rady v oblasti stanovení dlouho-
dobé koncepce podpory kinematografie –
uveďte prosím okruhy podpory, ve kterých
na základě vaší profesní zkušenosti budete
prosazovat své hlavní cíle/návrhy, uveďte
prosím tyto cíle/návrhy, které byste chtěli

během Vašeho působení v Radě prosadit
a jakým způsobem;
rozhodování o projektech – uveďte prosím,
jak byste v rámci rozdělení finančních pro-
středků do jednotlivých okruhů (tzv. krátko-
dobá koncepce) rozdělili 400 mil. Kč a proč,
uveďte také prosím své případné střety
zájmů a způsob jejich řešení v případě zvo-
lení členem Rady;
ostatní činnost Rady – uveďte prosím další
oblasti, ve kterých by se měla Rada angažo-
vat, Vaše cíle a způsob jejich prosazení.

Představujeme kandidáty FITES 
do Rady Státního fondu kinematografie 

IVANA KAČÍRKOVÁ (1945)
Střihačka

Začínala jako asistentka střihu v Českoslo-
venské televizi, spolupracovala na hraných,
dokumentárních i publicistických pořadech.
V letech 1972–1977 vystudovala střihovou
skladbu na FAMU. V období 1977–1992
pracovala jako střihačka v FS Barrandov.
V 90. letech působila na FAMO Písek jako
konzultant. Dvakrát byla členkou poroty
Fauvistů.

Koncepce
Ad 4
Jedním z hlavních principů činnosti Rady
Státního fondu kinematografie (Ráfku) –
a vlastně nechtěně po zrušení centralistic-
kého vedení české kinematografie – je její
klíčové postavení v dramaturgické přípravě
filmových námětů a scénářů. Znamená to
velikou zodpovědnost, protože Ráfku tak zá-

sadně ovlivňuje zaměření, poselství a hod-
notu celé národní kinematografie. To vyža-
duje kvalifikované a profesionálně vybavené
členy rady.
Ve své činnosti člena Rady Státního fondu
kinematografie chci především vycházet ze
svých profesních zkušeností. Práce obrazo-
vého střihače je mimo hlavní technické
a umělecké schopnosti totiž i prvním dra-
maturgickým vstupem do zpracovávaného
díla. V tomto směru mám bohaté zkušenosti
ze spolupráce s mnoha významnými reži-
séry a dramaturgy. Za každým z nich stojí
osobitá tvůrčí metoda a já jsem tak získala
přehled o široké škále autorských postupů. 
Mimo tuto svou profesi jsem se věnovala též
producentské činnosti, což mi pomohlo
k reálnému pohledu na vývoj a realizaci fil-
mového díla. Proto se domnívám, že mám
schopnosti pro odhad uměleckého i reali-
začního potencionálu předložené látky, jak
ve formě námětu, tak i v její scénáristické
podobě. 
Jsem si vědoma i toho, že se Rada Státního
fondu kinematografie věnuje i jiným pod-
statným otázkám podpory českého filmu,
které přímo s filmovou tvorbou nesouvisí
(technická podpora promítacích sálů, festi-
valy aj.). Bylo by možná proto žádoucí, aby
tato skutečnost byla v činnosti rady zohled-
něna, a já jsem připravena k tomu přinést
konkrétní návrhy.

Ad 5
Svou kvalifikaci jsem si po teoretické stránce
ověřila v době mého působení na Filmové
škole v Písku, v účasti porot Fauvistů.  Po-
tvrzuje to i současný zájem o konzultace ně-
kterých talentovaných studentů FAMU na je-
jich významných cvičení. Vidím v jejich
pracích významný potenciál pro budoucí

podobu české kinematografie a chtěla bych
svou činností v Radě jejich vstup do kine-
matografie usnadnit. To může mít podobu
profesionálního poradenství, podobu jakési
burzy, popřípadě jejího vyhodnocení, ale
i podporu jejich start-upu v jisté úlevě fi-
nanční účasti při předkládání jejich pro-
jektů.

Ad 6
V současné praxi rozhodování Rady fondu
je uplatňován jakýsi plovoucí model 
v udělování finančních prostředků. To čás-
tečně předem vylučuje pevnou strukturu je-
jich rozdělování. Měly by proto být zpraco-
vány podklady a prognózy pro jednotlivé
okruhy podporovaných projektů. 
Jako příklad uvedu okruh mě vlastní, a tím je
podpora filmové tvorby. Zcela zásadní v tom-
to okruhu je zvážení postavení české kine-
matografie z hlediska zdrojů, uplatnění v tu-
zemském i mezinárodním kontextu a její
producentský potenciál. V tomto směru pova-
 žuji za velmi přínosnou a podnětnou Studii
vývoje českého hraného kinematografic-
kého díla vypracovanou kolektivem Masa-
rykovy univerzity. Na základě podobných
informací je potom možné vytvářet před-
stavu o rozdělení sumy na podporu kine-
matografie a v tomto procesu je potom
nutné stanovit priority.

Ad 7
Především se domnívám, že by hlavní sub-
jekty operující ve prospěch české kinemato-
grafie měly těsněji spolupracovat a účelněji
využívat už tak omezené zdroje plynoucí do
českého filmu. Současně i působit na zastu-
pitelské a státní orgány ve smyslu významu
českého filmu nejenom v oblasti kultury.
Proto bych se ráda věnovala propagaci 

KANDIDÁTI
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těch to témat na půdě poslanecké sněmovny.
Kromě této základní náplně své činnosti
bych se ráda podílela na formulaci principů
pro digitalizaci filmových nosičů a na dal-
ších podstatných otázkách směřujících ve
prospěch české kinematografie. 

JAN SVĚRÁK (1965)
Režisér, scenárista, producent

V letech 1983–1988 vystudoval dokumen-
taristiku na FAMU, za film Ropáci (1988)
získal tzv. studentského Oscara. V 90. le-
tech začal točit celovečerní hrané filmy.
Získal tři České lvy za nejlepší režii (ale
jeho filmy mají Českých lvů mnohem více),
dva z jeho snímků byly nominovány na 
Oscara: Obecná škola a Kolja. Kolja získal
toto ocenění v roce 1996. Založil produkční
společnost Biograf, která se podílí na všech
jeho filmech, spolupracuje se svým otcem
Zdeňkem Svěrákem, který je většinou jeho
scenáristou (o svém otci natočil v roce
2004 dokument Tatínek aneb Mramorizace
Zdeňka Svěráka). 

Koncepce
Státní fond kinematografie je v současné
chvíli ve stabilní institucionální, legislativní
i finanční situaci, kterou můžeme považo-
vat za dobrý výchozí stav pro fungující, re-
spektovanou instituci. Transformace původ-
ního Státního fondu pro podporu a rozvoj
české kinematografie, zřizovaného Minis-
terstvem kultury ČR, do současného Státního
fondu kinematografie proběhla dobře a ve-
dení Fondu i jeho Radě se podařilo navázat
efektivní komunikaci s politickou reprezen-
tací. V rámci mezinárodní konkurences-
chopnosti a pozitivního rozvoje českého 
filmového průmyslu je však stále několik klí-
čových aspektů, které si zaslouží naši zvý-
šenou pozornost. Rád bych v Radě Fondu
doplnil kolegy z řad filmových a akademic-
kých teoretiků i profesionálů a věnoval se
zejména následujícím okruhům.

Vývoj
S rozpadem státní kinematografie po roce
1989 a nezdařilou privatizací barrandov-

ských studií přestal fakticky existovat stu-
diový systém výroby a filmový průmysl se
fragmentoval do jednotlivých malých dílen
soukromých producentů. Jak výborně zpra-
covala Studie vývoje českého kinematografic-
kého díla (Szczepanik a kolektiv: Masarykova
univerzita, Brno 2015), s tímto procesem
přestala existovat plnohodnotná profese fil-
mového dramaturga a ekonomický systém
nutil a stále nutí producenty hnát literárně
nedozrálé projekty do výroby, aby zajistili
návratnost nákladů spojených s vývojem
látky (developmentem). Jistá setrvačnost čes-
kého publika, majícího historicky v oblibě
domácí tvorbu, sice umožňuje stále natáčet
a předpokládat určitou návštěvnost i návrat-
nost investice, ale tento trend má nezadr -
žitelně klesající tendenci. Český film má
u pub lika domácího i zahraničního (festiva-
lového) zhoršující se pověst, což není způ-
sobeno nedostatkem talentovaných tvůrců,
ale nedostatkem dobrých, mezinárodně sro-
zumitelných scénářů. Platí zde staré pra-
vidlo – podle dobrého scénáře můžete na-
točit špatný film, ale ne naopak.
Státní fond se snaží dlouhodobě zanedbaný
proces vývoje řešit dotační podporou devel-
opmentu, která je chvályhodným, ale ne-
dostatečným řešením, protože systematicky
nevychovává nové nezávislé dramaturgy
v delším časovém horizontu, ale jen umo-
žňuje producentům věnovat se o něco hlou-
běji přípravě konkrétní látky. Mým projek-
tem je prosadit vznik jakési scenáristické
líhně, pod hlavičkou Fondu, nebo paralelně
s jeho podporou a pod jeho vedením. Pro-
ces by měl dvě fáze – v první bychom na zá-
kladě obecné výzvy a výběrového řízení
utvořili skupinu dramaturgů – aspirantů.
V druhé fázi bychom pozvali zahraniční lek-
tory, aby během několikaměsíčního školení
dramaturgy připravili na jejich práci 
a vybrali z nich tři až čtyři nejlepší, kteří by
získali tříletou pracovní smlouvu jako dra-
maturgové nové Líhně. Dramaturgové si pak
sami vybírají látky z námětů a scénářů, při-
hlášených v dotačním okruhu podpory vý-
voje na Fond, v nichž cítí potenciál, který
mohou pomoci rozvinout. Nejsou odměňo-
váni podle množství zpracovaných látek, ale
výraznou část jejich platu tvoří odměny za
úspěšnost výsledných filmů ať již komerční
– v domácí či zahraniční distribuci, nebo
nekomerční – na významnějších zahranič-
ních přehlídkách. Tím jsou dramaturgové
motivováni nikoli ke zvládání velkého
množství, ale k hledání kvality. Dramatur-
gická práce na scénáři trvá 6–12 měsíců.
Kdykoliv během této doby může producent
vstoupit do procesu vývoje s tím, že ponese
50 % nákladů na odměnu scénáristy, dru-
hou polovinu dá Fond stejným způsobem

jako na podporu vývoje. Motivací produ-
centa v tuto chvíli je nejen fakt, že projekt
má dramaturga, že má automatickou pod-
poru vývoje, ale rovněž velká pravděpo-
dobnost, že projekt, který projde „scenáris-
tickou líhní”, má výrazně větší naději získat
dále i podporu na výrobu, protože již prošel
jedním sítem oddělujícím zrna od plev
a dále se kvalitativně vyvíjí. Tímto systémem
bychom získali ročně 10 až 15 projektů
(tedy téměř polovinu veškeré produkce), je-
jichž vývoj by byl od námětu až po poslední
verzi scénáře profesionálně veden. V dalším
tříletém období by se proces školení opako-
val, jen by vedle zahraničních lektorů po-
máhali již sami dramaturgové. Těm nej-
úspěšnějším by byla smlouva prodloužena
o další období.
Věřím, že profesionálně vedené scénáře by
ukázaly nedostatky ostatních, dramaturgicky
nepodpořených scénářů přihlášených k pod-
poře vývoje i výroby. Došlo by tudíž k vítané
redukci množství podpor v dotační oblasti
výroby filmů a bylo by možné poskytovat
výrazně vyšší podpory na menší množství
natáčených filmových látek, ale o to kvalit-
nějších. V současné chvíli výrobní dotace
kryjí v nejlepším případě třetinu rozpočtu
(pro srovnání, například v Dánsku mohou
filmaři dosáhnout až na 75% dotaci roz-
počtu, v případě nízkorozpočtových snímků
až na 100 %). 
Vyšší výrobní dotace konkrétních projektů
rovněž umožní natáčení kvalitních historic-
kých látek, které se v současné době téměř
nerealizují, a to hlavně z ekonomických
důvodů. V neposlední řadě pomůže vyšší
krytí výrobních rozpočtů i producentským
jednáním s koprodukčními subjekty. Zej-
ména v případě evropských koprodukcí
a hlavně pak programů podpory filmového
průmyslu MEDIA a EURIMAGES jsou strikt -
ně vyžadována vysoká procenta finančního
zajištění projektu, nehledě na to, že nepů-
sobí zcela důvěryhodně žádost o evropskou
dotaci, když film nedostal adekvátní pod-
poru v zemi původu. Argumentem odborné
veřejnosti je systém filmových pobídek,
který podporu Fondu směrem k filmové vý-
robě zvyšuje. Je však nutné zdůraznit, že
většinová část pobídek funguje hlavně na
principu zvýšení konkurenceschopnosti čes-
kých filmových profesionálů v mezinárod-
ním měřítku, stručně řečeno tak, aby zahra-
niční filmové štáby měly zájem točit raději
v Česku než v Maďarsku či jinde, a poskytly
tak domácím filmovým pracovníkům pro-
fesní příležitosti, které český film v takové
míře objemově dát nemůže. Scénáristický
inkubátor tak bude mít prokazatelný mul-
tiplikační efekt na všech úrovních vývoje
avýroby filmů, stejně jako na vítaném zvý-
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šení konkurenceschopnosti českého filmu
na mezinárodním poli.

2) Exploatace legální platformy
V některých zemích, jako je třeba Německo,
není pro běžného uživatele možné (ale ani
představitelné) stáhnout z internetu nele-
gální kopii filmu. Je to samozřejmě výcho-
vou, důsledností úřadů a celospolečensky
akceptovanou hodnotou majetkového a au-
torského práva. U nás je tomu zcela naopak
– legální obsah jen těžko uživatel vůbec do-
hledá. Nedávno byly spuštěny mnohé nové
portály poskytující tuto službu – např. české
iTunes, Alza, UPC, O2 a zdá se, že nabídka
dál roste.  Ale nikde není k dispozici vše
a stále je snadnější film stáhnout načerno,
než ho pracně hledat legálně. Rada Fondu
by měla usilovat o vznik jakéhosi rozce-
stníku, databáze, která by umožňovala
rychlé a pohodlné vyhledávání legálního
obsahu, a to buď ve spolupráci s APA, Čes-
kou protipirátskou unií, NFA či jiným sub-
jektem (veřejnoprávní i soukromé televize),
privátní firmy nevyjímaje. Pro zajímavost
a inspiraci zmiňme i nejnovější aktivitu
amerického studia Paramount Pictures, které
vytvořilo kanál na platformě YouTube, kde
je možné zdarma sledovat jeho staré filmy.
O podobný kanál s archivem NFA, ale třeba
také FAMU by byl jistě u českých diváků ne-
malý zájem.

pohled do budoucnosti
Rád bych, aby Rada Fondu podněcovala
a zadávala studie zkoumající budoucí mož -
né cesty vývoje kinematografie – a to třeba
ve spolupráci s vysokými školami formou
témat diplomových prací i rozsáhlejších vě-
deckých analýz. V kinematografii dnes do-
chází k převratným změnám, s nimiž se na-
posledy setkala a musela vypořádat před půl
stoletím při masovém rozšíření televize.
Dnes, kdy prudký vývoj internetových médií
otřásá klasickou televizí a mnozí předvídají
její brzkou transformaci či dokonce zánik,
sledujeme tendence splývání kina a obra-
zovky – nejvýrazněji v rozlišení obrazu.
Filmy pro kina se již netočí na film, ale di-
gitálně vlastně na „video”, nároky na rozli-
šení obrazu v kinech se snížily ze 4K (kla-
sická filmová kopie) na 2K (běžný DCP),
zatímco televize a internet kvalitu obrazu
zvyšují na HD. Rozdíl je asi jako mezi teni-
sovým hřištěm (Full HD) a celým kurtem
včetně úzkých ploch okolo pro sběrače
míčků (2K). Jsme svědky odlivu diváků z kin
a rozšíření fenoménu domácího kina.
Hvězdy stříbrného plátna a renomovaní re-
žiséři začali natáčet seriály a několikadílné
minisérie, jejichž rozpočty a výpravnost
mají blíže k filmové podívané než k tele-

vizní tvorbě a jsou často k vidění pouze na
internetových portálech (jako je americký
Netflix). Pravděpodobně se mění celý způ-
sob distribuce i konzumace audiovizuálních
děl. V této problematice by se Fond měl lépe
orientovat, aby se nestalo, že bude pečovat
o umírajícího dinosaura, zatímco jeho
zdravý potomek bude pobíhat zcela bezpri-
zorně okolo. 

zahraniční prezentace
Český film se nešíří v zahraničí dobře, je
jaksi dlouhodobě neviditelný, a to nejen
proto, že v módě jsou jiná teritoria, často ta,
k nimž se obracejí aktuální politické ko-
mentáře, ale hlavně proto, že český film ne-
nachází témata, která by u diváka v zahra-
ničí rezonovala. A když takové náhodou
najde, natočí film podle nedotaženého
a tedy nekvalitního scénáře. Pokud však
přece jen vznikne snímek, který na festivalu
v cizině zazáří, měli bychom se této příleži-
tosti chopit a takové snímky intenzivně
a bez prodlení pomáhat zviditelňovat. Rada
fondu zatím nemá koncepci, jak v takovém
případě postupovat, její podpora je tedy
často poskytnuta jaksi naslepo a neúčelně.
Rád bych na základě svých zkušeností s pre-
zentací a prodejem filmů v zahraničí vytvo-
řil jednoduchý manuál, kdy úspěšný film
podpořit a co je konkrétně třeba udělat, aby-
chom mu maximálně pomohli třeba až
k Oscarům a přitom nevyhazovat peníze
z ok na. Rád bych se blíže zaměřil také na
efektivnost fungování Czech Film Center.
Své zkušenosti s nabízením českého filmu
a jeho prodeji na zahraničních trzích větši-
nou v rámci filmových festivalů bych rád po-
rovnal se současnou praxí této organizace
reprezentující naši domácí tvorbu. Posouze-
ním množství českých filmů prodaných do
zahraničí v posledních letech, rozhovory
s jejich producenty a se zástupci zmíněné
agentury jednoduše zjistíme, zda se jejich
aktivity někde setkaly a jak efektivně tento
orgán funguje a zda by nemohl fungovat
lépe.  

domácí prezentace
Podpora domácího filmového průmyslu má
v Česku mnoho kritiků, kteří jsou přesvěd-
čeni, že film se má uživit sám, nikoliv z do-
tací, tedy daní občanů. Je nasnadě konsta-
tovat, že je nutné vylepšit PR a mediální
obraz filmového průmyslu, což ze své pod-
staty přísluší mimo jiné Fondu. Je těžké před
politiky obhajovat dlouhodobou podporu
filmového průmyslu a pochopení jeho fun-
gování, když ji průmysl nemá u vlastních di-
váků. Za zmínku dobré práce s přesahem
filmu do každodenního života stojí napří-
klad činnost agentury Czech Tourism, která

v letošním roce spustila mobilní aplikaci 
Filmová místa, jenž logicky propojuje ces-
tovní ruch a filmový průmysl, a přibližuje
tak formou cestovatelských zážitků veřej-
nosti loka ce natáčení. Zmiňme i cílenou 
a dlou hodobou výchovu nejmladších diváků
a budoucích možných filmařů – tedy spolu-
práci se školami na filmových programech. 
Věřím, že mohu být Radě Fondu prospěšný
svou dvacetiletou zkušeností v profesích
producenta českých filmů, režiséra i scená-
risty. 
V případě mého zvolení do Rady Fondu
hodlám i nadále zůstat aktivním tvůrcem.
Vzhledem k tomu, že však produkuji pouze
své filmy, a to s frekvencí jednoho snímku
za 3–4 roky, věřím, že se budu moci nové
úloze plně věnovat a že se vyhnu případ-
nému střetu zájmů třeba tím, že se jednoho
konkrétního zasedání Rady, na kterém by se
během tříletého volebního období řešil můj
vlastní projekt, nebudu účastnit, abych ne-
ovlivňoval ostatní radní.

MARIE ŠANDOVÁ (1955)
Režisérka, scenáristka, producentka a pe-
dagožka

vystudovala na FAMU střihovou skladbu
(1980) a režii dokumentárního filmu
(1982). Pracovala v redakci dokumentaris-
tiky a publicistiky ČST (1984–1986), poté
v Krátkém filmu (1986–1990).  Má na kontě
na 400 televizních pořadů, od dokumentů
po režii přenosů divadelních představení. Je
samostatnou producentkou nejprve studia
Alkyon (od roku 1992), potom Sanda, s. r. o.
(od roku 2002). Vyučovala na KDT FAMU
(1990–2002). 

Koncepce 
Explikace: Úvodem bych ráda vyjádřila re-
spekt a úctu všem, kteří vložili veliké úsilí
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do transformace filmového oboru prosaze-
ním zákona o audiovizi 496/2012 Sb. Za ne-
celé tři roky se podařilo vytvořit Fond kine-
matografie jako instituci, která se může stát
základnou audiovizuální tvorby, kreativního
průmyslu a soudobé kultury. 
1. Činnost Fondu jako celku, jeho fungování
a konkrétní návrhy na jejich prosazení. 
Východiskem úvah je pro mne sdílení hod-
not a rámcový souhlas s dosavadním smě-
řováním činnosti Fondu kinematografie. Po-
važuji za důležité budovat důvěryhodnost,
stabilitu, získávat další finanční zdroje a po-
stupně zlepšovat podmínky pro rozvoj au-
diovizuálního oboru. 
Z hlediska fungování Fondu jako celku bych
se soustředila na následující témata: 
– Transparentnost. Je třeba podporovat pro-

středí fair play, zveřejňovat hlasování, ex-
pertní posudky a hodnocení rady. Cesta ke
zlepšení je v prosazení novely zákona oau-
diovizi tak, aby umožnila veřejné hlasování. 

– Vize – sdílení hodnot. Je třeba hledat, 
rozlišovat a oceňovat kvalitu ve všech
složkách audiovizuální kultury. Cesta ke
zlepšení je vytváření zpětné vazby ve vy-
hodnocování vynaložených prostředků 
z hlediska cílů vypsaných výzev po do-
končení projektů. 

– Finanční prostředky – zdroje. Pro trvale
udržitelnou činnost SFK je zapotřebí pe-
čovat o zdroje finančních prostředků ze
státních i soukromých prostředků. Je třeba
důsledně pobízet producenty k tomu, aby
hledali financování z více zdrojů, nespo-
léhali jenom na státní podporu. 

– Technologický vývoj. Je třeba podporovat
inovace, které vedou ke zkvalitnění a ke
zlevnění filmové produkce a distribuce. Je
třeba podporovat vzdělání a technologické
znalosti filmařů – profesionálů. 

– Kinematografie – Audiovize – Kreativní
průmysl. Je třeba budovat novou identitu
Fondu v proudu mediálního vývoje v ev-
ropském kontextu. Nespojovat identitu
Státního fondu kinematografie s Národním
filmovým archivem, který je především
konzervativním institutem národní paměti. 

2. Činnost Rady v oblasti stanovení dlouho-
dobé koncepce podpory. 
Koncepce a strategie podpory kinematogra-
fie je základním a nejobtížnějším úkolem
Rady. Již za krátkou dobu tří let existence
Fondu se zřetelně ukazuje hluboký rozpor
dvou tendencí audiovizuální produkce. Na
jednom pólu je produkce takzvaně ko-
merční, uprostřed mainstream a na druhém
pólu produkce artová. Otázkou je, jaká kri-
téria nastavuje Státní fond kinematografie
pro udělení podpory jednotlivým projektům.
Jak fond formuluje okruhy a výzvy? Jde
o hledisko občana – daňového poplatníka?

Jde o hledisko filmového profesionála, který
vytváří kulturní hodnoty? Jde o hledisko
tvůrce, který hledá finanční zajištění pro
umělecké projekty? Jde o hledisko podnika-
telských subjektů, z jejichž zisků se odvádí
podíl do kulturní sféry? O Fondu se lidově
říká, že má pravou a levou kapsu. Z jedné
kapsy dotuje pobídkami audiovizuální prů-
mysl, z druhé kapsy podporuje audiovizu-
ální kulturu. 
Podle mého názoru lze dlouhodobou kon-
cepci Fondu směřovat k podpoře audiovi-
zuálního průmyslu jako celku s vědomím
perspektivy kreativního průmyslu v meziná-
rodním kontextu. 
Pro stanovení dlouhodobých koncepcí je
důležitá skutečná znalost procesu vzniku
audiovizuálních děl. Velice oceňuji zadání
i výsledek Studie o vývoji českého hraného
kinematografického díla z Masarykovy uni-
verzity. Studie se soustřeďuje na málo zma-
povanou oblast vývoje českého hraného ki-
nematografického díla. Akademický pohled
zachycuje nejistou existenční situaci audio-
vizuálních tvůrců. Poukazuje i na potřebná
místa podpory. Bylo by dobré pokračovat
v mapování skutečné situace také v dalších
fázích realizace filmového díla. Neméně dů-
ležité by bylo zmapovat diváky a veřejnost,
které slouží výsledky práce filmových od-
borníků, podpořených granty. 
(pozn. bod 3, v němž autorka uvádí přesné
rozdělení finančních zdrojů, vynecháváme.
Neboť nám jde spíše o obecnou představu
o koncepci kandidáta).

Ad 4. 
Rada Fondu by měla prezentovat ještě více
výsledky své práce jak odborné veřejnosti,
tak laickým divákům. 
Rada by měla vytvářet atmosféru dobrých
profesních a kolegiálních vztahů, které ve -
dou k rozvoji celého oboru a k vědomí vzá-
jemnosti celé kulturní sféry. 
Mojí snahou je a bude pomáhat vzniku dob-
rých a kvalitních audiovizuálních děl. 
Mým celoživotním zaměřením je dokumen-
tární film. Záleží mi na těchto tématech: 
– Při vývoji dokumentárních filmů by bylo

dobré dbát na žánrovou pestrost. Nyní
převládá ryze autorský dokument. 

– Při vývoji dokumentárních filmů by bylo
dobré podpořit témata podstatná pro sou-
časnou českou společnost, kulturu a iden-
titu. Momentální trend vede k mapování
extrémních a okrajových jevů. 

– Spolupráce na developmentu AV děl s ko-
merčními subjekty může obohatit napří-
klad žánrovou tvorbu. 

– Bylo by dobré vytvářet multimediální a in-
teraktivní dokumentární koncepty s fil-
mem pro děti a mladé lidi. 

Mojí původní profesí je filmový střih, zají-
mám se o nové technologie. Nové techno-
logie mohou produkci i distribuci filmů
v některých žánrech podstatně zlevnit
a zpřístupnit dalším tvůrcům. 
Poznámka k poznámce z výzvy: …A uveďte
také prosím střety zájmů a způsob jejich ře-
šení v případě zvolení členem Rady… 
Uvádím informaci o možném střetu zájmů
v případě zvolení členem Rady. Jsem jedna-
telkou společnosti Sanda, s. r. o., která se za-
bývá mimo jiné výrobou audiovizuálních
záznamů. Zabývám se dlouhodobými pro-
jekty – dokumentárními filmy a prezentač-
ními video – pořady, které nečerpají finance
z Fondu kinematografie. V případě, že bych
byla zvolena členkou Rady a v budoucnu
žádala o dotaci v okruhu 1. nebo 2. v oboru
dokumentárních filmů, odstoupila bych od
hlasování nebo bych zvážila svoje působení
v Radě. 
Osobní poznámka: Přijala jsem oslovení FI-
TESu, abych projevila zájem o členství
v Radě Státního fondu kinematografie. Moje
profesní zkušenosti vycházejí z autorské
a režijní dokumentární tvorby pro televizi,
z praktické činnosti producentky menších
dokumentárních projektů, vytváření video-
prezentací pro web. V minulosti jsem získala
i zkušenost pedagogické činnosti na katedře
dokumentární tvorby FAMU. Dlouhodobě
se zajímám o celé spektrum oboru jak po
tvůrčí, tak po technologické stránce.
Obecně mi záleží mi na tom, aby se ve
všech oblastech společenského života pod-
porovaly a prosazovaly etické a demokra-
tické hodnoty. 

ANTONÍN WEISER (1952)
Kameraman, pedagog, producent

V roce 1979 vystudoval filmovou a televizní
kameru na FAMU, v roce 1981 začal pra-
covat v FS Barrandov. V letech 1982–1988
pracoval jako hlavní kameraman a samos-
tatný trikový kameraman ve FSB a KF.  Od
90. let se věnoval nejen práci na různých
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filmových a televizních projektech, ale
v roce 1995 se stal zakladatelem a majite-
lem společnosti Digital Media Production,
a. s. Od konce 90. let se zabýval kamera-
man  skou a pedagogickou činností (multi-
mediální tvorba, kamera) na FAMU, v roce
2004 byl jmenován docentem v oboru Fil-
mové, televizní a fotografické umění a nová
média.

Podnětem k tomu, abych se ucházel o člen-
ství v Radě státního fondu, jsou z mého po-
hledu dvě skutečnosti.
1. Příprava, pre-produkce filmových pro-
jektů. 
Mimo aktivní kameramanskou a pedagogic-
kou činnost se na FAMU v posledních ně-
kolika letech věnuji tzv. krizovému mana-
gementu filmových projektů. Filmové
projekty zastavené z nedostatku finančních
prostředků anebo obsahující tolik chybných
rozhodnutí z fáze přípravy nebo průběhu
výroby, že již není možné je dokončit bez
nového natáčení. 
Jednalo se o projekty s náklady desítek mi-
lionů korun, v jednom případě i více než
jedno stomilionů (seriál). 
Moje práce spočívá v pečlivém rozboru ak-
tuálního stavu, zjištění možností nápravy
(dramaturgie, výroba, finance) a následné
organizaci a zajištění dokončení projektu. 
Této činnosti se v souvislosti s ukončením
analogové filmové výroby a také ukončením
výroby distribučních kopií věnuji od roku
2010. S nástupem digitalizace kin vzniklo
mnoho technologických otázek, jejichž ře-
šení se chopili často samozvaní odborníci.

Nastala situace, kdy mnoho tzv. post-pro-
dukčních kroků nabízelo několik řešení,
a každý zkoušel jinou cestu. Většinou špat -
ně. Nová pravidla Fondu již fungují a možná
podporují přípravu projektu (filmu). Z pro-
fesionálního pohledu to zahrnuje vše od
scénáře, castingů, výběru lokací a přípravu
produkce. Z mého pohledu je stránka pří-
pravy výroby u mnoha českých projektů vý-
znamným způsobem podceněna a důsled-
kem v dnešní technologické postprodukční
pestrosti jsou improvizace v koncové fázi
výroby a s tím související plýtvání finanč-
ními prostředky.
V informacích o činnosti Fondu, které jsou
k dispozici, se tedy hovoří především o dra-
maturgické přípravě. Moje starost a moje
práce by spočívala v důsledném vedení
uchazečů o podporu projektů, k důkladné
technické a technologické přípravě. Po se-
tkání s mnoha současnými producenty jsem
zjistil, že mají velmi nejasné představy o fi-
nančně výhodných a technologicky kvalit-
ních cestách k výsledku. Kvalitní příprava
výroby rozhodně šetří prostředky na výrobu.
2. Digitalizace filmových děl.
Jsem řešitelem projektu NAKI MK ČR „ME-
TODIKA DIGITALIZACE NÁRODNÍHO FIL-
MOVÉHOFONDU . Jedná se o metodiku
hodnocení kvality filmového obrazu z po-
hledu zrakového vjemu diváka s cílem vytvo-
ření rovnocenné restaurované digitální kopie
v porovnání s mateřskými archivními filmo-
vými obrazovými zdroji. Cílem projektu je 
vytvoření certifikovaných metodik nejvýhod-
nějšího postprodukčního zpracování digitali-
zovaného filmu tak, aby jasová a barevná

struktura obrazů na plátně u filmové a digi-
tální projekce byla rovnocenná a přitom vy-
naložené finanční prostředky státu na digitali-
zaci byly minimální. Aktivně a dobrovolně
jsem se podílel na digitalizaci filmových po-
kladů naší národní kultury Všichni dobří ro-
dáci, a Ostře sledované vlaky. Neznám sa-
mozřejmě možnosti, ale myslím si, že je
nezbytné zabývat se zpřístupněním národních
filmových pokladů v kvalitě odpovídající je-
jich významu. To se bohužel v minulosti ne-
dělo a ani dnes se neděje. 
Masové rozšíření nosičů DVD v podmín-
kách bezbřehého podnikání umožnilo vznik
neuvěřitelně degradovaných, nikým neauto-
rizovaných kopií v mnoha případech i na-
šich kulturních pokladů. V soukromých te-
levizích se vysílají „digitalizované” přepisy
českých filmů, prováděné často nejen z opo-
třebovaných distribučních kopií, ale do-
konce i z tzv. servisních kopií, pracovních
kopií, určených například jen k míchání
zvuku, ale určitě ne k šíření v televizi. Jedná
se i o velmi oblíbené české filmy. Filmový
obraz, ale často i zvuk, je tedy „digitalizo-
ván” tak, že dokonce mění obsah a vyznění
filmového díla. Naše filmy jsou digitali -
zovány také v zahraničí, bez autorského 
svolení. Jde zde o neudržitelnou situaci, za-
viněnou, samozřejmě nedokonalou, komer-
cionalizaci vysílání. Tato situace mne pod-
nítila k tomu, abych se aktivně zapojil do
výše zmíněné činnosti. Věřím, že svojí čin-
ností v Radě bych mohl přispět ke zlepšení
situace v přípravě financovaných projektů
a hospodárnému využívání svěřených pro-
středků. 

Seznam kandidátů na členy Rady Státního fondu kinematografie
Na základě výzvy Fondu evidoval Fond cel-
kem 59 návrhů na kandidáty na členy Rady.
Všechny návrhy byly podány ve stanovené
lhůtě a to buď na podatelně Státního fondu
kinematografie anebo předány k přepravě
České poště. 49 návrhů považuje Fond za
řádné a po formální stránce za správné, u 10
návrhů shledal Státní fond kinematografie
pochybení formální či jiné a doporučuje mi-
nistru kultury vyloučení těchto návrhů.
49 řádně podaných a formálně správných
návrhů obsahuje jména 11 kandidátů, při-
čemž deset z nich získalo více nominací.
Nejvyšší počet nominací byl 12, kterého do-
sáhl 1 kandidát. 2 a více nominací získali
Jindřiška Bláhová, Tereza Brdečková, Lubor
Dohnal, Jan Gogola, Richard Němec, Vladi-
mír Soják, Daniela Staníková, Jan Svěrák,
Marie Šandová a Antonín Weiser. 1 nomi-
naci získala Ivana Kačírková. 
Své návrhy na kandidáty podalo 21 institucí,
které odpovídají definici profesní organizace
podle zákona o audiovizi, působí v kinema-

tografii a smí tedy podávat návrhy. Navrho-
vatelé se dají rozdělit zhruba do tří katego-
rií:
sdružení filmových profesionálů, kteří v ki-
nematografii působí – své nominace podala
většina aktivních sdružení zastupující
všechny segmenty kinematografie, tzn. zá-
stupci autorů, producentů hraného, doku-
mentárního i animovaného filmu, provozo-
vatelé kin a zástupci filmových klubů,
distributoři i organizace sdružující filmové
kritiky a filmové vědce. Návrhy těchto orga-
nizací jsou výsledkem nominačního procesu
uvnitř těchto organizací a tito kandidáti tak
přeneseně získali mandát od všech subjektů
sdružených v těchto organizacích (např.
Asociace producentů v audiovizi sdružuje
více než 70, Unie filmových distributorů
téměř 30 subjektů působících v kinemato-
grafii). Jsou to: Asociace animovaného filmu,
Asociace českých filmových klubů, Aso-
ciace filmových střihačů a střihaček, Aso-
ciace producentů v audiovizi, Asociace pro-

vozovatelů kin, Asociace režisérů a scená-
ristů, Český filmový a televizní svaz FITES,
Sdružení českých filmových kritiků, Česká
společnost pro filmová studia, Česká filmová
a televizní akademie, z.s.
vysoké školy, jejichž některé části (filmové
fakulty, katedry filmové vědy) se věnují ki-
nematografii a filmové vědě, tj. AMU v Pra -
ze, Filmová akademie Miroslava Ondříčka
v Písku, Univerzita Karlova v Praze, Univer-
zita Palackého v Olomouci
další subjekty působící v kinematografii jako
pořadatelé festivalů (Jihlavský spolek ama-
térských filmařů pořadatel Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů Jihlava), vy-
davatelé filmových periodik (Sdružení přá-
tel Cinepuru vydávající časopis Cinepur)
apod. Jsou to: Artena, o.s., Člověk v tísni,
DOC.DREAM - Spolek pro podporu doku-
mentárního filmu, Doc-Air,  DOCIncuba-
tor,Filmotéka Ostrava, Institut dokumentár-
ního filmu.
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Studenti Katedry filmových studií z filozofické fakulty Univer-
zity Karlovy Terezie Křížkovská, Adéla Mrázová a Jakub Jiřiště
se nadchli pro myšlenku Národního filmového muzea. Tak velko-
rysý projekt samozřejmě nejde uskutečnit lusknutím prstů či máv-
nutím kouzelného proutku, ale má-li člověk nadšení a energii,
může se podařit alespoň pár stupínků k uskutečnění takového cíle.
A tou základnou pro budoucnost se stala výstava NaFilM, usku-
tečněná v pražském muzeu Montanelli v době 4. června–25. října
2015. 

Projekt nás zaujal, a tak přinášíme nejen rozhovor s organizátorkami

a článek Jakuba Jiřiště o zkušenostech s výstavou, ale také krátkou

odezvu od Jany Tomsové, která výstavu navštívila, a vyjádření me-

cenášky Dr. Dadji Altenburg-Kohl, která studentům vyšla vstříc a po-

skytla pro výstavu prostor v Muzeu Montanelli.

Výstava NaFilM – půlroční studentský projekt

SY 4-2015 zlom-OK.qxd:Sestava 1  10.12.2015  20:22  Stránka 19



Synchron 4/2015

f i l m o v á  m u z e a

�20

Prostory, které studenti získali pro svůj pro-
jekt zdarma od paní  Dr. Kohl, mecenášky
umění a majitelky muzea Montanelli v Ne-
rudově ulici, jsou úžasné  svým členěním
interiérů, solidními zdmi a klenutými stropy.
Ihned po otevření dveří vstoupíte do imagi-
nace, kterou přináší film! Máme na mysli
imaginaci vytvářenou reálně, nikoliv virtu-
álně na počítači.
Potemnělý prostor nijak zvlášť velké míst-
nosti vás okamžitě pohltí, a to černobílým
němým pohyblivým obrazem ze začátku 
20. století na plátně. Proti vám jede parní lo-
komotiva, jezdec poklusává na krásném
koni úžasným parkem…
V místnosti jsou tři objekty. Zavěšená vyleš-
těná plechová plocha, na které si vlastno-
ručně můžete dřevěnou paličkou vyrobit
zvukový pocit hromu. Zakroutíte klikou
a válec vám vytvoří déšť, slabý, silný, jak
chcete…, na cihlové ploše na zemi si zase
lze vytvořit zvuky kroků, je to kouzlo ozvu-
čování filmu, tak jako kdysi na Barrandově
U Brunclíků. Na vysvětlenou – v 70. letech na
Barrandově ve zvukovém studiu U Brunc liků”
taková kouzla vyráběli zcela profesionálně,
a i tehdy mělo toto prostředí neobyčejné
a magické kouzlo!
V rozhovoru se studentkou dramaturgie na
FAMU, která kustoduje úvodní  místnost, se
dozvídáme, že  výstavu NaFilM navštívilo
už 124 škol. A studenti i žáci si prožili ima-
ginaci vytváření zvukového filmu podle
vlastních představ.
Jdeme dál – najednou se ocitnete v malém
kině, zvukovém, kde jsou lavice z kina ze
70. let minulého století, asi pro 6 diváků
a promítají  se dokumenty z poloviny 20. sto-
 letí, např. od Jiřího Weisse nebo Elmara
Klose.
Další  prostor skýtá několik starých, děle-
ných dveří. Každé otevření malých dví-
řek odhalí poklad s filmem a z telefonu mů-
žete poslouchat autentické úvahy různých
režisérů (my jsme slyšeli úvahy režiséra Voj-
těcha Jasného).

V dalším průchodu vidíme na obrazovkách
úžasné dokumentární filmy v barvě. Na -
příklad  snímek o Československu z 60. let,
vytvořený Vojtěchem Jasným pro EXPO
v Ósace. 
Kustody výstavy jsou vesměs studenti, ze kte-
rých vyzařuje láska k filmu jako magickému
prostředku pro sdělení myšlenek i skutečnosti
a s obdivem k tomu, co vytvořili filmaři, když

oni ještě nebyli na světě. Expozice se vrací
zpět v čase, ukazuje dobu předkomputero-
vou, která s užíváním nové techniky a tech-
nologií zanikla. Jsou si vědomi toho, že aby-
chom porozuměli současnosti, potřebujeme
pochopit minulost. Ato se zcela jisté dotýká 
i filmu a filmovnictví!
Projekt NaFilM je „náznakem” filmového
muzea, což je studenty deklarováno. Muzea
ve své formě moderního, interaktivního, sli-
bující zárodek něčeho, co by si film v Česku
zasloužil!
Je obdivuhodné, že studenti filmové vědy
z filozofické fakulty spolu se studenty FAMU
dokázali po tři roky usilovat a dovést k vy-
tvoření předobrazu (věřme!) profesionálně
vytvořeného filmového muzea. 
Z tohoto hlediska je projekt a počin studentů

ocenění hodný. Dokázali shromáždit část
hotových peněz a přesvědčit lidi (prostřed-
nictvím internetu), aby jejich projekt pod-
pořili. Půl roku se pak sami starali o fungo-
vání výstavy. A navíc dokázali přenést své
nadšeni  pro věc na ostatní, přesvědčit je,
získat vhodné prostory i exponáty. Co je dů-
ležité, nevzdávali se ani ve chvílích, kdy
věci nešly hladce. Vydrželi a výsledek stál

za to, o čemž svědčí množství návštěvníků,
mezi kterými jsme byli i my z FITES. Strávili
jsme v muzeu dvě hodiny a úžasný imagi-
nární svět filmu jsme si opravdu užili.
Věřme, že zástupci z institucí, jako je Ná-
rodní filmový archiv nebo Technické mu-
zeum, ale i Magistrát hl. m. Prahy, výstavu
navštívili a nenechají myšlenku Filmového
muzea zarůst mechem, že se této výzvy
chopí a že společně s nadšenými mladými
filmovými vědci a tvůrci umožní pod svými
profesionálními křídly vzniknout trvalé fil-
mové instituci tohoto typu! Takové muzeum
jistě bude zajímat mladé lidi nejen z Česka,
ale i okolních zemí.  Bude tak potěšením pro
všechny milovníky filmu i techniky vytváře-
jící imaginaci filmu…

Jana Tomsová, Ivan Biel

Dvě hodiny v království imaginace aneb Dojmy z výstavy NaFilM
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Vy jste tedy z vlastní iniciativy připravili
projekt interaktivního filmového muzeu.
Zajímalo by mě, jak nápad vznikl, jak jste
na projektu pracovali a jaká byla základní
koncepce. 
Terezie Křížkovská (dále TK): Celý ten pro-
jekt vznikl na katedře filmových studií
v době našeho bakalářského studia. Prvním
takových pošťouchnutím pro nás bylo ote-
vření Muzea Karla Zemana. Řekli jsme si,
když jde otevřít muzeum věnované jed-
nomu tvůrci, proč by tady nemohlo být mu-
zeum věnované filmu a jeho historii, s dů-
razem na českou kinematografii. Začalo to
vlastně u kafe, kdy jsme si po návštěvě
Muzea Karla Zemana o tom nápadu začali
povídat. S Adélou a Jakubem jsme už dříve
spolupracovali na jiných projektech a tenhle
nápad přišel ve chvíli, kdy jsme dávali do-
hromady žádost o grant, abychom na jed-
nom z těch projektů mohli pokračovat –
i když jsme si nebyli jisti, jestli to má úplně
smysl. A najednou se objevilo téma, že unás
není filmové muzeum a že je to něco, co by
nás hodně bavilo. I proto, že hodně jezdíme
po světě a navštívili jsme spoustu filmových
muzeí. Přišlo nám jako dobrý nápad poku-
sit se o něco podobného u nás.
Adéla Mrázová (dále AM): Od toho památ-
ného kafe už uplynuly tři roky. 
Nápad dostane leckdo, ale k realizaci už
často nedojde. Vám se ale podařilo se-
trvat. Jak to od toho prvotního nápadu
pokračovalo?
TK: Postupně jsme zjišťovali, jaké kroky je
třeba podniknout, jak pokračovat. Na ka-
tedře nám umožnili otevřít seminář, kam
jsme pozvali různé kurátory a bavili se s ni -
mi i o základních otázkách – jestli film
vůbec patří do muzea, a pokud ano, jak by
se měl vystavovat. Pak jsme ten seminář pře-
místili ještě na UMPRUM, a tím se stal mezi-
univerzitním projektem. Šlo nám o to, aby
tam byli i studenti, kteří se zabývají praxí.
Postupně se ukázalo, že už to máme ob-

stojně zpracované, že to dává dohromady
smysl a že je potřeba to představit veřejně.
Původně jsme počítali s tím, že představíme
jen koncept a srovnání, jak se podobné věci
dělají v zahraničí. Ale pak se nám to roz-
rostlo natolik, že jsme se rozhodli pro vý-
stavu.
Inspirovalo vás konkrétně nějaké z těch
muzeí? 
AM: My jsme navštívili těch muzeí spoustu.
Ale nakonec jsme si z jejich prohlídky vzali
spíše zkušenost, jak by se to dělat nemuselo.
V podstatě nás nikdy úplně nenadchlo před-
stavit film jen skrze rekvizity, kostýmy a ně-
jakým způsobem ho kanonizovat. Což je

vlastně nejčastější způsob prezentace. Zjis-
tili jsme, že s principem filmové a mediální
výchovy se vlastně vůbec nepracuje. Ale nás
zajímá jít právě cestou filmové výchovy,
ukázat filmovou řeč přes to, co je specifické
v českém filmu, nakolik film koresponduje
s dobou, buď jde na ruku režimu, nebo
s ním naopak bojuje, resp. se musí na něja-
kou dobu uchýlit do ilegality. Tohle nás 
bavilo zkoumat. Zaujalo nás muzeu v ital-
ském Turíně, o kterém se mluví jako o jed-
nom z nejmladších muzeí tohoto typu, což
je docela výhra. Většina muzeí jsou totiž re-

lativně staré instituce, takže jejich způsob
vystavování je tradiční.  Filmové muzeum
v Turíně má skvělou první interaktivní část,
která se věnuje prehistorii filmu, všemu, co
přecházelo vzniku kinematografie, od op-
tických vynálezů, přes nejrůznější ještě starší
principy, u nichž inspirace vlastně začíná –
jako například stínohra. Tahle část expozice
nám byla velkou inspirací, právě v možnosti
pracovat s filmem interaktivně. Řekli jsme si,
že to nemusí být jen tak, že se pustí film,
nebo že tam budou tabule, kde se návštěv-
níci proklikají k dalším informacím. Že by
to měla být vizuálně lákavá podívaná a ná-
vštěvník by se mohl vyloženě do té instalace
zapojit.
Jak jste pracovali se základní koncepcí?
TK: Tohle byl vlastně hodně specifický pří-
pad. Když se nám naskytla možnost vysta-
vovat v muzeu Montanelli, tak jsme vlastně
výstavu šili speciálně pro tyto prostory. Když
jsme měli muzeum o 200 m , rozhodli jsme
se vzít část našeho konceptu a zrealizovat
jej tak, aby to mělo nějakou logiku. Mu-
zeum má tři patra, tak jsme se rozhodli vy-
brat tři témata napříč dějinami kinemato-
grafie. A v této ochutnávce ukázat, jak by se
filmové umění v prostoru muzea mohlo vy-

Rozhovor s Terezií Křížkovskou a Adélou Mrázovou 
Se studentkami magisterského studia na katedře filmových studií FF UK Terezií Křížkovskou a Adélou Mrázovou jsem se setkala
krátce před jejich odjezdem do Himalájí. To jen pro dokreslení faktu, že jsou to dívky odvážné a cílevědomé nejen na poli filmové
historie… Zajímaly mě okolnosti vzniku projektu, jeho realizace a také jeho budoucnost.
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stavovat. Jako první jsme vybrali téma „pře-
chod filmu na zvuk“, kde jsme představili to,
jakým způsobem se dá pracovat s filmovou
řečí, a vysvětlili, jak se navzájem ovlivňují
zvuk a obraz. Druhé téma jsme chtěli věno-
vat něčemu, co by bylo specifické pro nás,
něco, co jinde nebylo a není. Tím tématem
se stala „meziválečná avantgarda“. A do tře-
tice téma, kterým jsme se dostali blíže k sou-
časnosti a které propojovalo českou kine-
matografii se zahraniční. Tím tématem pro
nás byl „exil“. Zde jsme se nejprve snažili
udělat úvod k exilu, ale pak jsme se zamě-
řili na období roku 1968–1969 a poté na 
70. léta. Šli jsme na to přes konkrétní filmy.
Ukazovali jsme atmosféru doby prostřed-
nictvím čtyř vybraných filmů, a následně
přes osudy vybraných režisérů. Ti pro nás
spíše zastupovali možnosti, co všechno se
mohlo s lidmi stát, když se nepodřídili re-
žimu a rozhodli se odejít do zahraničí.
AM: Ta výstava pro nás zároveň byla ukázkou
toho, jak bychom si představovali fungování
muzea. Podle nás by muzeum nemělo být jen
o výstavní části, ale mělo by zároveň fungovat
jako živé centrum filmu, které bude vzdělá-
vací institucí. Měly by tam být workshopy,
dílny, promítání. To jsme realizovali v muzeu
Montanelli v malém. Výstavu navštívilo na
120 školních výprav, pro které jsme připravili
doprovodný program, který se vztahoval
k tomu, co mohli v expozici vidět. Vždycky
jsme společně prošli expozici, kde proběhla
interaktivní prohlídka, a pak následovala dílna
podle preference té dané školy. A tam si ti žáci
mohli sami leccos vyzkoušet.
Pro jak staré děti to bylo?
AM: Nejmladší děti byly v první třídě, ale to
bylo výjimečné, zůstali jsme s nimi jen
v první části muzea. Obecně přišlo mnoho
žáků ze základních a středních škol, ale i vy-
sokoškolští studenti a dokonce i studenti
univerzity třetího věku. Takže se dá říci, že
jsme zasáhli všechny generace.
Jaké byly reakce návštěvníků výstavy?  
TK: Setkali jsme se s velmi pozitivními reak-
cemi, jak od žáků, tak i pedagogů. Komen-
tované prohlídky se žákům velmi líbily. My
jsme se toho zpočátku hodně báli, protože
jsme neměli zkušenosti s prováděním dětí
a prací s nimi. Zjistili jsme, že je potřeba
najít způsob, jak jim konkrétní věci přiblí-
žit, podle stáří, podle míry jejich znalostí.
A pře svědčili jsme se, že se dají nadchnout
lidi napříč všemi generacemi.  
AM: Byla pro nás hrozně důležitá zpětná
vazba od pedagogů, protože to jsou lidi,
kteří sice nestudovali film, ale velice dobře
umí pracovat s dětmi. My jsme vyloženě
chtěli, aby nám dali zpětnou vazbu, že ten
film může sloužit nejen jako zábava, na kte-
rou se chodí do kina, ale jako něco, co

může sloužit k nenásilnému vzdělávání. Ale
musí se s tím umět hodně dobře pracovat a
pečlivě to stavět. Zpětná vazba od pedagogů
byla skvělá a důkazem, že se jim to líbilo,
bylo i to, že se vraceli s dalšími třídami. Měli
jsme jednu školu, která na výstavu vzala
snad všechny třídy od šesté do deváté třidy,
protože je to nadchlo a děti na to reagovaly
pozitivně. To bylo pro nás důležité, protože
si myslíme, že nejdůležitější cílovou skupi-
nou by měli být právě žáci a studenti. A že
by to mělo fungovat jako taková nenásilná
vzdělávací instituce.
TK: Vzhledem k tomu, že u nás neexistuje
žádná filmová výchova, myslíme si, že tahle
výstava ukázala, jak doplnit to, co v osnovách
chybí a patrně se do nich hned tak nedostane. 
AM: Když jsme představovali téma pře-
chodu filmu na zvuk, bylo strašně zajímavé
vidět, že dnešní generace dětí prakticky ne-
tuší, co to byl němý film. Bylo to pro ně ta-
kové tajemství, které se jim postupně odkrý-
valo, takže to pro ně bylo zábavné a zároveň
se dozvěděly něco, co do té doby nevěděly.
Takže takové nenásilné vzdělávání, jak o nás
napsali v jedné recenzi „Jak se vzdělávat,
aniž by si toho člověk všimnul.“ Tohle nás
potěšilo, protože jsme od počátku chtěli vy-
tvořit něco, co bude sloužit vzdělávání, ale
zároveň si to užije kdokoli, kdo touží po vi-
zuálním zážitku a chce se interaktivně za-
pojit do nějaké akce.
Pomáhaly vám při realizaci výstavy ně-
jaké instituce nebo jednotlivci?
TK: My jsme měli záštitu naší katedry filmo-
vých studií, už jenom tím, že nám tady 
umož nili vypsat semináře a procházeli tím
s ná mi s různými hosty, a zároveň jsme
s nimi konzultovali náš koncept. Obdrželi
jsme i záštitu děkanky filozofické fakulty, zá-
štitu rektora. Institucí, která s námi spolu-
pracovala nejvíc, bylo Národní technické
muzeum, které nám zapůjčilo exponáty do
první části věnované zvuku. Trochu jsme se
tomu zpočátku bránili, protože jsme nevě-
děli, jak pracovat s exponáty, které už ne-
fungují, které si nelze vyzkoušet. Ale byla to
pro nás výzva, protože oni v muzeu nemají
část, která by se věnovala filmu. Mají ovšem
ohromné sbírky a depozitáře, takže spolu-
práce byla perfektní. Velký dík patří muzeu
Montanelli, konkrétně paní Altenburg-Kohl,
která nám jako studentům, kteří neměli za
sebou žádné zkušenosti, poskytla na půl
roku veškeré prostory muzea, zázemí,
know-how. Byla to první instituce, která do
našeho projektu vložila energii, čas i dů-
věru. Tím, že jsme nemuseli platit žádný
nájem, byl jejich partnerský vklad ohromný, 
AM: Pak bylo snazší oslovovat další instituce
s tím, že máme k dispozici výstavní prostory,
které jsou navíc na lukrativním místě v Ne-

rudově ulici, kudy projde hodně lidí. Až
později jsme zjistili, že lukrativní místo není
všechno – lidí tu sice projde dost, ale ne
všichni zajdou na výstavu. 
TK: Na základě toho, že jsme věděli, že to
budeme realizovat v prestižním muzeu
Montanelli, oslovovali jsme další partnery.
Obešli jsme toho opravdu hodně a ne všude
jsme uspěli. První finanční podporu jsme
dostali z programu Evropské unie Mládež
v akci, což byl grant pro neformální skupiny
studentů, kteří se chtějí aktivně podílet na
svém okolí. A bylo štěstí, že zrovna v té
době byl zaměřen na oblast filmu.  
AM: Finanční podporu jsme dostali také od
nadace Vodafone, která podporuje projekty
mladých lidí. A na to se vázal crowdfunding
na webu Hit hit. Šli jsme do toho s tím, že vy-
bereme asi 120 tisíc korun. A už to se nám
zdálo hodně. Nakonec se ale podařilo vybrat
200 tisíc! To vědomí, že se za nás postavilo
asi 270 lidí, které jsme vůbec neznali, byl
hodně povzbuzující moment. Zjistili jsme, že
náš projekt lidi zajímá a že nám dávají dů-
věru. Takže jsme věděli, že můžeme jít dál.
TK: Dostali jsme nějaké peníze z Minister-
stva kultury ČR a podpořil nás také zlínský
filmový festival. Takže jsme potom skládali
výstavu z různých finančních zdrojů. Dveře
se nám ale zavřely na pražském magistrátě,
na Praze 1 a v Národním filmovém archivu,
se kterým jsme jednali jen na obchodní
bázi, protože jsme na výstavu potřebovali
filmové ukázky zapůjčené z archivu. 
Výstava skončila. Co bude dál?
TK: Pro nás je důležité, že máme za sebou
první krok, že v dalších jednáních už mů-
žeme ukázat nějaké výsledky. Proto jsou pro
nás hodně důležité ohlasy od návštěvníků,
škol, reference od muzea Montanelli i fil-
mových tvůrců, kteří se za ten projekt po-
stavili, protože vnímají, že český film něco
takového potřebuje. Dnes, kdy nové filmy
už ani nejsou uchovávány na filmovém
pásu, ale jsou uskladněny někde ve virtuál-
ním prostoru, a staré filmy jsou k vidění jen
sem tam v televizi, by mělo existovat místo,
kde budou tyto věci k dispozici. Takže na
tom rozhodně budeme dál pracovat. Mo-
mentálně jsme v situaci, kdy každý z nás má
nějaké exponáty uskladněné doma, a ku-
mulujeme síly na další práci. Nějaké pro-
story se rýsují, ale je třeba být opatrní v roz-
hodování, jak přistoupit na různé nabídky
a podmínky. Byli bychom samozřejmě rádi,
kdyby se naskytly nějaké dlouhodoběji
použitelné prostory v centru Prahy. Ideální
by byla možnost získat celou budovu. Ale
do té doby, než se to podaří, bychom rádi
realizovali další výstavy, které představí buď
jiná témata z našeho konceptu, nebo ta stá-
vající rozšíří. 
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Výstavní projekt NaFilM! opustil na sklonku
října prostory Muzea Montanelli a ocitá se
nyní na křižovatce, která rozhodne o tom,
zda se v následujících měsících přiblíží
odalší krok blíže ideji Národního filmového
muzea. Naději, že vyzývavá studentská in-
iciativa bude pokračovat dále, upevňují jak
nadšené ohlasy na výstavní „trailer“ ze stra -
ny veřejnosti i odborné obce, tak povzbu-
zující odezva filmových institucí.
Zájem o výstavu uspokojivě naplnil její vý-
chozí záměr. Studenti z katedry filmových
studií FF UK nebyli spokojeni se současným
stavem prezentace kinematografického dě-
dictví široké veřejnosti a rozhodli se vyvolat
diskuzi s vlastním návrhem. Zároveň si uvě-
domili, že pokud chtějí vytvořit funkční kon-
cept filmového muzea jako živého prostoru,
nestačí pouze vést debaty na akademické
půdě. Pak by totiž hrozilo, že by mohlo
v praxi ztroskotat jejich rozhodnutí propojit
odpovědný a objevný přístup k dějinám
filmu s nezvyklými nároky na návštěvníka.
Proto studentský tým začal přivádět k životu
výstavní projekt, v němž by jeho vize prošla
prověrkou v přímé konfrontaci s rozličnými
cílovými skupinami
Cílem zrealizované výstavy bylo po spíše
negativní zkušenosti se světovými muzei do-
kázat, že není třeba jít jen cestou okouzlení
filmem jako bezproblémovým, únikovým
médiem. Skutečné poznání by mělo jít i pro -
ti srsti obecných představ, aniž by ztratilo na

poutavosti. Expozice tak byla rozdělená do
třech tematických výřezů, z nichž každý za-
stával odlišný způsob komunikace s ná-
vštěvníkem. Zatímco část věnovaná zvuko-
vému filmu měla podobu živé interaktivní
dílny a zároveň prostoru otevřeného pro ak-
tivní hledání souvislostí, základem tématu
české filmové avantgardy bylo podnítit
vnitřní potenciál návštěvníka jako diváka,
který nemusí být jen pasivním příjemcem,
ale může zapojit i vlastní obrazotvornost.
Poslední část věnovaná filmovému exilu
měla nejblíže tradičnímu historickému vý-
kladu, k němu se však přistupovalo skrze
koláž médií zvolených s důrazem vést ná-
vštěvníka ke kritickému zhodnocení etic-
kého rozměru tématu. Problém s nutným
pochopením širšího společenského kontextu
byl řešen emotivní kulisou filmových básní,
které se odlišnými pocitovými reakcemi vy-
rovnávaly s následky srpnové okupace.
Logickou návaznost na expozici měl prostor
muzejní kavárny – místa bezprostředního se-
tkávání. Zde měl návštěvník po netradiční
zkušenosti příležitost poskytnout zpětnou
vazbu, a přispět tak svým dílem k vývoji kon-
ceptu budoucího muzea – ať už vzkazem pro
zeď podnětů, tak při osobních setkáních s ne-
ustále přítomnými realizátorkami projektu.
Z více stran kritizovaný název Národní fil-
mové muzeum právě zde dostál svého sym-
bolického rozměru, neboť právě možnost 
rozvíjet koncepci v terénu aověřovat si její

účinnost na základě obohacujících setkání
otevírá projekt všem, kterým není kinemato-
grafické dědictví lhostejné a mají k němu co
říci. Potěšitelný výsledek výstavy dostatečně
svědčí o tom, že zájem o poznávání kinema-
tografie v širších souvislostech je v české 
veřejnosti přítomný, a stejně tak naplnil před-
poklad, že muzeum nemusí být jen jedno-
stranným zdrojem poznatků, protože ná-
vštěvník se nebrání přijmout roli jejich
spolutvůrce. Nečekané odezvy se realizátoři
výstavy dočkali od základních a středních
škol, jejichž živý zájem vyústil v příslib dlou-
hodobější spolupráce. Projekt NaFilM se proto
rozhodl přesáhnout své působení i na výukou
opomíjené pole filmové výchovy, jejíž mož-
nosti nyní rozvíjí formou mezinárodní stu-
dentské spolupráce.
Když půjde v následujících měsících vše
dobře, příznivci iniciativy se mohou těšit na
obnovu a rozšíření výstavy v dlouhodoběji
garantovaném prostoru a následně i na vý-
stavní výstup mezinárodního projektu. Ten
by se vzhledem k univerzálnějšímu tématu
filmové řeči více přesunul na hranici mezi
muzejní výstavou a otevřenou dílnou pro fil-
mové vzdělávání. Studenti nicméně ne-
vzdávají ani hledání prostoru trvalého, kde
by mohli naplnit svůj dlouhodobý cíl: Ná-
rodní filmové muzeum jako živé místo zá-
žitkového poznání. To už je ale pohyb ve
větším rybníku, kde se bez institucionální
záštity neobejdou. Jakub Jiřiště

Výstava NaFilM! splnila očekávání 
Otevře i cestu k Národnímu filmovému muzeu?

Základní informace a aktuality o projektu: www.nafilm.org /    https://www.facebook.com/Nafilm.org/?fref=ts

Více o ideovém poslání Národního filmového muzea: http://blog.h-aluze.cz/narodni-filmove-muzeum/

Z návštěvní knihy výstavy NaFilM, konané v pražském Muzeu
Montanelli:
Děkuji vám za vytvoření působivé výstavy,
která doopravdy vystihla, o čem všem film
je. Tori, Finsko

Díky za příjemně a užitečně strávený den.
Workshop animace mi napověděl, co tvořit
nového.
Výstava Na film! má smysl a je přímo žá-
doucí, aby v Praze filmové muzeum bylo! Je
skvělé, že jste se do tohoto nelehkého pro-
jektu pustili. Velmi oceňuji, že je výstava in-
teraktivní!!! To je pro diváky velké lákadlo
a zároveň si z výstavy zaručeně více odne-
sou. Moc vám držím palce! Určitě přijdu

znovu, za jedinou návštěvu se nedá vše
vstřebat. Díky! 

Mikuláš Pohribný – SVOŠ  Filmová v Písku

Děkuji za skvělý zážitek, muzeum, které ne-
stihneš do zavíračky, i když si na něj vyme-
zíš půl dne, je skvělá práce. K některým
věcem jsem se musela vracet (básně), na ně-
které mi nezbyl čas, takže se určitě vrátím.
Nadchla mě poslední místnost s dveřmi. Ob-
vyklé čtení popisků a cedulí v muzeích vy-
nechávám, nebo se textům nevěnuji s do-
statečnou pozorností. V této místnosti se ale
při množství klik a sluchátek dobře tráví čas.

Člověk má klid pro čtení a může se s tím po-
sadit. Bavila jsem se (film z Podkarpatské
Rusi), měla jsem umělecký zážitek z básní a
byla jsem nadšená ze strojů. Pěkné to bylo.

M

Úžasný skrytý klenot Prahy! I vzhledem
k tomu, že se věnuji lomografii, jsem si to tu
zamiloval – jednotlivé expozice a celkovou
atmosféru. Velmi rád bych viděl konečné
muzeum a už se těším na návrat do vašeho
nádherného města.

TJ Cosgrove, Explosivo.co.uk
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Svět konečně začíná být NORMÁLNÍ. Lidé
si užívají výdobytky moderní techniky, ale
zároveň zde ctí své KOŘENY.  Jsem z tohoto
místa NADŠENÝ!

Návštěvník ze Slovenska

Vážení přátelé,
děkuji Vám jménem naši studentů za vyni-
kající výstavu NaFilM ve Vašem muzeu.
Studenty nejen poučila o historii kinemato-
grafie, ale zejména v osobnostech mladých
průvodkyň a animátorek jim ukázala, že vý-
stava může být zajímavá, zábavná, poučná

a nemusí být nudná a protivná. Máme his-
torii kinematografie zařazenou do školního

vzdělávacího programu, a tak i učitelům ná-
vštěva Vaší expozice zjednodušila práci.
Snad jen na okraj – návštěva byla pro moji”
oktávu stanovena od 10 do 13 hodin. Po
14. hodině jsem je jen obtížně přemlouvala,
že vyučování” skončilo... Ještě jednou Vám
děkuji za perfektní zážitek a přeji Vám více
podobných výstav a mnoho tak nadšených
průvodců a pracovníků, jako byly ty na vý-
stavě NaFilM.

PhDr. Marie Poledníková, Gymnázium

Joachima Barranda Beroun

Mecenáška projektu NaFilM
Dr. Dadja Altenburg-Kohl k rozhodnutí pod-
pořit výstavu a poskytnout na půl roku zdarma
studentům prostory muzea Montanelli:
Rozhodnutí, připravit studentskému projektu
možnost se realizovat, byla zcela jistě kom-
binace několika faktorů:
1. Jejich houževnatost při snaze nám tento

projekt představit. Dodržení plánovaných
termínů ke schůzkám.

2. Zcela profesionální zpracování a plán
připraveného projektu.

3. Vášeň, která z mladých lidi z Nafilmu
sálala, a jejich láska k filmu.

4. V neposlední řadě jsem si povšimla, že
některá témata, týkající se filmu, měla být
prezentována návštěvníkům zcela výt-
varným, nám blízkým způsobem.

5. Schopnost a vynalézavost v generování fi-
nančních prostředků a aktivita organizá-
torů v tomto směru.

Protože si myslíme, že film a současné výt-
varné umění se často prolínají, a protože nás
zajímají nadšení mladí lidé, rozhodli jsme
se tento experiment zrealizovat. Pro stu-
denty to byl první výstavní projekt, a my
doufáme, že společná výstava byla pro 

obě strany dobrou a poučnou zkušeností.
Zdravím srdečně, Dadja Altenburg-Kohl

Dr. Dadja Altenburg-Kohl
je významnou filantropkou, sběratelkou
a mecenáškou umění. Krátce po návratu do
České republiky z emigrace založila v Praze
Nadaci DrAk a Muzeum Montanelli, jehož
patronem se stal Václav Havel, který mu-
zeum v roce 2009 otevřel. D. Dadja Alten-
burg-Kohl podporuje i další kulturní aktivity,
mj. je mecenáškou Národního divadla
v Praze.

MUZEA VĚNOVANÁ FILMU U NÁS A VE SVĚTĚ
Muzeum Karla Zemana, Praha 1

Muzeum jednoho z našich nejzajímavějších
tvůrců 20. století, Karla Zemana, který do-
kázal zkombinovat hereckou akci s animací,
je unikátní hravým pojetím expozice. Umo-
žňuje návštěvníkům se přímo zapojit a vy-
zkoušet si na vlastních fotoaparátech a vi-
deokamerách vybrané trikové postupy, které
autor ve svých filmech používal. Nabízí tak
zároveň možnost poznat, jak vznikaly fil-
mové efekty v době před nástupem digitál-
ních technologií. Jednotlivé prostory jsou
koncipovány jako filmové scény a malé ate-
liéry s kulisami, do kterých mohou zájemci
vstupovat a natáčet se v akci. Mohou se
vznést na létajícím stroji, projít se po měsíci
Barona Prášila či ovládat ponorku z Vyná-

lezu zkázy. Speciálně pro účely expozice
pak vzniklo více jak 75 minut původních
dokumentárních filmových materiálů. Mu-
zeum mapuje život a dílo Karla Zemana od
jeho počátků – prvních animací a loutko-
vých filmů ve čtyřicátých letech minulého
století až po tvorbu z jeho posledního tvůr-
čího období. Podstatná část expozice je pak
věnována jeho nejzásadnějším filmům –
Cestě do pravěku, Vynálezu zkázy a Baronu
Prášilovi. Projekt Muzea Karla Zemana byl
oceněn Cenou ARAS 2013 – Cena Asociace
režisérů a scénáristů České republiky.

Film Legends Muzeum, Praha 9

Výstava figurek nejrůznějších typů a veli-
kostí (soch, figurek, bust a replik) z holly-

woodských filmů především sci-fi, fantasy či
horory jako Avatar, Iron Man, Vetřelec, Pre-
dátor, Avengers, Batman, E.T. mimozemšťan,
Underworld, Star Wars, Real Steel, Indiana
Jones apod. Vedle názorných ukázek postav
z filmů jsou jednotlivé části věnované vý-
znamným režisérům a dalším tvůrcům
(amerických) sci-fi filmů a na panelech jsou
podrobně popisovány postupy výroby rů-
zných typů figurek. Výstava je cílena také na
sběratele modelů kultovních figurek, takže
si (za dosti vysokou cenu) můžete některé
kousky koupit.

London Film Museum

The London Film Museum, založené Jona-
thanem Sandsem v únoru 2008, je věno-
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váno britskému filmovému průmyslu. Pů-
vodně bylo známo jako The Movieum of
London a bylo umístěno v londýnské rad-
nici, do Covent Garden se přestěhovalo
v roce 2012. Vystavuje původní rekvizity,
kostýmy a kulisy (výpravu) z různých filmů.

Je tu také sekce informující o tom, jak vzni-
kají filmy a informace o největších filmo-
vých studiích v Británii. V průběhu roku se
střídají expozice věnované konkrétnímu 
fenoménu nebo osobnosti. Dlouho tu byla
výstava věnovaná londýnskému rodákovi
Charlie Chaplinovi. Od března 2014 je tu
k vidění úspěšná výstava pod názvem Bond
in Motion – The Largest Official Collection
of James Bond Vehicles (Bond v pohybu –
největší oficiální sbírka dopravních pro-
středků Jamese Bonda). Jsou tu vystavena
auta a ostatní dopravní prostředky, resp.
různé rekvizity využité ve filmech o Bon-
dovi.
Pozn. Jedná se o komerční muzeum, pů-
vodní Muzeum (BFI – British Film Institute)
spojené s Filmovým archivem bylo na již-
ním břehu Temže (South Bank) v komplexu
kulturních instituci různého typu, ale vzhle-
dem k nedostatku financí a také přestavbám
prostoru zaniklo. 

Cinémath que fran aise, Paris 

Budova pařížské Cinémath que byla vytvo-
řena podle architektonického návrhu Franka
Gehryho, který má odrážet sběratelské 
vize těch, kteří „byli blázni do filmu“ a po-
díleli se na zachování vzpomínek spojených
s jeho historií. Připomeňme, že právě Fran-
cie zrodila první nadšené průkopníky světo-
vého filmu. Expozice je pojata velkoryse:
vede návštěvníky od nejstarších pokusů, tj.

od optických krabic ze 17. století, přes příst-
roje typu laterna magica a camera obscura,
k modelům prvních kamer bratří Lumiérů
a dále do současnosti. V muzeu lze nalézt
některé z legendárních kostýmů, které no-
sily hollywoodské filmové hvězdy (Vivien
Leigh, Greta Garbo, Elisabeth Taylor, Louise
Brooks atd.), originální plakáty, studiové ku-
lisy a kultovní předměty jako žena-robot
z filmu Metropolis od Fritze Langa nebo
hlava paní Batesové z hororu Psycho Alfréda
Hitchcocka. V muzeu a v jeho depozitářích
je k dispozici závratné množství artefaktů:
18 000 plakátů, 10 500 kostýmů a kresle-
ných návrhů kostýmů, 17 500 recenzí na
filmy, 450 000 fotografií z natáčení více než
20 000 filmů od 6000 režisérů. Je tu také
rozsáhlá knihovna o 18 700 odborných
a popularizačních knihách, sbírka 467 od-
borných periodik, 2600 videí a 1350 DVD.
Cinémath que Fran aise leží v oblasti Bercy.
Bercy v komplexu architektonicky zajíma-
vých budov, kde je mj. palác sportu a mu-
zeum kuriozit. Muzeum nabízí množství vý-
ukových edukačních programů s důrazem
na různá témata filmu či zaměřená na kon-
krétní období, herce či režiséry.

Muzeo Nacionale del Cinema,
Torino 

Národní filmové muzeum v italském Turíně
není jen muzeem v tradičním slova smyslu.
Patří k nejzajímavějším na světě nejen díky
rozsáhlým sbírkám a mnoha různým vědec-
kým i edukativním aktivitám, ale především
díky zcela netradičnímu pojetí výstavních
interaktivních prostorů. Muzeum je umís-
těno uvnitř Mole Antonelliana, bizarního
a fascinujícího památníku, který je symbo-
lem města Turína. Interiéry muzea projekto-
val švýcarský architekt Fran ois Confino,
kterému se podařilo vytvořit spektakulární
prezentaci, nabízející návštěvníkům ne-
ustále neočekávané vizuální a akustické sti-
muly, takže můžeme mít pocit, jako bychom
se ocitli ve filmu samotném a stali se jeho
součástí. Idea vytvoření Národního filmo-
vého muzeu vznikla už v roce 1941, kdy
Maria Adriana Prolo naplánoval vytvoření
prostoru věnovaného dokumentování turín-
ského filmového průmyslu. Během let bylo

shromážděno bohaté a organizované dědic-
tví, které dokáže beze slov vyprávět celý pří-
běh vývoje filmového fenoménu. Sbírky se
soustředí v první části na dobu předcházející
vzniku filmu spojenou s prvními fotopřístroji
a přístroji z 19. století. Druhá část doku-
mentuje vývoj kinematografie v encyklope-
dické úplnosti. Najdete tu knihy, časopisy,
archivní dokumenty, fotografie, plakáty, re-
klamní slogany a upoutávky, filmové příst-
roje a příslušenství, náčrtky scénografie
a kostýmů, originály a repliky kostýmy a re-
kvizity, audio i video nahrávky ad.

Filmmuseum Berlin 
Filmové muzeum v Berlíně je jedním ze šes -

ti muzeí v Německu věnovaných filmu 
a televizi. Bylo otevřeno v roce 2000 jako
součást Deutsche Kinemathek, německého
filmového archivu a muzea pro film a tele-
vizi. Součástí jsou stálé expozice, v úplnosti
zahrnující historii německé filmové a tele-
vizní tvorby, včetně děl exilových umělců,
především v Hollywoodu, kteří utekli před
nacisty. Sbírky zahrnují plakáty, fotografie,
filmové kostýmy, náčrtky architektury a vý-
pravy a rekvizity. Výrazný důraz je tu kladen
na osobnost herečky Marlene Dietrich. Je jí
věnována celá jedna expozice, do níž při-
spěli soukromí sběratelé z celého Německa.
Kromě stálých sbírek jsou tu pořádány pří-
ležitostné tematické výstavy, spojené napří-
klad s festivalem Berlinale. Součástí muzea
je také velká knihovna s obrovskou sbírkou
odborných publikací a filmových časopisů,
která byla původně majetkem Německé fil-
mové a televizní akademie.

Museum of the Moving Image,
New York City 
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Museum of the Moving Image (Muzeum po-
hyblivých obrázků) je umístěno v budově
Astoria ve čtvrti Queens, v místě dnešních
Kaufman Astoria Studios. Původně bylo ote-
vřeno v roce 1988, inspirováno londýnským,
dnes neexistujícím muzeem, stejného za-
měření, jako American Museum of the Mo-
ving Image. Po finanční injekci 67 milionů
dolarů v roce 2008 se muzeum při rekon-
strukci dvojnásobně rozrostlo a bylo znovu
otevřeno v lednu 2011. Muzeum vzniklo
s cílem představit veřejnosti vývoj kinema-

tografie a přičinit se o větší porozumění 
tomuto fenoménu jak v oblasti umění a his-
torie, tak technologie a techniky filmu, tele-
vize a digitálních médií. To vše je prezento-
váno návštěvníkům v sekcích věnovaných
sběratelství, ochraně a také různým způso-
bům vystavování prostřednictvím multime-
diálních expozic, edukačních programů
a odborných diskusí. Muzeum je největším
svého druhu v USA a vlastní největší ná-
rodní sbírku, spojenou s filmovým a televi-
zním průmyslem. V současné době má na

130 000 artefaktů. Zahrnuje předměty ze
všech období, včetně těch, které předchá-
zela nástupu filmu, až po nejmodernější
přístroje, včetně digitálních a také různých
počítačových her a videoher, inspirovaných
filmem. Jednou z nejoblíbenějších stálých
expozic je Behind the Screens (Za scénou).
Muzeum rovněž pořádá kratší tematické vý-
stavy a poskytuje prostor pro badatele, kteří
zde najdou nejen materiály týkající se ame-
rického filmového a televizního průmyslu,
ale i světového filmu a televize. 

ČT art – večery s uměním
Před nedávnem oslavil televizní kanál ČT art druhé výročí své existence. Přináší v rámci veřejnoprávní České televize zhuštěný kul-
turní program, podobně jako různé nekomerčně zaměřené „menšinové“ stanice. Jistě si nemůžeme dělat iluze, že se veškeří diváci
vrhnou na sledování kulturně zaměřených pořadů, nicméně je důležité, že zde tato nabídka existuje. V rámci ČT art můžete vidět
nejen záznamy z divadel, koncerty vážné hudby, dokumenty o výtvarném umění, portréty z oblasti různých uměleckých oblastí. Na
vznik kulturního kanálu a na jeho fungování jsme se zeptali výkonného ředitele ČT art TOMÁŠE MOTLA.

Kdy a jak vznikla koncepce kanálu ČT art?
Už ve svém kandidátském projektu sliboval
současný generální ředitel ČT Petr Dvořák
vznik dětského kanálu a bezprostředně po
svém nástupu na podzim 2011 zadal jeho
přípravu. Pověřený tým se se od začátku in-
tenzivně zabýval otázkou, co vysílat po
osmé, kdy mají děti spát a teenageři se na
televizi moc nedívají. Zároveň jsme však na
programu ČT 2, kam jsem nastoupil já, řešili
jiný problém: jak důstojně zacházet s kul-
turními pořady. Ty byly součástí programu
vždy, ale vysílaly se nepravidelně nebo
pozdě večer, často v sousedství zcela jiných
žánrů. A pak, v únoru 2013, přišel finanční
ředitel Milan Cimirot s myšlenkou vysílat
kulturní pořady na jednom místě od osmi,
na frekvenci dětského kanálu. Náhle to za-
čalo do sebe zapadat a mít smysl. V dubnu
jsem byl pověřen, abych kulturní kanál vedl,
a už červenci jsme museli mít kompletní
schéma, grafiku i složení prvních týdnů. Byl
to neuvěřitelný zápřah všech lidí, ale po-
vedlo se. V sobotu 31. srpna 2013 se na ob-
razovce objevilo černobílé logo ČT art a kul-
turní kanál začal vysílat. 
Inspirovali jste se zahraničními kanály, jako
je francouzsko-německý kulturní kanál
ARTE nebo britská BBC? Případně jinými?
Pokud ano, kterými nejvíce a v čem?
Jen blázen či namyšlenec by tvrdil, že má
patent na rozum a ignoroval to, co funguje
jinde. Proto jsme se snažili u každé reno-
mované stanice najít nejen to, čím je zají-
mavá, ale co bychom dokázali v rámci na-
šich možností uplatnit i u nás. Například
Arte dokáže vytvářet tematické bloky, my
jsme zavedli sobotní komponovaný večer Je
nám ctí… Inspirativní je BBC portrétními do-
kumenty, i my máme okno portrétů Klobouk

dolů. Zajímavá je i polská TVP Kultura za-
měřením ne na kulturu v širším slova smys -
lu, ale na konkrétní umělecké obory. V tom
se jí hodně podobáme. Jmenované Arte má
třeba mnohem širší záběr, kde se objevují
i kulinářské show, cestopisy či politická do-
kumentární publicistika. V tomhle je ČT art
žánrově a zaměřením mnohem čistší a či-
telnější.
Máte možnost konzultovat zkušenosti s pra-
covníky světových kulturních televizních
stanic?
Vedle běžné mailové komunikace je tu
spousta příležitostí k osobnímu kontaktu. Ať
už na nejrůznějších přehlídkách či festiva-
lech v zahraničí, tak tady, v Praze, kam často
a rádi jezdí. Zde naprosto výjimečnou roli
hraje dnes asi nejprestižnější evropský tele-
vizní festival hudebních a tanečních pořadů
Zlatá Praha, kde se schází elita zástupců kul-
turních televizí, producentů i vysílatelů
z celé Evropy a světa. A můžu říct, protože
s nimi hodně mluvím, tak to, jak u nás vedle
sebe funguje dětský kanál s kulturním, co
všechno umíme svým náročným divákům
ukázat a zprostředkovat, jak je dokážeme

o umění informovat a uměním bavit, to je
něco, co nám mnohé veřejnoprávní evrop-
ské televize závidí a mnohdy spíše hledají
inspiraci oni u nás.
Podle původní koncepce existovala určitá
struktura programu ČT art, s pevnými pro-
gramovými liniemi. Proměnila se struktura
za dobu své existence? Upřednostnili jste
některé programové linie?
Základní schéma existuje dodnes a tvoří ho
čitelná programová okna, ve kterých divák
může najít v daný den to, na co je zvyklý.
První půlrok byl pochopitelně zaváděcí a ja-
kákoliv nová televize má v uvozovkách tu
smůlu, že jinak než ostrým provozem úspěš-
nost nebo funkčnost nezjistí. Z tohoto dů-
vodu došlo a stále ještě dochází k drobným
změnám každou novou sezónu, ale to zá-
kladní zaměření na pět základních umělec-
kých oborů, tzn. na výtvarné umění s archi-
tekturou, divadlo, hudbu, literaturu a film,
to zůstalo. Možná dnes víc než na začátku
preferujeme konkrétní umělecké zážitky
před publicistikou, protože to je to, čeho si
náš divák podle všech průzkumů a výsledků
cení nejvíc.
Jakému typu kulturních programů dáváte
přednost vy osobně? Co byste divákům nej-
víc doporučil?
Mám rád dokumenty, které nenudí, a ještě se
z nich něco dozvím. Určitě vyhledávám po-
řady, které představují konkrétní umělce, je-
jich příběhy a životy. Upřednostňuji zahra-
niční festivalové filmy v jejich původním
znění, které nezkresluje český dabing. Velmi
rád se dívám – a v tom se shodnu se spoustou
našich diváků – na živé přenosy zejména kon-
certů, oper či baletů. Pocit být uněčeho, co se
odehrává právě teď a třeba na jiném místě Ev-
ropy, je totiž nenahraditelný.
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Které programové linie se plánují v nejbližší
době nejvíce rozvíjet? Nebo jedete spíše na
sezóny (tedy 2015/2016)?
Výroba každého pořadu od prvního nápadu
po odvysílání je dlouhý proces, takže to, co
diváci uvidí v roce 2016, se vlastně plánovalo
už před rokem. Určitě navážeme na premiéry
úspěšných dokumentárních cyklů typu Šumné
stopy a odvysíláme novinky, jako je třeba cy-
klus autorských dokumentů Česká fotka či
český pohled na třetí, možná čtvrtou mízu za-
hraničních kapel, které excelovaly zejména
v 70. letech, ale dodnes dokážou nadchnout
návštěvníky tuzemských hal i kulturních
domů. Cyklus se jmenuje Back beat a zpívají
a mluví v něm legendy jako Uriah Heep,
Jethro Tull, Nazareth, Slade a tak dál. Spoustou
pořadů si na jaře připomeneme 260 let od 
narození W. A. Mozarta, 400 let od smrti 
W. Shakespeara anebo oslavíme 75. naroze-
niny Plácida Dominga. A samozřejmě chys-
táme i spoustu zážitků i přímých přenosů,
včetně Novoročního koncertu České filhar-
monie, zahajovacího koncertu Pražského jara
či vyhlášení Cen Grammy.
Jak počítáte s procentuálním rozdělením
programu na české a zahraniční pořady?
Jedním ze základních principů kulturního
kanálu byl od samého počátku tzv. kontext.
Jak kontext časový, kdy vedle nové produkce
nezapomínáme na kvalitní věci z minulosti,
tak i ten mezinárodní. Umožnit nejen našim
divákům, ale koneckonců i samotným tvůr-
cům srovnání se světem. To rozdělení je jed-
noduché, rovnoměrné a od začátku při-
bližně stejné. Třetina původní nové
produkce, třetina výběru toho nejlepšího
z archivu a třetina zahraničních pořadů.
Vznikají pořady na objednávku konkrétně
pro tento kanál?
Každý ze šesti kanálů ČT má nezaměnitel-
nou strukturu, zaměření i publikum. Cel-
kově se logicky doplňují a zábavná soutěž
na sobotní večer na Jedničce má určitě jiné
parametry než dokumentární cyklus o kla-
sické hudbě na Artu. Každý pořad od sa-
mého počátku vzniká cíleně pro konkrétní
kanál a ten kulturní není výjimkou.
Jaký je tým spolupracovníků – jsou zde spe-
cializovaní dramaturgové, věnující se vý-
hradně ČT art, nebo se program sestavuje
společně v kontextu celé České televize?
Obojí se vůbec nevylučuje. Tým dramaturgů
na úrovni jednotlivých kanálů sestavuje ve
spolupráci s archivem a akvizicí návrh kon-
krétního naplnění schématu. Tyto návrhy
pak projdou diskusí a schvalováním, ale
hlav ně kontrolou, resp. srovnáváním jed-
notlivých kanálů vedle sebe. Zabráníme tím,
aby se v jednu chvíli nevysílaly podobné
věci. Aby třeba nešly na třech programech
tři české filmy najednou, aby se dokument

o architektuře zámků na Loiře nevysílal na
Artu v době, kdy na Dvojce běží historicky
hraný film o francouzské šlechtě a podobně.
To je jedna z našich nejdůležitějších porad
týdne, jejímž výsledkem je efektivní pestrá
nabídka a spokojený divák.
Jak se z vašeho hlediska osvědčují diskuse
(viz Fischer, Chuchma ad.) Nehodláte vy-
zkoušet nějaké nové moderátory?
Nejde jen o ně. Nesmíme zapomenout na
Marka Ebena a jeho Plovárnu či třeba na mo-
derátory a průvodce magazínů typu Třistatři-
cettři Jana Lukeše a Jana Schmida. To všechno
jsou silné osobnosti, stejně jako Josef Chuch -
ma i Petr Fischer, kteří navíc patří k renomo-
vaným novinářům. Díky své profesi obohatili
program kulturního kanálu o kritický tón a po-
lemiku a skvěle se doplňují. Relacím propůj-
čili nejen tváře, ale i jména, takže výměna by
zároveň znamenala zánik těchto pořadů. K ta-
kovému kroku se zatím nechystáme, byť je
pravda, že žádný pořad v žádné televizi ne-
existuje na věčné časy.
V programu se od září objevila značka Pod-
zim s ARTE. Je to jednorázové, nebo budete
ve výběru z pořadů ARTE pokračovat?
Tento francouzsko-německý kanál je jedním
z našich partnerů nejen symbolicky pro po-
dobnost zaměření a názvu, ale i fakticky.
Česká televize podepsala s Arte memoran-
dum o spolupráci, jejíž výsledek mohli di-
váci ocenit už mnohokrát. Ať už jde o troj-
dílnou historickou dramatiku o Janu Husovi,
nebo třeba právě výběr špičkových doku-
mentů na ČT art. Pro nás je taková spolu-
práce poměrně zásadní a Jaro s Arte bude
jednou z priorit jarního schématu.
Festival Zlatá Praha byl původně dosti vý-
raznou reprezentativní součástí konceptu
Československé a později České televize
a jezdili na něj významní televizní tvůrci
z kulturní oblasti. Momentálně se Zlatá
Praha stala jen jedním z projektů ČT art.
Nemáte dojem, že tímto způsobem ztrácí
prestiž a spěje k zániku?
Zánik? Přesně naopak! Zlatou Prahu pořádá
i nadále Česká televize a je jednou z jejích
priorit. Začlenění pod ČT art je pouze ad-
ministrativní, byť správný a logický krok,
protože taneční a hudební pořady na kul-
turní kanál patří. Letošní 52. ročník tím do-
stal nový impuls a byl v mnohém průlo-
mový. Podařilo se nám přizvat ke spolupráci
přední kulturní instituce a umělecké školy,
které výrazně obohatily doprovodný pro-
gram a přispěly k jeho lesku. Patří mezi ně
i Národní divadlo, kam se festival přestěho-
val, a jeho Nová scéna bude hostit festival
i v příštích letech. I letos se zde potkaly de-
sítky osobností, producentů a tvůrců z ce-
lého světa. Zástupci Evropské vysílací unie
EBU i prestižní hudební organizace IMZ se

sídlem ve Vídni pořádali v rámci Zlaté Prahy
pracovní a plenární zasedání a neexistuje
prestižní evropská televize, která by tu ne-
měla zástupce. Letos jsme se výrazně ote-
vřeli veřejnosti a vyšli s hudbou a tancem do
ulic. Vyprodané taneční večery na Nákla-
dovém nádraží Žižkov, celými rodinami roz-
tančená piazzeta Národního divadla během
Zlatého dne Zlaté Prahy, to všechno dělá
z festivalu významnou akci i pro veřejnost.
Bezmála deset tisíc spokojených návštěv-
níků hovoří letos, myslím, za vše. 
Pravděpodobně je monitorována sledova-
nost. Jaký je divácký vzorek – liší se ve vý-
běru respondentů od monitoringu ČT 1
a ČT 2? Jaké jsou výsledky, pokud můžete
sdělit, jaké je sledovanost, eventuálně aspoň
co má největší sledovanost?
Aby byla měřená sledovanost za všechny ka-
nály i televizní stanice na tuzemském trhu
objektivní, musí se pochopitelně měřit na
stejném vzorku lidí. ČT art není výjimkou.
Sledovanost je zcela stejná nebo podobná,
jakou vykazují ty nejrenomovanější kulturní
stanice v Evropě. Nemluvím o počtu lidí,
protože německy mluvící trh je jistě větší
než český. Hovořím o poměru, tzv. share.
Jestliže share Arte se v Německu pohybuje
těsně pod jedním procentem, pak současná
hodnota 0,84 % pro ČT art znamená po pou-
 hých dvou letech existence velký úspěch.
Navíc nezapomínejme, že vysíláme jen
večer, kdy je ostatní nabídka nejpestřejší
a konkurence nejsilnější. A to nemluvím
o nesrovnatelných rozpočtech. Pro kulturní
kanál jsou však daleko podstatnější tzv. kva-
litativní ukazatele. Měřená spokojenost je
u ČT art zcela nadprůměrná a čísla diváky
deklarovaného zaujetí a originality patří
v rámci českých televizních kanálů k nej-
vyšším. Ale ptáte-li se, co diváky baví nej-
víc, pak konkrétní umělecké zážitky a zná -
mé osobnosti. V první desítce sledovanosti
za celou dobu vysílání jsou jména jako Jarek
Nohavica, Freddie Mercury, Karel Kryl, Petr
Hapka, Jan Saudek či divadelní představení
Hrdý Budžes. Celý žebříček pak vede ta-
neční show Lord of the Dance se share pře-
sahujícím 4 %.
Co vás jako ředitele ČT art nejvíce těší?
A co vám dělá největší starosti?
Mám obrovskou radost z toho, že dokážeme
přinášet do televizního prostoru nespornou
kvalitu a pro spoustu diváků jsme jedineč-
nou a mnohdy jedinou alternativou při 
sledování televize. A mrzet mě může snad
jedině to, že vysílací prostor ani reálné mož-
nosti nedovolují natočit, nakoupit a zpro-
středkovat úplně všechno, co v kultuře u nás
i za hranicemi stojí za to. Ale tohle vám
řekne šéf každé kulturní stanice na světě. 
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Medailon Tomáš Motl (1964) 

vystudoval Fakultu žurnalistiky UK a po krát-
kém působení v tištěných médiích spojil
svůj profesní život především s televizním
prostředím. Byl u zrodu týdeníku Reflex,
v němž dva roky působil jako redaktor kul-
turní rubriky, poté nastoupil do nově vzniklé
filmové a televizní společnosti Febio, kde
deset let pracoval jako šéfdramaturg. Pod
jeho dramaturgickým vedením zde po-

stupně vznikly cykly GEN, GENUS, Jak se
žije, Slovenské okno, Okno k sousedům
a Cestománie. Následující dva roky žil a stu-
doval v USA a po návratu několik let půso-
bil ve vzdělávací a komunikační agentuře.
Podílel se na vzniku internetového portálu
televize NOVA tn.cz, v němž vedl tým edi-
torů oborových magazínů, a následně půso-
bil i ve zpravodajské televizi Z1, mj. v pozici
vedoucího projektu a hlavního editora kaž-
dodenní talk show Interview Z1. Rovněž stál

u zrodu internetové verze měsíčníku Natio-
nal Geographic, kde zastával pozici šéfedi-
tora portálu National Geographic Česko on-
line. Do České televize nastoupil v roce
2012 jako manažer programu. Výkonným
ředitelem nového kulturního kanálu ČT art
byl jmenován v dubnu 2013. O dva roky
později se stal ředitelem Mezinárodního te-
levizního festivalu Zlatá Praha pořádaného
Českou televizí.

Přenosy NT Live – lahůdka pro labužníky
Přímé přenosy nebo záznamy z divadel, ať
už jde o balet, operu, činohru, nebo vý-
tvarné umění, se v posledních letech staly
součástí nabídky „jiného filmového obsahu“
v našich artových kinech. V Praze nejčastěji
najdete tuto nabídku v kině Aero, ale hraje
se také v Oku nebo ve Světozoru. V Brně
jsou některé přenosy k vidění v kině Scala,
nebo kině Vesmír v Náchodě 
(http://www.vicnezfilm.cz/;
http://www.prenosydokin.cz/; ).  

Nabídka je dnes značně bohatá, nabízejí se
operní přenosy z Metropolitní opery v New
Yorku, baletní představení z Londýna,
Moskvy, Petrohradu, koncerty Filharmoniků
i populární hudby ad. Pro mě ovšem zůstá-
vají malým zázrakem přenosy činoherních
představení z britských divadel (jednou byla
v rámci cyklu uvedena inscenace z newyor-
ské Broadwaye – Steinbeckova hra O myších
a lidech), která působí tak, jako by člověk
byl přítomen přímo na místě. Navíc, i když
ovládáte angličtinu slušně, přece jen mož-
nost sem tam kouknout na titulky je vítaná

(starají se o ně renomovaní překladatelé jako
Jiří a Zuzana Joskovi).
Program National Theatre Live (dále NT
Live) dal do pohybu dnes už bývalý ředitel
londýnského Národního divadla Nicholas
Hytner, jemuž se podařilo pozvednout po-
pularitu a soběstačnost divadla do nebývalé
míry, dokonale projit uměleckou hodnotu
s diváckou atraktivností. A právě to se poku-
sil (a dnes už můžeme říci, že úspěšně) apli-
kovat i celosvětově. 

Přímé přenosy NT Live jsou rozhodně veli-
kým experimentem, ale je nám jasné, že
někdo to zkusit musí. A pokud to má někdo
zkusit, musíme to být právě my,“ prohlásil
Hytner v době, kdy projekt v roce 2009
začal realizovat. NT Live odstartovalo v červ-
nu 2009 přenosem produkce Národního di-
vadla Phedre (Faidra) s Helen Mirrenovou
v titulní roli. Od té doby bylo odvysílání přes
dvacet dalších produkcí, a to nejen z lon-
dýnského Národního divad la, ale i z dalších
londýnských či britských divadel, kde se
událo něco zajímavého. Momentálně lze

přenosy (a jejich záznamy) sledovat ve více
než 1100 kinech po celém světě. Jen v Bri-
tánii se promítá na 550 místech. Podle statis-
tik tyto přenosy britského divadla vidělo už na
3,5 milionu lidí. Ačkoli je každé vybrané
představení vysíláno živě za přítomnosti di-
váků, velká pozornost je pokaždé věnována
umístěni kamer v auditoriu tak, aby filmový
divák měl pocit, že sedí na tom nejlepším
místě v hledišti. Pečlivá režie pak umožňuje
sledovat střídavě celky, polocelky a detaily

scény, či individuální akci hereckých osob-
ností. Tak máme pocit, jako bychom viděli
představení současně z několika různých
úhlů. Zároveň pohled kamery mnohdy umo-
žňuje vidět i detaily, které z pozice diváka se-
dícího kdekoli v hledišti nejsou zřetelné, či
jsou naprosto neviditelné.  
Celková délka přenosů bývá většinou tříhodi-
nová, a nejedná se jen o čistý přenos. Samot-
nému divadelnímu představení předchází
úvodní slovo, rozhovor moderátorky s režisé-
rem či některým z dalších tvůrců nebo krátký
dokument, který divákům představí vznik
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a přípravu dané inscenace. Také přestávka
bývá vyplněna buď dokumentem o realizaci,
historickým exkursem, nebo nahlédnutím do
zákulisí. Přenosy her jsou uváděny v originál-
ním jazyce s anglickými titulky v obraze a čes-
kými titulky na podplátně. 

Satelitní technika umožňuje, aby byly pro-
dukce vysílány přímo, bez zpoždění, do
celé Británie i do mnoha evropských kin
(v případě časového posunu je možno zá-
znam vysílat později, ve vhodnou dobu).
Záznamy nejúspěšnějších inscenací jsou
opakovány víckrát. Navíc existuje služba pro
školy, které si mohou objednat promítání
tzv. „on demand“ a následně v hodinách
o hře a inscenaci diskutovat. 
Patrně nejúspěšnějšími přenosy byly v před-
chozích letech projekty známého filmového
režiséra Dannyho Boyla Frankenstein v lon-
dýnském Národním divadle ve dvou verzích
– role vědce Frankensteina a umělé bytosti
jím stvořené hráli střídavě Benedict Cum-
berbatch a Jonny Lee Miller. Kultovní insce-
nací se stal War Horse (Válečný kůň), kom-
binující hru herců s velkými loutkami, The
Curious Incident of the Dog in the Night-
Time (Podivný případ se psem), či Král Lear
režiséra Sama Mendese se Simonem Rus-

sellem Bealem (hodně přenosů zmapovalo
i další moderní produkce Shakespearových
her). Senzací, a to nejen díky účasti filmo-
vých hvězd v hlavních rolích, byla např. The
Audience (Audience u královny) s Helen
Mir renoovu z West End, Coriolanus s Tomem
Hiddlestonem z Donmar Warehouse, Street-
car Named Desire (Tramvaj do stanice
Touha) s Gillian Andersonovou z Young Vic
Theatre či nejnověji Hamlet s Benedictem
Cumberbatchem z divadla Barbican. Po-
slední jmenovaná inscenace, díky popula-
ritě Cumberbatcha, vzbudila už rok před
premiérou téměř hysterii fanoušků a přede-
vším fanynek tohoto herce, a lístky prý byly
vyprodány nejrychleji v historii londýnského
divadla. A podobně to bylo i u přenosu. Jen
v Čechách se od prvního uvedení na plátně
opakoval záznam již 3x a počítá se i s dal-
ším uvedením. 
Zajímavé je pozorovat i britskou politiku
v přenosech, které využívají k hlásání rasové
rovnosti a charitativní činnosti ve velkém.

Právě v přenosu Hamleta Cumberbatch na
konci vystoupil s výzvou, aby lidé přítomní
v divadle přispěli na sirotky ze zemí posti-
žených válkou. 
V dramaturgii NT Live se čas od času obje-
vují i méně tradiční žánry a představení,
někdy se představují i původní nové britské
hry. Mezi kuriozity patřilo šokující pohybové
představení skupiny DV8 John.
V současné době se v britském divadle inten-
zivně vzpomíná na Williama Shakespeara.
V dubnu 2014 uplynulo 450 let od jeho na-
rození, v roce 2016 to bude 400 let od jeho
smrti. Je tedy logické, že intenzita titulů uvá-
děných v divadle, ale i na plátně se zvyšuje.
Do celosvětových přenosů se tak zařadily také
inscenace Královské shakespearovské společ-
nosti (Royal Shakespeare Company – RSC).
Pro divadelní odborníky je zajímavé srovnání
v přístupu k inscenování Shakespeara v Lon-
dýně a ve Stratfordu, pro laiky to může být 
cenově přístupná možnost „zúčastnit se“ ta-
kového představení. Přímé přenosy her z RSC
se poprvé promítaly v kinech v roce 2013. 
Inscenaci Richarda II. prý tehdy zhlédlo 
60 tisíc diváků. K nám se přenosy z RSC do-

sta ly až letos, k vidění byl v průběhu roku pro-
jekt Marné lásky snaha (Love s  Labour s Lost)
a Zdárné lásky snaha (Love s Labour s Won),
což je přejmenovaná hra Mnoho povyku pro
nic. Kromě toho čeští fanoušci Shakespeara
a těchto přenosů mohli vidět ještě Kupce be-
nátského a Othella s nevšedním obsazením
černého Jaga.
Jednotlivé přenosy, o kterých tu byla řeč,
mají kolísavou návštěvnost. Více táhnou ty,
které jsou nějakým způsobem zajímavé pro
konkrétní publikum. Ať už tématem, či au-
torem (především Shakespeare a Čechov),
nebo uvedením zcela nové hry, například
hra Toma Stopparda Hard Problem. Díky
tomu jsou k zahlédnutí v hledišti dramatur-
gové, režiséři či herci různých českých di-
vadel. Nicméně největší zárukou návštěv-
nosti jsou především filmové hvězdy
v hlavních rolích, viz Gillian Andersonová,
Helen Mirrenová, Benedict Cumberbatch,
Tom Hiddleston či Kenneth Brannagh. 
Na druhé straně je třeba ocenit i obecnější
přínos. Tento typ přenosů ukázal, jak živě je
možno zachytit divadelní esprit, je-li k di-
spozici dokonalá technika, v kombinaci
s citlivou režií přenosů. Zkrátka dokážou
uchovat autenticitu bezprostřednosti, mj. cit-
livým zacházením s kamerou a schopností
přiblížit prostředí divadla v úplnosti, a to jak
v detailu, tak v nápaditém panoramatu
scény. Ukazuje se, že naše (české) možnosti
přenosů z divadel za britským vzorem po-
kulhávají. Zatímco u přenosů londýnských
inscenací mám pocit naprosté autenticity,
u těch českých je přenos divadelní energie
stále dosti problematický.  
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CENY MINISTERSTVA KULTURY ČR ZA PŘÍNOS 
V OBLASTI KINEMATOGAFIE A AUDIOVIZE 2015
Cena Ministerstva kultury ČR za přínos v ob-
lasti kinematografie a audiovize se uděluje
jako ohodnocení mimořádně významných
výsledků či výjimečných uměleckých tvůr-
čích, interpretačních nebo technických po-
činů v procesu tvorby, výroby, šíření a ucho-
vávání kinematografických a audiovizuálních
děl nebo za výzkumnou či propagační čin-
nost v oblasti kinematografie a audiovize
nebo za dlouhodobé zásluhy v oblasti kine-
matografie a audiovize. Cena se uděluje
každoročně k 27. říjnu u příležitosti Světo-
vého dne audiovizuálního dědictví. 
V předchozích letech se stali laureáty tito
umělci: 2009 – Jiří Krejčík, 2010 – Břetislav
Pojar, Karel Kachyňa in memoriam, 2011 –
Jan Němec, Zdeněk Liška in memoriam,
2012 – Ladislav Helge, Jan Špáta in memo-
riam, 2013 – Vladimír Opěla, František Vlá-
čil in memoriam, 2014 – Kristina Vlachová,
Věra Chytilová in memoriam. 
O udělení letošních cen rozhodovala porota
v tomto složení: Tereza Dvořáková, Cyril
Höschl, Ivo Mathé, Taťána Medvecká, Ri-
chard Němec. 

Miroslav Ondříček 
(4. 11. 1934–28. 3. 2015) 

byl mezinárodně uznávaný kameraman,
spolutvůrce řady výjimečných děl české
i světové kinematografie. Na Barrandově za-
čínal na počátku 50. let jako laborant a sta-
tista. Od roku 1952 asistoval při natáčení
zpravodajských filmů, v roce1956 se jako
švenkr dostal k filmu hranému a začal stu-
dovat na večerní škole při FAMU. Během
natáčení snímku Až přijde kocour (1963) jej
pomocný režisér Ivan Passer seznámil s Mi-
lošem Formanem. Dlouholetá spolupráce
dvojice Forman – Ondříček začala amatér-
skými filmy na16mm materiálu, z nichž ně-
které vznikaly v legendárním divadle Sema-
for. Právě tam se také zrodil nápad na první
společný projekt pod záštitou Filmového
studia Barrandov – středometrážní Konkurs

(1963). Forman i další režiséři dobře vnímali
Ondříčkův talent a zvali jej ke spolupráci již
ne jako švenkra, ale hlavního kameramana.
Záhy přišla také první nabídka ze zahraničí
– od britského režiséra Lindsayho Ander-
sona, okouzleného Formanovými a Ondříč-
kovými Láskami jedné plavovlásky (1965).
Ondříček nabídku přijal a natočil s Ander-
sonem filmy Bílý autobus (1967), Kdyby…
(1968) a realizačně velmi náročný snímek
Šťastný to muž! (1973). Mimořádné tvůrčí
porozumění s Formanem pokračovalo v mi-
strovské satiře Hoří, má panenko (1967) i re-
žisérových amerických počinech včetně
Ragtimu (1981) a Amadea (1984). Ondříček
točil též například s Georgem Royem Hil-
lem, Mikem Nicholsem, Otakarem Vávrou,
Jiřím Krejčíkem, později s americkou reži-
sérkou Penny Marshallovou. Při své práci
s černobílým i barevným materiálem proka-
zoval jak invenci, tak velice vytříbený vkus
a znalost výtvarného umění. V historických
filmech dokázal jemně, bez sklonu k popis-
nosti či strnulosti nastínit dobovou atmos-
féru a uplatnit uměleckou stylizaci. Méně
známá je jeho práce pro televizi, k níž patří
svébytný záznam recitálu Hany Hegerové
Co nikdy nepochopím (1968). Byl pedago-
gem pražské FAMU a v roce 2004 se stal
patronem Filmové akademie v Písku. 

Drahomíra Vihanová
(* 31. 7. 1930)
je česká filmová a televizní režisérka a sce-
náristka, autorka osobitých dokumentárních
výpovědí i několika hraných snímků. Vystu-

dovala hudební vědu a estetiku na filozo-
fické fakultě, hru na klavír na konzervatoři
a nakonec režii hraného filmu a střih na
FAMU. Absolvovala roku 1965polohraným
snímkem Fuga na černých klávesách, ná-
sledně s ním posbírala své první úspěchy na
mezinárodních festivalech. Pokračovala jako
asistentka režie a režisérka krátkometrážních
zakázek. Její hraný debut Zabitá neděle
(1969) podle stejnojmenné novely Jiřího
Křenka byl shledán protisocialistickým
a hned po svém vzniku zavřen do trezoru
(uveden byl až po dvaceti letech). Další
tvůrčí činnost na Barrandově měla být Dra-
homíře Vihanové zapovězena jakýmsi ne-
psaným zákazem. Ten se jí však v polovině
70. let podařilo prolomit a její pronikavé au-
torské dokumenty, jako například Poslední
z rodu (1977), Dva týdny se správnými

chlapy (1977), Dalešická suita (1978), Den
hlavního inženýra (1981), Zahrada plná ple-
nek (1982), Rozhovory (1983) nebo Duko-
vany – vroucí kotel (1987), přinášely aktu-
ální, silná sdělení a slavily úspěchy, včetně
zahraničních. Vihanová se v nich opakovaně
vracela mezi obyčejné lidi, aby bez příkras
a s upřímným zájmem zachytila jejich sku-
tečný vztah k práci a vůbec životu v norma-
lizačním Československu. Přitahovaly ji ná-
ročné „chlapské“ profese, ale také úděl
žen-matek či žen-umělkyň i témata stárnutí
a stáří. Ani zájem o hudbu ji neopustil. Na-
točila kupříkladu portrét marimbového tria
Radotín sound aneb Zpověď jednoho hráče
(1987) nebo často diskutovaný dokument o
Evě Olmerové Proměny přítelkyně Evy
(1990). Dlouhodobě spolupracovala s ka-
meramanem Ivanem Vojnárem. Po roce
1989 točila často pro televizní cykly (Diag-
nóza, Jak se žije) a konečně mohla realizo-
vat také další dva celovečerní hrané filmy.
Od roku 1982 působí na FAMU, v roce
2004 získala profesorský titul. 

(Převzato z propagačních materiálů MK ČR, 

autorkou portrétů je Alena Šlingerová z NFA)

c e n y  a  f e s t i v a l y

Synchron 3/2015�30

SY 4-2015 zlom-OK.qxd:Sestava 1  10.12.2015  20:22  Stránka 30



c e n y  a  f e s t i v a l y

�31Synchron 3/2015

Už je to po patnácté, kdy se v Písku odehrál
Mezinárodní festival studentských filmů
a FITES byl tentokrát u toho. O tom však až
později… 
Samotný Festival už není tím „benjamín-
kem“, kterým se mohl zdát v minulých le-

tech. Od skromných začátků, kdy – dá se tak
říci, vše vznikalo „na koleně , hlavně díky
nadšení a zápalu manželů Terčových (za-
kladatelů filmových škol v Písku), se nyní
festival rozrostl do své nynější podoby s bo-
hatým čtyřdenním programem až překva-
pivě kvalitních filmů, širokou účastí zahra-
ničních filmových škol a velkým zájmem
diváků, kteří několikrát zaplnili kino Portyč,
dnes už tradiční domov festivalu.
Z oceněných filmů bych vyzdvihl zejména
dokumentární film Univerzity divadelního 
a filmového umění v Budapešti DRUHÉ
POSCHODÍ / 2.em (režie Hajni Kis), náhled

do života  v domově důchodců a do vzá-
jemných vztahů seniorů a jejich svérázného
pečovatele, který se svým svěřencům snaží
dodat dobrou náladu. Film získal hlavní
cenu Festivalu – Grand Prix, Cenu Václava
Kršky. Výborný film, gratulujeme!

Nedílnou částí festivalu byl i bohatý dopro-
vodný program kulturních akcí, besed a se-
minářů. A zde svoji malou roli hrál i FITES.
Vzpomínáte na letošní filmový festival v Kar-
lových Varech, zejména na úspěšnou FITES
PARTY, kde proběhla diskuze na téma Kde
je filmový grál? Zcela zaplněná kavárna U
Vavřince byla dějištěm diskuze na stejné
téma. Jen účastníci byli jiní. Tentokrát to byli
většinou mladí lidé, domácí a zahraniční
studenti, i když ani pár seniorů nechybělo.
Členové VV FITESU, producentka Jana Tom-
sová a režisér Ivan Biel, a producent ČT Ja-
roslav Kučera vedli diskuzi, svým způsobem

mnohem angažovanější než ta, která pro-
běhla v Karlových Varech.
Stojí za to točit filmy pro kina, když mladí
lidé sledují filmy maximálně na tabletech,
mobilních telefonech a počítačích? A když
starší generace zase preferuje filmy uváděné

v televizi. Kdo bude filmy pro velké plátno
financovat? Kde je onen pověstný Filmový
grál? 
A hlavně zde byla položena otázka: Jak nyní
chápeme film? A na tuto otázku jsme dostali
od mladého publika tu nejlepší odpověď:
Filmy jsou příběhy, které diváky zajímají,
jsou to emoce, zážitky, tvorba, krásné ob-
razy a výborný zvuk, a je to něco, co sjed-
nocuje lidi z celého světa. A to pro mne bylo
hlavním mottem 15. mezinárodního festi-
valu studentských filmů v Písku. Už se
všichni těšíme na příští rok. ib

Mezinárodní festival studentských filmů v Písku

Ceny 15. MFSF Písek 2015
Grand Prix – hlavní cena festivalu – Cena
Václava Kršky, klasika české kinematogra-
fie, věnuje město Písek a dotuje ji částkou
50 000 Kč
Film: Druhé poschodí / 2. em / 2nd Floor
Režie: Hajni Kis
Země: Maďarsko
Škola: University of Theatre and Film Arts –
Budapest

Cena za nejlepší hraný film, uděluje FAMO
v Písku a společnost Toyota Dolák ji dotuje
částkou 15 000 Kč
Film: Mashka 
Režie: Igor Kagramanov
Země: Rusko
Škola: All-Russian State Institute of Cinema-
tography

Cena za nejlepší dokumentární film, udě-
luje FAMO v Písku a společnost JPS GROUP
ji dotuje částkou 15 000 Kč
Film: Absence / La ausencia / The Absence

Režie: Arturo Baltazar
Země: Mexiko
Škola: Universidad de Guadalajara

Cena za nejlepší animovaný film, cenu udě-
luje FAMO v Písku a společnost McDo-
nald s ji dotuje částkou 15 000 Kč
Film: wHole
Režie: Robert Banning
Země: Německo
Škola: Georg Simon Ohm Technical Institute
of Nuremberg

Cena Vladany Terčové, zakladatelky festi-
valu, cena za humanitární počin, věnuje
Miloň Terč
Film: Druhé poschodí / 2. em / 2nd Floor
Režie: Hajni Kis
Země: Maďarsko
Škola: University of Theatre and Film Arts –
Budapest

Cena společnosti UPP pro talentovaného
českého tvůrce
Film:Six days / Šest dní
Režie: Michaela Poláková 
Země: Česká republika
Škola: Filmová akademie Miroslava On-
dříčka v Písku

Cena Pražské vědecko-technické společ-
nosti, cena za nejlepší technologické ztvár-
nění, dotována částkou 8000 Kč
Film: Přirozená přitažlivost / Natural Attrac-
tion
Režie: Marc Zimmermann
Země: Německo
Škola: Filmakademie Baden-Württemberg
Zvláštní cena poroty
Film: Ostružiny už uzrály / Kafal Pakyo /
Blackberries Have Ripened
Režie: Niranjan Raj Bhetwal
Země: Nepál/Nepal
Škola: Oscar international college
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Jihlavský dokumentární festival vyspěl. A co český dokument?
Rok po plnoletosti je Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě skutečně dospělý. Projevuje se to mimo jiné tím, že si může
dovolit být i trochu dětský. Tedy – důstojně, s noblesou a přesně tak, jak chce. A tak to taky je. 

Není to moje věta, ale naprosto s ní souhla-
sím: jihlavský festival si pořád udržuje tak
trochu punkovou tvář. Přesně v mezích, jaké
si sám určí. Letos byly ty meze třeba v tom,
že před důležitými festivalovými místy plály
ohně, do kterých mohl kdokoliv přiložit
a třeba si v nich i opéct buřty.  
A další důkaz dospělosti: festival si může

jako hlavní hosty pozvat osobnosti z mimo-
filmového světa. Letos to byli syrský uprch-
lík Usama Abdul Mohsen a Máša Aljochijna
ze skupiny Pussy Riot. A přes internet Julian
Assange. Ale i těch filmových bylo hodně.
Třeba Viktor Kossakovsky, Lordan Zafrano-
vič, Helena Třeštíková, Artavazd Pelešjan
nebo Vitalij Manskij. A neočekávanou, o to
ale milejší návštěvou byl věhlasný fotograf
Josef Koudelka. Prostě do Jihlavy přijel
a uvedl film o sobě. Byť toho na pódiu moc
neřekl. Plný sál jihlavského DKO ho ale
mohl vidět in natura! I to si může festival při-
psat ke cti. 
V hlavní roli filmového festivalu by ale sa-
mozřejmě měly být filmy. Chce se mi věřit,
že i při všem tom humbuku kolem Assange,
Aljochiny a Mohsena opravdu byly. V Jihlavě
jich bylo promítnuto přes dvě stě padesát
z třiapadesáti zemí. Kolekce jednotlivých
sekcí byly zajímavé, filmy atraktivní, mnohé
z nich už možná v Česku nikdy neuvidíme.
Ukázaly nám, co zajímá světové dokumen-

taristy a jak se s těmi tématy vyrovnávají. Ten
pohled je rozhodně inspirující, navíc často i
bořící mýty. Fanouškům ipodů možná běhal
mráz po zádech, když viděli, v jakých pod-
mínkách pracují dělníci v továrnách firmy
Apple v Číně. Jiným zase třeba mysl nebrala,
jak se světové instituce připravují na příchod
mimozemšťanů. Další se mohli pozastavo-

vat nad tím, jak se v USA honí domnělí mus-
limští teroristé. Další americký pohled uka-
zoval, jak ve Spojených státech pracují
běžní pouliční policisté. A zajímavý byl
třeba i izraelský portrét českého fotografa Jo-
sefa Koudelky. Právě ten tu Koudelka, spolu
s režisérem Giladem Baramem, uvedl. 
Dojemné, přitom stále vzrušující byly při-
pomínky filmů Thora Heyerdahla či Eugena
Deslawa, byť jsou samozřejmě ze zcela ji-
ných ranků. Skvělý byl blok filmového sur-
realismu. A z pohledu češství či obyčejného
čecháčkovství byl nesmírně poučný progra-
mový blok nazvaný Český pohřeb. Člověk
by netušil, co o nás řeknou pohřby národ-
ních velikánů a jejich prezentace ve filmu
a televizi…   
O čem se hodně mluvilo, byla úroveň sou-
těže českých dokumentů. Porota v ní hlavní
cenu neudělila. Žádný z nabízených snímků
si podle závěrečného verdiktu vavříny ne-
zasloužil. Většinou podle porotců byly dra-
maturgicky neujasněné a příliš dlouhé. 

V oné odborné jury přitom seděli lidé, kte-
rým lze důvěřovat. Pokud jejich rozhodnutí
přijmeme, nabízejí se dvě možnosti. Buď 
výběrová komise špatně vybrala, a ty lepší
filmy se do Jihlavy nedostaly, nebo současný
český dokument stagnuje. Že by po plod-
ných letech usnul na vavřínech? Možná je
v tom něco jiného. Tvůrci rezignovali na vý-

sostně filmovou řeč, jejich snímky jsou čím
dál tím víc publicistikou, byť třeba chytře
poskládanou. Asi v tom hrají roli častá tele-
vizní angažmá českých dokumentaristů.
Alespoň těch, kteří už něco dokázali. Což je
i názor některých letošních jihlavských po-
rotců. 
Nebo se prostě v posledním roce neurodilo.
To by byla ta příznivější varianta – s nadějí
na lepší zítřky. 
Rozhodnutí „české“ poroty je možná od-
vážné, asi nečekané, každopádně je ale dů-
ležité a může být i hodně užitečné. Kéž by
české dokumentaristické obci otevřelo oči.
Zřetelnější, a přitom v zásadě vlídné a ne-
ubližující popíchnutí aby člověk pohledal. 
Nakonec – i tohle je zásluha jihlavského fes-
tivalu. Právě on na své půdě tuhle, asi ne
úplně nejpříjemnější záležitost umožnil.
Což taky dokazuje, že vyspěl. 

Tomáš Pilát, redaktor Českého rozhlasu

Každoroční výzvou pro studenty nejrůzněj-
ších kateder pražské FAMU je festival, kde
představují svá díl(k)a a zároveň je happe-
ningem, na který se později nejvíc vzpo-
míná. Letos se Famufest usadil v Praze 7 na
Letné a charakterizoval sám sebe rudou
image a titulem Famufest Exposed. Famufest
se pořádal ve dnech 18.–22. listopadu 2015,
promítání se odehrávalo v kině Oko a na
Akademii výtvarných umění, diskuse a další
akce probíhaly v Chemistry Gallery (pokud

nevíte – je to nově vzniklý výstavní prostor
v budově Dopravních podniků v Holešovi-
cích). 
Do soutěže bylo přihlášeno 95 filmů, o no-
minacích rozhodla předporota ve složení
Jitka Rudolfová, Karolína Zalabáková, Adéla
Mrázová, Petr Fisher, Jan Mikulášek, Vojtěch
Varyš a Václav Neužil. Všechny nominované
filmy byly promítnuty v soutěžní sekci, os-
tatní v sekci nesoutěžní. Projekce prý byly
vesměs vyprodány. O cenách v jednotlivých
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kategoriích rozhodovala porota pod vede-
ním herce a ředitele MFF Karlovy Vary Jiřího
Bartošky a zasedli v ní režisér Mark Ther,
mistr zvuku Michal Holubec, kameraman
Martin Štrba, scenárista a kurátor Jakub Felc-
man, francouzský filmový kritik Pierre-
Simon Gutman a britská sales agentka Cyn-
thia De Souza.
Vítězné snímky získaly ceny i za scénář
a střih (Furiant) a kameru (David). Oba
snímky už měly za sebou účast na MFF
v Karlových Varech, kde vzbudily pozor-
nost. Estetické kvality jsme mohli ocenit
v jednotlivých kategoriích, takže jsme pro
hlavní cenu hledali něco, co je překračuje.
U Davida i Furianta bylo zřejmé, že tvůrci
měli jasnou producentskou představu, co
s filmem bude dál, až se natočí, což pova-
žujeme za důležité,” ozřejmil kritéria hod-
nocení člen poroty Jakub Felcman. A dodal,
že porota se rozhodla udělit i vlastní ceny –
Malý a Velký samorost. Jedním z důvodů
bylo, že námi preferovaný kvalitní snímek
Cesta do Říma se nedostal do hlavní sou-
těže. Druhé naše ocenění si zasloužil celý
štáb filmu Lesapán za obrazové zvládnutí
žánru,” dodal Felcman. Speciálně vyrobené
ceny pro tento festival – svítící skleněné
kostky – pocházejí z dílny studentek Anny
Kutíkové a Kateřiny Pražákové z pražské
UMPRUM a ČVUT. 

Výsledky:
Nejlepší film Famufest’15 Exposed 
(výjimeč ně získaly dva filmy): 

FURIANT, režie Ondřej Hudeček

DAVID, režie Jan Těšitel 

Nejlepší režie: 
SPOLU, Damián Vondrášek

Nejlepší hraný film: 
STRACH, Michal Blaško / Veronika Jelšíková

Nejlepší animovaný film: 
PUPÍNEK, Sangeun Won

Nejlepší dokumentární film: 
POSEDLOST, Tomáš Klein, Tomáš Merta

Nejlepší scénář: 
FURIANT, Ondřej Hudeček

Nejlepší kamera: 
DAVID, Marek Dvořák

Nejlepší střih: 
FURIANT, Ondřej Hudeček

Nejlepší zvuk: 
LESAPÁN, Martin Stýblo

Nestatutární cena Malý samorost: 
POSEDLOST, Tomáš Klein, Tomáš Merta

Nestatutární cena Velký samorost: 
CESTA DO ŘÍMA, režie Tomasz Mielnik

Divácká cena: 
LESAPÁN, režie Pavel Soukup

Pár osobních postřehů o vítězných filmech
Na závěrečném promítání bylo plno, na-
vzdory tomu, že trvalo téměř čtyři hodiny.
Celkový pocit z uvedených vítězných filmů
byl hodně temný. Nejen tematicky (ale to
dnes jaksi k umění patří), ale i vizuálně.
Snad jedním ze zásadních zadání pro stu-
denty FAMU je schopnost – či povinnost –
naučit se natáčet ve tmě. Anebo tvůrci tmu
rádi využívají jako atmosférotvornou ber-
ličku? Tísnivost, strach, nejistota, neuróza,
děs, divnost, zmatenost – to jsou další po-
city, které člověk měl bezprostředně po vice
než tříhodinové nakládačce filmů. Další
charakteristika, kterou jsme si poznamenala
– jen velmi obtížně lze rozlišovat mezi hra-
ným a dokumentárním filmem. Zatímco
hrané filmy se vyznačují téměř dokumen-
tárním pohledem kamery, dokumenty se
svou stylizací naopak blíží hranému filmu.  

David
Drsný snímek o handicapovaném (patrně
s diagnózou Aspergerův syndrom) Davidovi,
kterého hraje Patrik Holubář, nám dává na-
hlédnout na příběh jak z pohledu handica-
povaného, tak jeho rodičů. Nenabízí ovšem
sympatizující pohled ani pro jednu ze stran.
S minimem dialogů dokáže vytvořit auten-
tickou bolavou atmosféru, z níž pro nikoho
není úniku. Základní příběh filmu můžeme

charakterizovat jako cestu, a to jak fyzickou,
tak i mentální. Při cestě z Ústí do Prahy
v rámci jakési podvědomé vzpoury proti ro-
dičům, na nichž je a bude vždycky závislý,
prochází David nejrůznějšími krutými zku-
šenostmi. Kdoví, zda mu to ale bude k ně-
čemu dobré. Příběh vlastně končí happy-
endem, ale hořkost a bezútěšnost zůstává.
Není to téma, které by přinášelo katarzi, na-
opak stvrzuje zmatek a odcizenost dnešního
světa, v němž se všichni tak trochu stáváme
bezmocnými autisty.

Furiant
I když Furiant Ondřeje Hudečka působí na
první pohled jasnějšími barvami a má v sobě
příjemnou nadsázku, dotýkající se nejrů-
znějších stylů prezentace v romanticko-folk-
lórním duchu, přece jen jde o film v zásadě
temný a v jistých aspektech podobající se
předchozím Davidovi. I zde jde totiž o hle-
dání vlastního místa ve světě a marném boji
proti genetickému předurčení. V příběhu jde

o nezveřejněné či tabuizované kapitoly z ji-
nošského života jednoho z našich nejslav-
nějších dramatiků, Ladislava Stroupežnic-
kého. Myslím, že většina lidí si ze školy jakž
takž pamatuje, že napsal Naše furianty
(odtud název filmu), a těch, kteří znají
hrůzný fakt o jeho ustřeleném obličeji, bude
minimum. V ironické nadsázce staví Hude-

ček proti sobě charakteristiku Stroupežnic-
kého jako největšího realistického autora
v české dramatice, a na druhé straně tvrdí,
že právě proto si musel projít romantickým
obdobím. S tím souvisí i nejasnosti, týkající
se jeho dospívání a nešťastného zranění.
Autor tvrdí, že Stroupežnický byl patrně gay,
což prý vyčetl v jednom ze životopisů, kde
jsou citovány deníkové záznamy jistého
Jana Aleše. Nakolik se jedná o mystifikaci,
není jasné a vlastně to asi ani není pod-
statné. Film samotný ovšem zdatně tančí
kolem témat, jako je zalíbení mladého La-
dislava v pohledu na hochy, a také kolem
jeho zvláštní záliby ve zbraních a bizarním
mučení zvířátek. Ve formě příběhu je vy-
užito nejrůznějších (mnohdy vtipných) sty-
listických ozdob i vysoké nadsázky okoře-
něné i černým humorem. 

Lesapán  
Na rozdíl od předešlého filmu, další oce-
něný film – Lesapán – výraznou pointu má.
V tomto případě se jedná o výrazný žánrový
obrázek, se zjevnou zálibou v brakových
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hororech a my(s)tických příbězích. Film pro-
myšleně využívá nejrůznější malebné klišé,
od výrazně zrzavé holčičky, zjevně srostlé
s prostředím lesa a jeho tajemstvími, přes
trochu sci-fi image lesního netvora a mytické
symboly parohatých keltských bohů, až po
výraznou vizuální a zvukovou stránku, dáv-
kující atmosféru napětí a náhlých leknutí.

Strach
Další temnotu a bezvýchodnost přináší film
Strach, příběh kluka, který se stává náhod-
ným svědkem dvojího násilí, jednak v dílně,
kdy se servou spolužáci, a násilí bandy skinů
v tramvaji, které si ukrytý hoch natočí na
mobil. Kluk od té doby žije v permanentním
strachu, ale zatímco se více obává pomsty
neznámých skinů, netuší, že větší nebezpečí
mu hrozí od zhrzeného kamaráda, který se
domnívá, že kvůli němu ho vyhodili ze
školy. Začarovaný kruh, z něhož není úniku.

Posedlost
Posedlost je film o sběratelích a fanoušcích
70mm filmu, kteří uchovávají tuto památku
a zabývají se relikviemi z období technic-
kého dávnověku”, u mě (a jak jsem slyšela
z komentářů diváků, nejen u mě) vzbudil
značné rozpaky. Brát toto jako dokument,
když se tu zjevně objevuje fiktivní postava,
pózující a pobíhající před plátnem ve stylu
filmů Woodyho Allena, mi přijde přinej-
menším nepřesné. Z mého pohledu jde
spíše o poněkud rozpačitý pokus o pseudo-
dokument, v němž se divák dosti ztrácí. A to
nejen proto, že se odehrává z velké většiny
v polotmě nebo v úplné tmě.

Spolu
Filmové cvičení o dvojici, čekající miminko,
ukazuje zvláštně odcizený vztah, jakých je
dnes patrně plno. Stejně zvláštní je princip
zakoupení kočárku z peněz, které mladík

ukradl v autě, do něhož se vloupal. A zase ta
tma, alespoň na počátku, prorůstá i do dne.
Je to jen zachycení atmosféry, pro mě znovu
situace bez pointy.  

Pupínek
Animovaný černobílý Pupínek s červenými
akcenty ukázal prostřednictvím pupínku”,
který vyrašil na paži protagonisty, symbolic-
kým způsobem, jak může nějaký handicap,
zdatně přiživovaný, přerůst člověku přes
hlavu a zcela pohltit jeho osobnost.

Kromě projekcí se uskutečnily i další akce,
poprvé v historii se zúčastnila katedra foto-
grafie (ale přiznám se, že jsem z vystavených
artefaktů byla spíše rozpačitá), odehrály se
diskuse a pro mě nejzajímavější akce pod
názvem pitching. Přiznám se, že konkrétní
termín jsem do té doby neznala, byť pod-
stata toho, co obnáší, není nic nového pod
sluncem.

Pitching nových filmů
Termín PITCHING převzatý z ekonomických
oborů je vlastně určitým typem prezentace
projektů, které člověk chystá, resp. již na nich
pracuje. Cílem je získat touto prezentací další
nutné spolupracovníky (v případě filmů jsou
to nejen sponzoři, ale velmi často distributoři).
Mimochodem na toto téma vyšla v naklada-
telství NAMU v roce 2013 kniha Sibylle Kur-
zové pod názvem PITCH IT!, která mj. obsa-
huje nejrůznější návody pro filmaře, jak
v případě pitchingu svých projektů nejlépe
postupovat.
Hodinka, která byla na letošním Famufestu
věnována prezentaci nových projektů v rů-
zných stadiích přípravy či realizace, před-
stavila v Chemistry Gallery opravdu zají-
mavé, žánrově rozličné záležitosti, o nichž
by se jinak člověk mimo okruh FAMU
patrně vůbec nedozvěděl. I proto jsem byla
ráda, že jsem se zúčastnila.
Central Bus Station – CBS, dokumentární
film režiséra Tomáše Elšíka, vznikající v pro-
dukci Jitky Kotrlové – Frame Film, s. r. o., vy-
práví příběhy lidí, které spojuje fascinující
sedmipatrová budova moderního autobuso-
vého nádraží v izraelském Tel Avivu, kterou
nejen autor dokumentu, ale i někteří z pro-
tagonistů snímku nazývají Nový Babylon.
Elšík při prezentaci vyprávěl o náhodném
setkání s tímto fenoménem před několika
lety, a fascinací touto budovou, která se svou
rozlehlostí a různorodostí míst stává meta-
forou dnešního mozaikovitého světa. Je to
svět sám pro sebe, v němž lze nalézt téměř
cokoli, mj. modlitebnu, školku pro emi-
grantské děti, butiky, ale i množství míst,
která dosud nenalezla svůj smysl.    
Experimentální antickou road-movie Me-
nandros& Tha s, která vznikla na motivy ro-
mánu Ondřeje Cikána (jednoho z režisérů

filmu) a v rakousko-české koprodukci. Podle
autora a režiséra to je hold brakovým dpo-
brodružným žánrům, film, který se vydává
na cesty po celé Evropě, i na cesty časop-
rostorem, zaznívají v něm tedy nejrůznější
jazyky. V příběhu nechybí veškeré brakové”
rekvizity, krev, láska, sex, hrdinové, koně,
meče, tanky, nechybí ani čarodějné pro-
měny a intriky… Příběh vypráví o Tha’s,
která je během svatby s Menandrem une-
sena piráty. Ve snaze ji vysvobodit se ženich
mění v krvelačné monstrum, jehož koni na-
rostou křídla, čarodějnice jej zaslíbí jiné
ženě, král Xerxes jej zbaví mužnosti, ale pře-
sto prý na konci vše dobře dopadne. I obsa-
zení je mezinárodní, v hlavních rolích se ob-
jevují Jakub Gottwald a Jessyca T. Hauser.
Elkea: hranice sebeovládání je dokumen-
tární esej a zároveň journey film, jinak též
kombinace animace a dokumentárních zá-
běrů losů (které tvůrci našli na youtube a se
svolením autorů chtějí využít ve filmu), kteří
se ocitají v nejrůznějších bizarních situacích
ve střetu s civilizací. Režisérkou je Hana No-
váková, která pracuje v České televizi na
ekologickém pořadu Nedej se!. V tomto pří-
padě se ale rozhodla uskutečnit trochu jiný
projekt, než je běžné v televizní publicis-
tice. Ve filmu kombinuje kreslené animo-

vané putování soba a dokumentárních reál-
ných záběrů. V základě jde především
o konfrontaci zvířete s člověkem. Stojí tu
příroda proti civilizaci, svoboda proti zkro-
cení. Sob je zvíře solitér, které se prý napří-
klad Rusové po staletí snaží neúspěšně 
domestikovat. A je schopen přežít i v nejrů-
znějších pro něj nezvyklých situacích.
Sněží, připravovaný hraný film Kristiny Ne-
dvědové, je rodinným dramatem, které se
dotýká generačních vztahů. Hlavní hrdinkou
je osmadvacetiletá Tereza, která se po delší
době objeví doma na otcovy narozeniny
Z rodiny odešla po rozvodu rodičů a vrací
se v době, kdy se má otec podruhé ženit.
Zůstane u matky, která se stará o starou a ne-
mocnou babičku. Tereza se rozhodne vzít
věci do svých rukou, nicméně její usilovná
péče o babičku se ukáže jako kontrapro-
duktivní. Nakonec Tereza poznává svůj
omyl a je nucena nechat na okolí, aby jí po-
mohlo dát věci do pořádku. V hlavních ro-
lích filmu, který je teprve ve stadiu příprav,
by se měly objevit mj. Petra Nesvačilová
a Hana Vagnerová.  
Právě Petra Nesvačilová natáčí dokumen-
tární detektivku Zákon Helena. Původním
záměrem bylo natočit portrét elitní poli-
cistky Heleny Káhnové, která odhalila nej-
slavnější českou zločineckou organizaci,
Berdychův gang (v seriálu Expozitura tuto
policistku představovala Hana Vagnerová).
Prostřednictvím autentických pátrání se re-
žisérka dostávala do podsvětí, kde se snažila
zkoumat hranice dobra a zla, nápravy a víry.
Sama autorka dokumentu přiznala, že při
natáčení dokumentu zažila strach i pocit, že
se ocitla na místech, kam by dobrovolně 
nevkročila, a že jí časem i motivace její
hrdinky začaly připadat nepochopitelné. 

SY 4-2015 zlom-OK.qxd:Sestava 1  10.12.2015  20:23  Stránka 34



z  A R A S U

�35Synchron 4/2015

Výzva k podávání návrhů
Na jaře 2016 proběhne už jedenácté
předávání cen Asociace režisérů a scenáristů
(ARAS). Na rozdíl od jiných profesních
sdružení neuděluje ARAS ocenění za režijní
či scenáristickou práci, jak se někdy při
povrchním pohledu předpokládá, ale je
udělována za výrazný tvůrčí, organizační
nebo producentský čin v oblasti audiovize.
Oceněn může být tedy film, televizní cyklus,
kniha, výstavní expozice, internetový projekt
a vše další, co se dá vztáhnout k fenoménu
audiovize. Například v roce 2013 obdrželo
cenu Muzeum Karla Zemana. 

Při této příležitosti si dovolujeme oslovit
čtenáře Synchronu a vyzvat je, aby své tipy
na výrazné projekty roku 2015 zasílali Radě
ARASu. Přispějí tak k širšímu spektru
nominací a porota bude mít možnost vybrat
,,čin“ opravdu nejvýraznější.

ARAS uděloval od roku 2006 Cenu Jaromila
Jireše za výjimečné tvůrčí, producentsko-
organizační činy v oblasti audiovize. Toto
ocenění mělo dvě kategorie. Bylo předáváno
organizacím a konkrétním osobnostem. Ceny
byly předávány v rámci festivalu FEBIOFEST.
Název Cena Jaromila Jireše byl po sedmi
letech existence změněn na Cenu ARAS.
Nestalo se tak z neúcty k režiséru Jaromilu
Jirešovi, ale proto, že si toto ocenění veřejnost
často s ARASem vůbec nespojovala. 
ARAS zastupuje profesionální zájmy sdruže -
ných tvůrců a jeho cena by měla přispět
k formování profesního prostředí audiovize.
Cena je také dnes udělována pouze v jedné
kategorii a její poslední dva ročníky proběhly
v Bio Ponrepo v rámci večera ARAS. 
Autorkou fyzické podoby ocenění je akade -
mic ká sochařka Šárka Radová. Toto dílo je
tvořeno z biskvitu, bílého porcelánu bez gla -
zury. Malá figurální plastika má být ztěles -
něním Múzy filmařů.  
V této souvislosti si dovolujeme také podě -
kovat Národnímu filmovému archivu a agen -
tuře DILIA, díky jejichž podpoře večer  ARASu
i předání ceny můžeme na patřičné úrovni
zajistit.

Přehled Cen Jaromila Jireše 
a Cen ARAS udělených v letech
2006–2015
2006
kategorie A: za víceletou podporu Meziná-
rodního festivalu dokumentárních filmů o lid-
ských právech „Jeden svět” s přihlédnutím
k podpoře Mezinárodního festivalu filmů pro
děti a mládež – Film Festival Zlín – akciová
společnosti METROSTAV.

kategorie B: za mnohaleté úsilí věnované za-
ložení, organizování a rozvoji projektu „Letní
filmová škola v Uherském Hradišti” a jejímu
pozvednutí na mezinárodní úroveň získal pan
Jiří Králík.
2007
kategorie A: Cena Jaromila Jireše za rok 2006
byla udělena – akciové společnosti RWE Trans-
gas – za významnou podporu české kinemato-
grafie v rámci projektu RWE – energie českého
filmu s přihlédnutím ke kontinuální podpoře
rozvoje českého filmu v předcházejících obdo-
bích i do budoucna v rámci založené Filmové
nadace RWE a Barrandov Studia.
kategorie B: Cena Jaromila Jireše za rok 2006
byla udělena panu Janu Jírovi – za organizá-
torskou, distribuční a publikační činnost, kte-
rou výrazně přispěl ke vzniku a šíření neko-
merčních filmových děl, ačkoliv není ani
tvůrce, ani producent děl, jejichž šíření se vě-
noval. Ocenění získává s přihlédnutím k ce-
loživotnímu působení v oblasti distribuce fil-
mových děl.
2008
kategorie A: Cena Jaromila Jireše za rok 2007
byla udělena – obecně prospěšné společnosti
ČLOVĚK V TÍSNI – za významnou podporu
české kinematografie, zejména dokumentární
tvorby věnující se tématům z oblasti lidských
práv a paměti národa, tedy jako producentu
projektu – JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH.
Kategorie B: Cena Jaromila Jireše za rok 2007
byla udělena – panu Karlu Strachotovi – za ve-
dení a úspěšné šíření projektu JEDEN SVĚT
NA ŠKOLÁCH, kterým přispěl k zásadnímu ší-
ření nekomerčních filmových děl z oblasti his-
torie a paměti národa v oblasti lidských práv
a cílené výchovy nových diváků uměleckých
děl, ačkoliv není ani tvůrce, ani producent 
těchto děl.
2009
kategorie A: Cenu Jaromila Jireše za rok 2008
udělila porota Poštovní spořitelně za význam-
nou finanční podporu projektu filmu TO-
BRUK.
kategorie B: Cenu Jaromila Jireše za rok 2008
porota v tajném hlasování udělila takto: díky
rovnosti bodů přidělených v tajném hlasování
cenu udělila v tomto roce výjimečně dvakrát
a cenu získali Jan Maivald – za víceletý pro-
jekt DVD kolekcí filmů Zlatého fondu světové
kinematografie v rámci prodejen „LEVNÉ
KNIHY”, a Fero Fenič za myšlenku a realizaci
projektu FEBIO FEST.
2010
kategorie A: Cenu Jaromila Jireše za rok 2009
v kategorii A porota v tajném hlasování udělila
s těsnou převahou dvou bodů – společnosti La
Fabrika Richarda Balouse za finanční vklad do
autorského projektu, resp. jako donátorovi
mul tikulturního zařízení a projekcí neko-
merčních filmových děl.

kategorie B:Cenu Jaromila Jireše v kategorii B
porota v tajném hlasování udělila s výraznou
převahou – uskupení OSA 9 – čili uskupení
čtyř artových pražských kin AERO, EVALD,
MAT a SVĚTOZOR za popularizaci a šíření
nekomerčních domácích i světových titulů fil-
mového umění, patřících do zlatého fondu
světové kinematografie.
2011
kategorie A: Cenu Jaromila Jireše v kategorii
A porota v tajném hlasování udělila s výra-
znou převahou hlasů společnosti Total 
HelpArt T. H. A., Ondřeji Trojanovi a Lukáši
Přibylovi s projektem ZAPOMENUTÉ TRAN-
SPORTY.
kategorie B: Cenu Jaromila Jireše v kategorii B
porota v tajném hlasování udělila s absolutní
převahou hlasů paní Evě Zaoralové za dlou-
holetou odbornou a publikační činnost ve
jménu českého i světového filmu a působení
na poli filmové diplomacie.
2012
kategorie A: Cenu Jaromila Jireše v kategorii
A porota v tajném hlasování udělila Státnímu
fondu české kinematografie za finanční vklad
a podporu vzniku projektu Čestmíra Kopec-
kého Zlatá šedesátá.
kategorie B: Cenu Jaromila Jireše v kategorii B
porota v tajném hlasování udělila za dlouho-
letou a odbornou publikační činnost a půso-
bení v NFA panu Vladimíru Opělovi.
2013
Cena ARAS za rok 2012 – Ondřej Beránek
/Punkfilm/ za Muzeum Karla Zemana.
2014
V tomto roce poprvé předána Cena ARAS za
rok 2013 a Zvláštní uznání poroty v rámci ve-
čera ARAS v kině Ponrepo v Praze.
Zvláštní uznání za výrazný tvůrčí, organizační
nebo producentský čin v oblasti audiovize
bylo uděleno monografii Evy Struskové „Do-
dalovi / Průkopníci českého animovaného
filmu”. Ta shrnuje tvorbu a životní osudy Karla
Dodala a jeho dvou partnerek Hermíny Týr-
lové (krátce také Dodalové) a Ireny Rosnerové
(posléze Dodalové). Knihu vydalo Naklada-
telství AMU a Národní filmový archiv. 
Cenu ARAS za rok 2013 získal televizní cy-
klus autorských dramat České století. Ten se
vrací ke klíčovým událostem českých dějin ve
dvacátém století.
Režie: Robert Sedláček, scénář: Pavel Kosatík,
Robert Sedláček, producent: Česká televize.
2015
Na závěr 5. večera ARAS vyhlásili předseda
poroty Miloslav Kučera a předseda ARAS Mi-
roslav Adamec výsledky Ceny ARAS za rok
2014. Zvláštní ocenění poroty dostala tele-
vizní série Kancelář Blaník  a Cenu ARAS do-
kument Jany Ševčíkové Opři žebřík o nebe.

Petr Koza 

Miloslav Kučera

Cena ARAS
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Za slovenskou delegaci promluvil Juraj Li-
hosit, televizní a filmový režisér, polistopa-
dový předseda Únie slovenských televizních
a filmových tvůrců a Slovenského filmového
svazu. Sám sebe prezentoval jako „náhrad-
níka“, protože filmová teoretička Mária Fe-
renčuhová, která měla promluvit o sloven-
ské audiovizuální tvorbě, ze zdravotních
důvodů na poslední chvíli odřekla. Na po-
čátku pan Lihosit ozřejmil, co to je soutěž
IGRIC a jaký vztah k FITES tato soutěž má.
„Soutěž IGRIC vznikla v roce 1966 a jejím
zakladatelem a organizátorem byl tehdy
FITES, tedy Federální sdružení filmařů Čes-
koslovenska. V  Čechách měla a má tato
cena dodnes svůj pandán, je jím Trilobit Be-

roun. Jak víme, na začátku normalizace byl
FITES zakázán, a s ním dočasně zanikly
i tyto ceny. Po rozdělení federace se na Slo-
vensku už FITES neobnovil, ale vznikly nové
organizace: Únia slovenských televizních
tvorcov  a Slovenský filmový zväz. Obě tyto
organizace se přihlásily k odkazu FITES

a v roce 1990 byla obnovena i cena IGRIC.
V tomto roce jsem byl předsedou poroty na
IGRIC a viděl jsem všechna předvedené
díla. Bylo jich sedmdesát sedm o celkové
délce více než padesát šest hodin, což je
v novodobé historii nejvyšší počet. V tomto
směru se kladně projevila existence Audio-
vizuálního fondu na Slovensku jako největší
instituce podporující původní uměleckou
tvorbu v oblasti audiovize. Bohužel takový
zdroj je zatím v podstatě jediný. Letošní ko-
lekce soutěžních děl obsahovala pestrou pa-
letu titulů hrané, dokumentární a animované
tvorby. Stalo se už tradicí, že je největší pře-
tlak v kategorii dokumentů. Dokumentární
tvorba na Slovensku vůbec dosahuje velmi
slušnou úroveň, a to nejen v dokumentár-
ních špičkách, ale i běžné televizní pro-
dukci. Velmi dobrou úroveň měla dlouhá
léta i animovaná tvorba, o čemž se můžete
přesvědčit i na této přehlídce, kam jsme za-
řadili vítěze kategorie animovaného filmu
Fongopolis. Když ponecháme stranou něko-
lik amatérských pokusů, nabídku hraných
filmů pro kina reprezentovaly letos čtyři
snímky. Žádný nebyl vyloženě neúspěšný,
ale navzdory kladným bodům každý obsa-
hoval nějaké chyby či nedůslednosti. Ko-
lekce, kterou jsme pro vás připravili, obsa-
huje čtyři díla. Všechna byla přihlášena do
soutěže IGRIC , ale zúčastnila se jen dvě.
Hraný film jsme z časových důvodů do této
přehlídky zařadit nemohli, a tak jsme kromě
oceněných filmů zařadili i dva studentské.
Protože se nám svou tematikou i zpracová-
ním zdály zajímavé.“ 
Unie slovenských televizních tvůrců letos
v lednu v tichosti oslavila pětadvacet let své
existence. V roce 1990 nikdo ještě netušil,
že se tato mimovládní organizace stane vý-
znamným fenoménem v otázkách formo-
vání legislativy především veřejnoprávních
médií, vnitřních norem nově vzniklé tele-
vize veřejného zájmu i bojovníkem za práva
tvůrců. K jejím tradičním aktivitám patří už
mnoho let i udělování národních výročních
cen v oblasti audiovize (společně se Slo-
venských filmovým svazem) IGRIC. Letos
byly ceny IGRIC za tvořivé výkony v roce
2014 udělovány 24. září. Některé z vítě-
zných filmů byly představy i na pražském
setkání. 

SVÄTENIE, režie Peter Peter Gábor, produ-
cent Akadémia umení, Banská Bystrica, 

dokumentární film o životě mladé homose-
xuální dvojice (35 min.)
Komentář: Zajímavé téma mapující život
dvou mladých homosexuálů je na rozdíl od
výrazně ateistických Čech ovlivněno vírou
a vyrovnáváním se s prostředím, kde oba
mladíci žijí. Režisér sleduje jejich normální
život, ale také jejich spory a konfrontaci
s okolím. Pokud jde o formu, režisér pouka-
zoval na to, že kvůli autenticitě mnohdy pra-
coval bez mikrofonů. Nicméně, z publika
zazněly hlasy, že by dokumentu pomohly
„nůžky“. Zdá se, že se autor příliš nechal
pohltit tématem, a ať už úmyslně, či ne-
úmyslně zanechal ve filmu množství zdlou-
havých záběrů. Rytmus filmu je tak až příliš
retardován a chvílemi máme pocit, že se tu
zbytečně opakují některé motivy, které už
dříve byly řečeny.

PRVÁ – HANA GREGOROVÁ, režie Zuzana
Liová, producent RTVS a Hitchhiker cinema,
dokumentární film o spisovatelce a man-
želce spisovatele Jozefa Gregora Tajovského.
(40 min.) – 

Dokument vznikl v rámci cyklu dokumen-
tárních portrétů žen, které se jako „první“
prosadily v různých oblastech života a po-
máhaly změnit společnost a prorážet cestu
ženám ve veřejném životě. Autorka cyklu
Zuzana Liová (která je zároveň autorkou to-
hoto dokumentu) poukázala na to, že na
rozdíl od mužských hrdinů zůstaly tyto ženy
téměř neviditelné. Ukázkou takové krásné
a odvážné ženy se stala Hana Gregorová,
kterou bychom v jistém smyslu mohli při-
rovnat například k naší Boženě Němcové či
spíše Karolíně Světlé. Byla to žena, která do-
kázala ve své době (na přelomu 19. a 20. sto-
letí) pojmenovat pokořující situaci žen v teh-
dejší společnosti a podnikla kroky vedoucí
k jejich emancipaci a byla v pravém slova
smyslu patrně první feministkou na Sloven-
sku. Navzdory všemu bojovala za ženské se-

Setkání se slovenským filmem
Ve Slovenském domě v Praze se koncem října uskutečnila přehlídka 26. IGRIC, tedy to nejlepší ze slovenské filmové a televizní
tvorby. Její součástí bylo i setkání členů Únie slovenských a televizních tvůrců se členy výkonného výboru FITES, k němuž se Slováci
spontánně hlásí jako k sesterské organizaci. I když to nebyla akce masová, setkali se tu v srdečné debatě a při sledování filmů lidé,
které to skutečně zajímalo. 

Synchron 4/2015

s l o v e n s k ý  f i l m

�36

SY 4-2015 zlom-OK.qxd:Sestava 1  10.12.2015  20:23  Stránka 36



s l o v e n s k ý  f i l m

�37Synchron 4/2015

bevědomí a myšlenky svého úsilí se snažila
se střídavými úspěchy aplikovat i ve vlast-
ním manželství. Pointou je, že na Slovensku
s takovým přístupem proti tradicionali-
stickým strukturám, ale i vůči svému muži
neměla šanci vydržet, a tak na konci svého
života žila v Praze. Dokument je po-
zoruhodný svým nadhledem, informova -
nost, i využitím fotografických i písemných
materiálů. 

ZABUDNITE NA MACBETHA, režie Boris
Gomolčák, producent VŠMU Bratislava
Krátký hraný film o údělu slovenského uči-
tele (11 min.)

Režisér si tak trochu zaexperimentoval, ob-
jednal si hip-hopovou píseň na téma „...uči-
tel mě štve“, a kromě toho ve svém filmu vy-
cházel ze skutečných událostí (jde o to, že
učitel nevydrží provokaci žáka a uhodí ho).
Režisér neukazuje, na čí straně stojí. Doku-
mentárním způsobem (byť jde o hraný film)
vyjadřuje zoufalou situaci učitele středního
věku, který se snaží studentům vštěpovat li-
terární znalosti. Dokázal vytvořit velmi au-
tentickou atmosféru zoufalství muže střed-
ního věku, který se cítí vyhaslý a jemuž
i práce přináší pouze zklamání a frustraci,
od níž vede logická cesta k zoufalému ná-
silnému činu. Dokument nehledá řešení, jen
popisuje (bohužel) dosti reálnou situaci ve
školství (která je patrně podobná jak na Slo-
vensku, tak i v Čechách). 

FONGOPOLIS, režie Joana Kozuch, produ-
cent feel me film, 757 studio, Platfik 

Animovaný film kombinovaný s hraným. Po-
dobenství o chaose moderní doby (13 min.)
Zápletkou filmu je expozice, v níž mladý
nadějný houslista dostane šanci zahrát si
s filharmonií ve městě Fongopolis, od čehož

si slibuje posun ve své kariéře. Zarazí ho
ovšem nevídaná překážka. Ocitá se na nád-
raží, které se pro něj stává nepřekonatelným
labyrintem. Když se mu konečně podaří
koupit si lístek, zjistí, že prostě nedokáže do-
stat se včas na správné nástupiště. Film uka-
zuje na jedné straně zoufalství houslistovo,
a na druhé straně zmatený a lhostejný svět,
který jej obklopuje. Začarovaný kruh,
v němž člověk bloudí bez možnosti z něj
vykročit. Je to do jisté míry metafora dneš-
ního zmateného, kafkovského temného
světa, v němž každý z nás bloudí a ztrácí
správný směr. Závěr ovšem svědčí ve pro-
spěch umění. Když houslista konečně dorazí
na správné nástupiště, vlak zrovna odjel. On
však dokáže sílou své hudby nejen rozsvítit
úsměvy lidí kolem, ale také vrátit čas (a tedy
i ujíždějící vlak). Autorkou je polská animá-
torka Joanna Kożuch, pracující na Sloven-
sku. Ve filmu dovedně kombinuje kreslenou
animaci s vloženými reálnými obličeji herců
a evokuje téměř lynchovskou, temnou 
atmosféru nádraží, jakéhosi novodobého
Babylónu.
Po projekci následovala diskuse s přítom-
nými režiséry, ale také jakási družební párty,
kde si členové Únie posteskli, že vztahy
s FITES už dnes nejsou tak pevné jako dříve.
Popovídali také o situaci na Slovensku, kde
jsou v dnešní době dvě odborné školy:
VŠMU v Bratislavě a Akadémia filmových
umení v Banské Bystrici. S tím, že každá ze
škol má svůj vlastní model výuky, díky níž
vycházejí ze škol zajímaví tvůrci, kteří jsou
ovšem na Slovensku v podstatě nezamě-
stnatelní. Řeč byla i o tom, že se ztrácí to,
čím byl dříve československý film proslulý
ve světě, totiž hloubkou témat a prožitku,
a filmová díla mladých se zaměřují spíše na
atraktivitu a vnější efekt.
A na závěr vystoupil někdejší absolvent
FAMU, režisér Vido Horňák se vzpomínkou
na svá studia na FAMU a také s chválou čes-

kého národa. Posuďte sami, zda se ztoto-
žníte s jeho názory…
„Sešli jsme se tu Češi a Slováci. Vztahy mezi
národy jsou choulostivá, někdy nebezpečná
věc, v umění více než v osobním životě,
protože jde o jakési vyšší cíle, které nás or-
ganizují. Vzpomínám, když jsem s přáteli
chodil na FAMU, byla to pohádka. Ta škola
byla přísná, tvrdá, někdy krutá. Ale ti profe-
soři nás milovali a my jsme milovali je.
A něco nás naučili. A v té neúprosnosti bylo
jedno, zda je člověk Čech nebo Slovák,
nikdo to tehdy nerozlišoval. A v té době se
objevily osobnosti jako Miloš Forman, Juraj
Jakubisko, Ivan Passer a mnozí další. Umění

je tak trochu posvátná věc, a zároveň je to
prokletí. Nepřeji to nikomu. Ale přes to, co
říkám, já sám jsem to dělal rád, a kdybych se
měl rozhodovat znova, dělal bych to zas se
stejnou vášní. Dnešní mladí lidé, kteří se pro
takovou práci rozhodnou, to v určitém
ohledu to mají obtížnější než my kdysi. Najít
pravdu ve složitosti doby není snadné, pro-
tože v tom se nevyznají ani dnešní politici…
(…) Navzdory rozdělení Česka a Slovenska
musím říci, že Slováci stále sledují, co se
u vás děje, víme o vašich zápasech o pravdu
a přejeme si, aby se vám to dařilo v inten-
cích vaší historie, v níž byly takové osob-
nosti jako Karel Čapek, kterého si nesmírně
vážím. Takoví lidé jako on vytvářeli umě-
lecké a společenské klima, které dodneška
přetrvává.“
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Unikátní výstava k 70.výročí Studia animo-
vaného filmu Bratři v triku se představuje od
25. listopadu do konce roku návštěvníkům
v prostorách Strahovského kláštera. „Tvorbu
studia Bratři v triku považujeme za kulturní
bohatství. Podle našeho názoru je v součas -
né době v České republice neprávem opo -
míjena,” říkají autorky výstavy Jana Somme-
rová a Maria Axamitová, které přišly na
nápad uspořádání této výstavy při realizaci
jiného velkého projektu Večerníček má 50
let. Jak sdělila Maria Axamitová na vernisáži,
kde bylo k vidění množství tvůrců starší ge-
nerace, ve Studiu Bratři triku pracovalo po-

stupně na 500 tvůrců! Mnozí získali mezi-
národní věhlas a přivezli za své filmy množ-
ství cen. “Už od svého vzniku v roce 1945
spolupracovaly se studiem špičky osobností
české kultury a umění. Mezi nejznámější
patří Jiří Trnka, Eduard Hofman, Zdeněk
Miler, Zdeněk Smetana, Stanislav Látal, Jiří
Brdečka, postupně se přidávali Adolf Born,
Jiří Šalamoun, Václav Mergl, Petr Poš, Pavel
Koutský, Vratislav Hlavatý a Michaela Pavlá-
tová. Rádi bychom nejen tyto osobnosti a je-
jich tvorbu představili prostřednictvím orig-
inálních ultrafánů, scénářů, výtvarných
návrhů, modelů, plakátů a fotografií ze stu-

dia. Většinu z vystavených exponátů nám
zapůjčili sami autoři nebo jejich dědicové.
Některé exponáty bude moci veřejnost
spatřit vůbec poprvé. Nesmírně si ceníme,
že se nám je podařilo získat,” říká Jana Som-
merová. Výstava je určena všem návštěvní-
kům bez rozdílu věku. Tedy nejen dětem,
ale i dospělým. Snaží se přiblížit alespoň
část z neuvěřitelného objemu produkce i ši-
roké škály témat, žánrů, uměleckých ruko-
pisů, ale i osobitého humoru studia Bratři
v triku. Návštěvníci budou moci i trochu na-
hlédnout do jejich tvůrčí dílny.

Výstava 70 let Studia Bratři v triku
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„Gratuluji, vyhrál jste soutěž a máte čtyři
dny neplaceného volna!” řekl „starej”. 
Sou těž byla na název a logo Státního studia
animovaného kresleného filmu. Vítězem
soutěže se stal tehdy animátor a začínající
výtvarník Zdeněk Miler. Vyhrál jeho návrh
se třemi kluky v pruhovaných trikách. A ten
“starej” byl teprve třiatřicetiletý novopečený
umělecký ředitel studia Jiří Trnka. Mladého,
ale už renomovaného ilustrátora a loutkáře
si zaměstnanci AFITu (Atelieru filmového
triku) několik dní po válce vybrali za svého

uměleckého šéfa. Trnka 15. června 1945 na-
bídku přijal a hned se se všemi 36 zamě-
stnanci budoucích Bratrů v triku pustil do
práce. Jeho filmy Zasadil dědek řepu, Zví-
řátka a Petrovští, Dárek a Pérák a SS vytvo-
řené v letech 1945 – 46 zapůsobily jako zje-
vení. Nový umělecký názor a v kresleném
filmu nečekaná poetika byla oceněna na fil-
movém festivalu v Cannes. V následujících
sedmdesáti letech Bratři v triku vytvořili ti-
síce titulů, posbírali stovky cen a hlavně po-
bavili miliony diváků. Bratři v triku prosadili

autory, kteří se nebáli hledat nové cesty
v kresleném filmu. Autorům, tedy režisérům,
scénáristům, výtvarníkům, speakrům, hu-
debníkům, animátorům, střihačům, kamera-
manům, zvukařům... pomáhali produkční,
mistři barev, fázaři, konturisté, koloristé,
skladníci, řidiči, svačinářky a uklízečky.
Všechny ty ženy a muži byli Bratři v triku.
A vyhráli ještě mnoho soutěží. Většinou už
bez neplaceného volna. To mají až teď...      

Na základě textů Jiřího Plasse)

Bratři v triku – Jak to začalo...

Glosa Jany Tomsové
Výstava 70. výročí vzniku studia „Bratři
v triku“, které se stalo „národním stříbrem“,
vznikla zcela „zdola“ od výtvarných umělců
s jejich silnou energii a energii výtvarníků
dříve činných v tomto studiu a autorky a ku-
rátorky výstavy Jany Sommerové.

I tato výstava je obrazem filmové historie,
jak proběhla privatizace podniku Krátkého
filmu, jehož součásti bylo toto studio. Zís-
kat, koupit a spravovat majetek je odpověd-
nost a odbornost. Současný majitel této
značky, pokud je mi známo, tuto výstavu ne-

inicioval ani nespolufinancoval. Což čtu tak,
že nevnímá svůj majetek jako natolik hod-
notný, aby využil jubilea k zušlechtění své
značky „Bratři v triku“.

Jana Tomsova

členka v.v. FITESu a redakční rady Synchronu

Výstava Krtek a pohádkový svět
Půvabné ilustrace z knížek pro děti s Krtkem, s paní Krtkovou a mnoha
dalšími zvířátky, představuje od 11. prosince 2015 do 31. ledna
2016 v Galerii Portheimka v Praze 5 výtvarnice a ilustrátorka Kateřina
Miler, dcera výtvarníka Zdeňka Milera. Výstava „Kateřina Miler: Krtek
a pohádkový svět“ ukáže její nová díla i dosud nevystavované obrázky
z knížky Krtek a paraplíčko. Ty otec a dcera Milerovi vytvořili spo-
lečně a už v době autorčiny emigrace v 80. letech tak zahájili svoji
spolupráci. Návštěvníci výstavy budou mít možnost vidět i ilustrace
z malířčiny nejnovější knížky Krtek na návštěvě, kde poprvé vystupuje
Krtkova nová kamarádka – paní Krtečková s růžovou mašlí. Výstava ur-
čená zejména pro děti a jejich rodiče či prarodiče ukáže známé i nez-
námé obrázky s Krtkem, ale také ukázky autorčiných komiksů s Mod -
rým medvědem (předchůdcem medvídka Baribala), který přes deset let
bavil malé i velké čtenáře televizního týdeníku. Vystaveny budou rov-
něž obrázky z cest a malířčiny obrazy. „Inspiruje mě především příroda,
její krása, rozmanitost, barevnost,“ říká Kateřina Miler, která už víc než
dvacet let žije a kreslí v Posázaví. Kus života ale strávila v Itálii, Španěl-
sku a zejména ve
Švý carsku, kde se
kromě ilustrací věno-
vala především užité
grafice.
„Líbí se mi, že Kate-

řina Miler ke Krtkovi odvážně přidala i paní Krtečkovou, nový a sympatický ženský ele-
ment, který do jeho života vnesl motiv šťastné rodiny – a ten je důležitý připomínat stále,
nejen v době vánočních svátků a v prvním měsíci nového roku,“ říká kurátorka výstavy
Pavla Petráková Slancová. Podle ní je výtvarný projev Kateřiny Miler „čistý a jasný“. V pří-
padě Krtka autorka tvůrčím způsobem navazuje na původní námět, přičemž současně
uplatňuje svůj vlastní přístup a rukopis. „V obrázcích Kateřiny Miler se odráží její láska pří-
rodě a ke grafické tvorbě, zatímco její otec v nich nezapřel svoji filmařskou zkušenost. Po-
etického ducha, používání klasických malířských technik, řemeslnou bravuru a také ne-
smírnou pečlivost, s jakými svá díla promýšlejí a vytvářejí, mají však oba dva společné,“
říká kurátorka výstavy, která o Zdeňku Milerovi kdysi natočila dokumentární film.
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Helena Třeštíková, Michal Třeštík
Dokumentaristka Helena Třeštíková má za
sebou čtyřicet let práce na principu časo -
sběrného dokumentu, takže by se chtělo
zvolat Konečně! A taky Hurá! Neboť právě
vydala v nakladatelství AMU knihu o před-
mětu svého zájmu, s prostou černou obál-
kou a lakonickým názvem ČASOSBĚRNÝ
DOKUMENTÁRNÍ FILM. Kniha byla před-
stavena veřejnosti na Festivalu dokumentár-
ních filmů v Jihlavě. I když samotný odborný
text, zasvěcující do problematiky a metody
časosběrného dokumentu, má necelých pa-
desát stránek, prozrazuje vlastně know-how
Heleny Třeštíkové. A to velmi pregnantně,
jasně a výstižně. Aniž by se ovšem musela
obávat, že jí tento formát někdo zcizí. Je
totiž ve své práci zcela jedinečná, a to nejen
u nás, ale i ve světě. A má před ostatními zá-
jemci o tento typ práce nejen mnoho desítek
let náskok, ale také vytrénovanou trpělivost
a přímo kartotéku nejrůznějších průšvihů,
které při takové práci mohou člověka pot-
kat. Dá se tedy říci, že už ji téměř nic ne-
může zaskočit. 
Její kniha, která byla původně zamýšlena
jako skripta (snad i proto ta stručnost a jas-
nost) dokáže ozřejmit problematiku i dílčí
aspekty stejně dobře studentům filmových
škol, tak i odborníkům pracujícím v nejrů-
znějších filmových oborech, ale i novinářům
píšícím o filmu a filmovým fanouškům.
První teoretická část, která je rozdělena do
sedmi základních kapitol (Východiska,
Filmy, o které se v této práci opírám, Pří-
prava projektu, Natáčení, Střih, Recepce ča-
sosběrných dokumentů, Časosběrný doku-
ment jako příběh) a u každé z těchto částí

ještě jednotlivé podkapitoly, které ozřejmují
průběh přípravy a mapují proces realizace
až do chvíle, kdy se hotový film vydá na
cestu k divákům. Musím přiznat, že jsem
knihu četla s velkou chutí, a obdivovala
efektivnost (tedy „neukecanost“), přesnost
a zároveň hutnost toho, co bylo řečeno.
I když celý popis realizace časosběrných
dokumentů je popisován objektivně, je tu
přidána i vzácná osobní zkušenost. Autorka
upozorňuje na věci, které lze zjistit jen leti-
tou zkušeností a které by patrně začátečníka
v oboru vůbec nenapadly. V textu Třeštíková
s nikým nepolemizuje, ale svým způsobem
odpovídá kritikům na některé výtky, které se
čas od času objeví v recenzích, související
obecně s úlohou dokumentaristy, především
o míru objektivity a vztah k natáčeným. Do-
kumentarista je v jistém smyslu cosi jako
doktor – diagnostikuje, sleduje, ale nesmí se
nechat unášet pocity, ani si hrát na Boha,
který se snaží vyřešit životní situaci za zkou-
manou osobu. Vzhledem k tomu, že objekty
zkoumání Heleny Třeštíkové v sobě mají
dramatický potenciál mnohdy už jen zvole-
ným prostředí (což se dalo do jisté míry
předpokládat u osob spojených s drogami
a vězením), ale u některých dalších, jako
byly mladé dvojice před svatbou, jež začala
Třeštíková natáčet v 80. letech v Krátkém
filmu (Manželské etudy a Manželské etudy
po dvaceti letech), či mladý herec Jakub
Špalek (Život s Kašparem…) se zajisté ne-
dalo předjímat, zda jejich život nezešediví
natolik, aby pro dokumentaristu, a tedy i pro
diváky nebyl dostatečně zajímavý (a nebo je
to tak, že život kohokoli může být pod hle-
dáčkem schopného dokumentaristy zají-
mavý?). Výsledky, které na počátku svého
natáčení režisérka nemohla předvídat ani
z křišťálové koule, ukázaly, že kromě jiného
má také neobyčejný „čich“ na zajímavé,
rozporuplné osobností. 
Jestliže jsem upozorňovala na nevyzpytatel-
nost situací, spojených s takovým natáče-
ním, ještě více čtenáři poví druhá část, která
obsahuje komentované zpětné scénáře
k dvěma filmům, s poznámkami, co a jak
bylo možné realizovat doopravdy, jaké byly
překážky, náhradní řešení apod. Vzhledem
k dnešním možnostem může čtenář většinu
těchto filmů i shlédnout (příležitost k tomu
dává např. internetový server http://dafilms.cz),
takže tu nejde jen o abstraktní povídání o fil-
mech nedostupných. Jedním z uvedených
příkladů je film ŘEKNI MI NĚCO O SOBĚ:
RENÉ, v němž autorka sledovala život feťáka
a kriminálníka René Plášila původně v pro-
gramu Mladí delikventi. Projekt začala
v roce 1989, padesátiminutový film byl do-

končen 1993 a následně uveden v České te-
levizi. Třeštíková však sledovala Reného
dále, střídavě bez podpory a někdy s ní. Vý-
sledný devadesátiminutový film RENÉ byl
dokončen v roce 2008 a jako jeden z mála
dokumentů se dostal i do kin. V doušce re-
ži sérka dodává, že příběh Reného, navzdory
tomu, že s ním má i neblahé osobní zkuše -
nosti, natáčí dále na vlastní pěst s neurče-
ným datem ukončení projektu. 
Druhý film je osobnější a natáčení ještě
delší. Jde o film SOUKROMÝ VESMÍR. 
Třeštíková začala s natáčením v roce 1974
v Krátkém filmu a původním tématem byla
proměna ženy v matku. Jako objekt natáčení
tehdy zvolila svou kamarádku z dětství, 
socioložiku Janu. Její rodinu sledovala do-
kumentaristka rok až po narození syna Hon-
zíka. Film byl dokončen v roce 1975 a uve-
den pod názvem ZÁZRAK. Připomeňme, že
tehdy se ještě točilo na 35 mm kameru
(mnohdy bez zvuku), poté se podařilo pro
Honzíkova otce půjčit 16 mm kameru, takže
mohl natáčet v rodině sám. Nikdo z prota-
gonistů, tím méně režisérka, nemohli před-
pokládat, kudy se tento rodinný příběh bude
ubírat. Miminko, které se narodilo v polo-
vině 70. let, dospělo v muže,  který se stal
anarchistou. Když zmizel ve světě, zdálo se,
že projekt je tímto ukončen. Ale jeho prota-
gonista se znovu vynořil ve Španělsku, a na-
táčení tak pokračovalo dál, což přineslo zá-
znam různých zajímavých peripetií rodiny.
Nakonec doba, po kterou byla rodina sle-
dována, dosáhla 37 let. Už jen samotný fakt,
že (samozřejmě proměnlivý) tvůrčí tým
v čele s režisérkou dokázal zachytit rodinu
v tak širokém časovém období, je úctyhodný
a téměř neuvěřitelný. Když navíc bereme
v úvahu, že takových „rozdělaných“ doku-
mentů má režisérka více než desítku. V sou-
vislosti s tím si uvědomíme, jak je obecně
způsob práce na časosběrném dokumentu
stresující a nejistý a celá realizace, do níž
tvůrce vkládá nejen svou energii, ale větši-
nou i své peníze, riskantní v tom, že výsle-
dek se nikdy nedá předvídat. Naštěstí v pří-
padě Třeštíkové je tu silné rodinné zázemí
(pod knihou je podepsán také Michal Třeš-
tík, režisérčin manžel) a na projektech často
spolupracují také obě děti, fotograf Tomáš
a produkční Hana. Ale je tu i odměna – a to
v pozornosti filmových diváků, odborné ve-
řejnosti, a také množství cen z festivalů
u nás i ve světě. Helena Třeštíková se díky
své vůli, trpělivosti a schopnostem stala kro-
nikářkou naší doby, protože právě na „ma-
lých osudech“ lze nejlépe ukázat obraz spo-
lečnosti v proměnách doby.  

Jana Soprová

ČASOSBĚRNÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM
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Ivan David
Právní aspekty realizace a uvádění filmových děl, autorská
práva jednotlivých tvůrců u nás i v zahraničí, nejrůznější
kličky a obezličky spojené s vlastnickými právy na produkt
zvaný film, to rozhodně není v dnešní době zanedbatelné
téma. Neboť v civilizační džungli, kde jde, ať si to připouš-
tíme či ne, v prvé řadě o peníze, je důležité se v této oblasti
alespoň dílčím způsobem orientovat. Je to užitečné pro
všechny, kdo se podílejí na vzniku filmů, resp. audiovizuál-
ních děl, a mají o oblasti práv v této problematice jen dílčí,
mnohdy zkreslené představy, tak i pro odborníky, kteří se do
problematiky povinně noří v rámci své práce. To znamená,
že jak laikům, tak i specialistům, může být kniha FILMOVÉ
PRÁVO, s podtitulem Autorskoprávní perspektiva, ku pro-
spěchu.
Její autor Ivan David (1985) vystudoval nejen Právnickou fa-
kultu, ale má za sebou také filmová studia na filozofické fa-
kultě UK. Ve své knize, která má základ v jeho diplomové
práci Užití autorského práva ve filmové produkci a rigorózní
práci Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva z roku
2014, dokáže přehlednou a čtivou formou dát nahlédnout
do problematiky práva spojeného v různých aspektech s fil-
movou tvorbou, a to nejen v rámci naší republiky, ale i v za-
hraničí. Jistě tedy není náhodou, že je od roku 2013 ex-
pertem Státního fondu kinematografie se specializací na
ochranu práv ke kinematografickým dílům a jejich záz-
namům.
Nezávislé nakladatelství Nová beseda, z. s., které si dalo do
vínku „spojit odborníky z humanitních, společenských
a technických věd,“ se nespecializuje na filmovou, ale ani
obecně kulturní problematiku. V jeho produkci najdeme
publikace velmi různorodé, vedle Filmového práva napří-
klad knihu Co nového v biologii. Nicméně dá se říci, že vy-
dání knihy Filmové právo byla trefa do černého.
Kniha na více než dvou stech stránkách v přehledu popisuje
a ozřejmuje nejrůznější právní aspekty filmové práce, resp.
filmového průmyslu. Začíná kapitolou Obecné souvislosti:
Právo a film, film a právo, v němž se dotýká základního té-
matu filmu jako předmětu autorského práva a média svo-
body projevu, stejně jako nejrůznějších úhlů, z nichž na fil-
mové právo můžeme nahlížet. V druhé kapitole Vymezení
základních pojmů a konceptů filmového práva se dotýká jednotlivých časových a faktických součástí realizace a distribuce audiovizuál-
ních děl, i dílčích profesí, kteří se na vzniku a následném životě audiovizuálního díla podílejí. Pro mě, jako člověka, který se nespeciali-
zuje na ekonomickou problematiku, byla nejzajímavější třetí kapitola – Historický vývoj autorskoprávní ochrany audiovizuálního díla,
která mapuje nejen proměny, ale i nedostatky v právní ochraně tvůrců i samotnému díla. A to nejen v prostředí Československa, později
Česka, ale i ve světě. Každá země upravuje práva jiným způsobem (důležitý pojem zákon teritoriality) a kniha zachycuje i případy, kdy do-
kázaly šikovné osoby vydělat na mezerách ve stávajících zákonech. Například v případě, kdy ještě nebyly právně podchyceny principy za-
hrnující copyright jak na ochranu konkrétního filmu, tak jeho literárního námětu. Netušila jsme například, že se ve filmovém oboru ně-
kolikrát soudil Thomas Alva Edison, ať už jako strana žalující či žalovaná.  Závěrečná kapitolka tohoto segmentu patří momentální situaci,
tedy Vývoji ochrany audiovizuálního díla na úrovni mezinárodního práva a práva Evropských společenství.  Čtvrtá kapitola se zaměřuje
konkrétně na dnešní situaci v oblasti právní ochrany u nás, Koncepce autorsko-právní ochrany filmu v České republice se tedy dotýká rů-
zných aspektů autorství filmu, a to i v rámci restaurování a remasteringu filmů, ale také rozdílnostem mezi právem soukromým a veřejným
či distribučním právem. Samostatná kapitola Smlouvy, mimosmluvní užití a jednostranná svolení ve filmovém právu je věnována různým
aspektům a druhům smluv. Zabývá se i relativně menšími problémy, jako jsou citace, využití díla pro osobní potřebu fyzické osoby, nebo
rozdíly mezi parodií a satirou, pokud jde o možné právní postižitelnost autorů, a samozřejmě dojde i na téma filmového pirátství a mož-
nosti jeho postižení. Zajímavou poslední kapitolou je srovnání Judikatury v situaci v České republice a ve Spojených státech. Nechybí ani
rejstřík pojmů, podle něhož lze vyhledat v knize příslušné téma, které vás zajímá. Z pohledu laika tedy kniha působí jako velmi intenzivní
materiál, z něhož lze čerpat základní právní informaci týkající se ochrany v oblasti filmového průmyslu. Podle dobrozdání odborníků na
tuto oblast může být zajímavá i z pohledu aplikační právní praxe. Jana Soprová
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Tak se 21. listopadu 1989 vyslovil k situaci
v Čs. televizi její ústřední ředitel RSDr. Libor
Batrla na mítinku v garážích přenosové tech-
niky ke shromážděným televizním zamě-
stnancům. Ti se tu sešli proto, aby odsoudili
policejní zásah na Národní třídě. Protesty re-
dakčních kolektivů z předešlého dne, které
vyvrcholily odesláním rezoluce celozávod-

ního výboru Revolučního odborového hnutí
Federálnímu shromáždění, České národní
radě a Slovenské národní radě a předsed-
nictvům všech tří vlád, se rychle přelily do
technických složek. 
Zaměstnanci ve svém prohlášení, které na
mítinku v garážích sepsali, požadovali po-
tres tání viníků zásahu na Národní třídě
a dále pravdivé, úplné a objektivní televizní
zpravodajství. Ohradili se proti způsobu,
jakým o zásahu na Národní třídě a o ná-
sledujících událostech ČST informovala
a požadovali, aby do Prahy vyjely 
reportážní vozy a všechno natáčely. 
Požadovali zveřejnění své rezoluce
v Te levizních novinách, což přítomný
ústřední ředitel odmítal slíbit. Byl vzne-
sen další požadavek – odvysílání pří-
mého přenosu z podvečerní manifes-
tace na Václavském náměstí.
K požadavkům se připojila jménem
herců i Eliška Balzerová, která účastníky
mítinku seznámila s provoláním Ob-
čanského fóra. Mezitím se počet pro-
testujících v televizních garážích rozro-
stl ze zhruba stovky lidí na dva tisíce.
Další den, 22. listopadu, se v garážích pro-
testující pracovníci sešli znovu. Důvodem
byl nesouhlas se způsobem, jakým bylo pře-
čteno jejich prohlášení v Televizních novi-
nách a s neobjektivním zpravodajstvím
předcházejícího dne. Televizní pracovníci
požadovali zveřejnění záběrů studentů

FAMU z Národní třídy a zveřejnění nejdů-
ležitějších prohlášení studentů, divadelníků
a Občanského fóra. Tyto požadavky se pak
staly předmětem složitého vyjednávání zá-
stupců „garáží“ s vedením ČST. Jednání na-
konec vyústilo v povolení přímého přenosu
v odpoledním vysílání pořadu pro mladé
Studio Kontakt. Přímý přenos se však smrskl
na šest živých vstupů, a poté, co jeden z řeč-
níků pochválil rok 1968, byly další čtyři
vstupy odvysílány, po zkontrolování obsahu,
ze záznamu. 
Ve čtvrtek 23. listopadu byl na mítinku v ga-
rá žích přenosů zopakován požadavek na
přímý přenos z Václavského náměstí a odvy -
sílání záběrů FAMU. Herečka Marta Vanču-
rová přitom varovala, že Státní bezpečnost
pustila do oběhu zfalšovanou videokazetu.
Protestující pracovníky ČST přišlo před
Kavčí hory podpořit několik desítek stu-
dentů. Poprvé veřejně se v garážích hovo-
řilo o nebezpečí, které mělo hrozit od bez-
pečnostních složek, jež byly soustředěny
před areálem i v areá lu Kavčích hor. Mode-
rátoři mítinku proto vyzvali zaměstnance te-
levize, aby se v případě nebezpečí v klidu ro-
zešli a nezavdali příčinu k případnému
policejnímu zásahu. 
Čtvrtek byl zároveň stěžejním dnem z hle-
diska dosahované objektivity zpravodajství.

Diváci v Televizních novinách například
zhléd li reportáž o návštěvě Miroslava Štěpána
v ČKD Vysočany, kde ho dělníci vypískali.
V pátek 24. listopadu byly ve střižně na Kav-
čích horách tajně sestřiženy materiály studen -
tů FAMU z Národní třídy a večer odvysílány
nejprve na prvním programu a v poz dějších

hodinách i na druhém programu v pořadu
Sondy.
V sobotu 25. listopadu byl vytvořen stávkový
výbor, jehož úkolem bylo připravit průběh po-
ndělní generální stávky. Vedení televize pod
nátlakem souhlasilo s odpoledním přímým
přenosem z Letenské pláně, kde se sešly sta-
tisíce občanů na podporu požadavků Občan-

ského fóra. V neděli 26. listopadu jednání
stávkového výboru pokračovalo. Vedení tele-
vize obdrželo požadavky na další přímé pře-

nosy a na každodenní vystoupení zá-
stupců Občanského fóra v Televizních
novinách. Vznikla Ústřední programová
rada, složená ze zástupců jednotlivých
redakcí. 
V pondělí 27. listopadu bylo na mítinku
v garážích přenosové techniky zalo-
ženo celotelevizní Občanské fórum.
Poté zaměstnanci ČST podpořili gene-
rální stávku manifestačním pochodem
kolem stanice metra Pražského po-
vstání na Kavčí hory. Tam proběhl spo-
lečný mítink s obyvateli a pracovníky
podniků Prahy 4. Průběh generální
stávky zprostředkovala ČST v živě vysí-
laném a moderovaném dvouhodino-

vém vysílání. Federální vláda téhož dne od-
volala Libora Batrlu z funkce ústředního
ředitele a na jeho místo jmenovala Miro-
slava Pavla, dosavadního mluvčího federální
vlády. Ten také 30. listopadu 1989 na mí-
tinku v areálu Kavčích hor oznámil, že KSČ
televizi již ideově neřídí. Daniel Růžička

ČESKOSLOVENSKá TELEVIZe v LISTOPADu 1989
»Podívejte se, vážení, já už prožívám takovouto situaci po třetí v životě. V osmačtyřicátém, v osmašedesátém a nyní. Pamatuji
mnoho různých věcí, které vy vůbec nepamatujete. Pamatuji taky vývoj naší republiky, přes celou řadu potíží, procesů a problémů,
které byly. Pamatuji taky mnoho lidí, kteří se z nejrůznějších důvodů skrývali za nejrůznější hesla o demokracii a rádoby velkých
slov. To všechno pamatuji. Já jsem přišel normálně mezi pracovníky Československé televize – státního zařízení, podotýkám. My nej-
sme žádná společnost s ručením omezením, my jsme Československá televize, kterou řídí stát a kterou řídí orgány pro tyto účely.«
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Cílem tohoto každoročního workshopu bylo
pomoci zúčastněným tvůrcům rozpoznat
silné stránky jejich rozpracovaného filmo-
vého příběhu, dále je rozvíjet a vydat se ve
scénáři správným směrem. V tom jim pomá-
hali dva zkušení lektoři, kteří konzultují scé-
náře mnoha evropským i americkým filma-
řům. Čeští tvůrci měli v tomto případě štěstí,
že oba lektoři jsou původem Češi, a tak
mohla analýza během workshopu probíhat
v češtině. Byli to filmová a divadelní scená-
ristka a konzultantka scénářů Milena Jelinek,
která působí jako profesorka scenáristiky na
Columbia University v New Yorku, a Martin
Daniel, syn slavného filmaře a pedagoga
Franka Daniela, který vyučuje na University
of Southern California. Jako konzultant spo-
lupracoval na vývoji více než stovky nezá-
vislých evropských celovečerních snímků.
Workshop Jak poznat potenciál příběhu? po-
řádají už od roku 2011 dramaturgický pro-
gram MIDPOINT a České filmové centrum
ve spolupráci s Kanceláří Kreativní Evropa –
MEDIA, díky jejíž štědré finanční podpoře
se můžou tvůrci účastnit workshopu za mi-
nimální poplatek. „Projekty ve všech fázích
vývoje se pravidelně zabýváme a každá z tě-
chto fází potřebuje zvláštní péči. V rané fázi
může často konzultace s odborníkem a
dobře mířená rada velmi pomoci definovat

případné slabiny scénáře či příběhu jako ta-
kového, tempa, psychologie a tak dále. Pro
nás, ale hlavně pro český film obecně, je ob-
rovská výhoda mít přímo v ČR takový skvělý
vzdělávací program jakým je MIDPOINT.
Toho jsme chtěli využít a dát příležitost
i českým filmovým profesionálům,“ upřes-
ňuje Markéta Šantrochová, vedoucí Českého
filmového centra.
Za pět let existence workshopu se jej zúča-
stnilo množství mladých i zkušenějších
tvůrců se zajímavými projekty, které úspěšně
pokračují. Příklady projektů, které se works-
hopu v minulosti zúčastnily a jež byly reali-
zovány a úspěšně uvedeny v českých kinech
i na filmových festivalech, jsou celovečerní
hraný film Schmitke režiséra Štěpána Altri-
chtera a animovaný Malý pán Radka Berana,
jehož tvůrci se workshopu účastní i letos –
s pokračováním filmu. „Scénář pro film Malý
pán vznikl na základě literární předlohy, která
byla stavbou příběhu velmi nefilmová. Dalo
by se říci, že jsme tehdy hledali cestu, jak pod
zajímavou fasádou vybudovat dokonalou
(nebo co nejdokonalejší, nebo aspoň dost
dobrou) konstrukci. V tom nám účast na
workshopu Jak poznat potenciál příběhu?
velmi pomohla. Pokračování Malého pána
vychází z dosaženého, určitým způsobem
rozvíjí dané charaktery postav do nového

konfliktu. Zajímá nás, jak je ten zvolený způ-
sob zajímavý pro druhé, a s pomocí mnoha
chytrých hlav tak chceme upevnit přednosti,
případně odhalit katastrofální stránky našeho
plánu. Proto jsme projekt přihlásili,“ upřes-
ňuje scenárista Lumír Tuček.
Letos bylo vybráno osm projektů, z toho šest
hraných a dva animované. Producent Radim
Procházka z Background Films a režisér a
scenárista Vít Zapletal, jehož celovečerní
debut Prach byl úspěšně uveden na letošním
karlovarském festivalu, přišli na workshop
s projektem Bohnice, Jakub Mahler a Luboš
Kučera konzultovali svůj projekt Anna chce
učit, který bude režisérovým absolventským
filmem na FAMU. Připravovaný animovaný
Biofilm představili Martin Vandas z Maur-
filmu, scenáristka Irena Hejdová a režisérka
Markéta Kubečková. Zuzana Špidlová aKris-
tina Dufková konzultovaly scénář svého
filmu 5. 8. 1980, scenárista Lumír Tuček a
režisér Radek Beran zastupovali další ani-
movaný projekt – Malý pán II, který vzniká
v produkci Bedna Film. Rodinná sešlost je
pracovní název projektu, jehož producen-
tem je Tomáš Michálek a režisérem/scená-
ristou Tomáš Pavlíček. Marek Novák a Jan
Březina konzultovali projekt Erhart, Zdeněk
Viktora a Richard Malatinský pak celove-
černí hraný film Miss Hanoi.

Jak poznat potenciál příběhu?
Na otázku uvedenou v titulu se snažili odpovědět účastníci Scenáristického workshopu, který se uskutečnil ve dnech 23.–24. listo-
padu 2015 na pražské FAMU

Festival 3KINO
Festivalů přibývá, a tak člověk kolikrát ne-
stačí sledovat ani to, že existují, natož aby
je navštívil. Na počátku listopadu proběhl
v pražském  kině Atlas už 2. ročník Meziná-
rodního Filmového Festivalu 3Kino – Praha
2015, který vychází ze spojení kinemato-
grafie čtyř zemí visegradské koalice a pre-
zentuje zájemcům současný polský, sloven-
ský, český a maďarský film. Jeho cílem je
ukázat divákům to nejlepší ze současné
tvorby všech zmíněných visegrádských
zemí. Během čtyř dní tedy bylo možno

zhlédnout 25 filmů a zúčastnit se dvou
mezinárodních workshopů. Letošním hos-
tem festivalu byl herec Eryk Lubos, oceněný
na MFF Karlovy Vary za nejlepší mužský he-
recký výkon. Diváci měli možnost s Erykem
Lubosem diskutovat hned několikrát po pro-
jekcích filmů, v nichž hraje: Zabít bobra,
Den žen a Arizona v mé hlavě.
Základní ideou festivalu je ukázat divákům
to nejlepší ze současné tvorby všech zmíně -
ných čtyř visegrádských zemí, s tím, že zej-
ména velice kvalitní současný polský film je

pro českého diváka (až na několik konkrét-
ních snímků) ne příliš známý. Druhou rovi-
nou je symbolické propojení festivalů za-
měřených na filmy právě z těchto zemí,
zejména pokud jde o Filmové babí léto
v Třinci, Lubuskie lato filmowe v Lagowě,
Solanin film festival v Nowé Soli a další. Žá-
nrově se festival zaměřuje na celovečerní
hrané filmy, artové filmy, dokumenty, ale
v letošním ročníku nechyběl ani retro večer. 

Od 20. listopadu spustila skupina Prima
nový, už pátý kanál především s filmovým
obsahem, jinými slovy filmovými tutovkami
jako Vlk z Wall Street ( který zahajoval), Total
Recall, prokletý ostrov, Duch či Kung-Fu
Panda. „Věřím, že nový kanál Prima MAX
bude diváky bavit stejně jako naše ostatní
stanice. Mohou se zde těšit na pravidelný
přísun komedií, akčních i českých filmů.
Nebudou chybět ani exkluzivní oscarové
trháky,“ řekl k zahájení Prima MAX Marek

Singer, generální ředitel FTV Prima. Podle
vysílacího schématu Prima MAX budou po-
ndělky věnovány lehčímu žánru, tedy ko-
mediím. Úterky se ponesou v duchu akčních
a krimi filmů, středy obsadí oscarové a hol-
lywoodské trháky a čtvrtky představí starší
i nejnovější české filmy. V pátek pak diváky
čeká světová filmová klasika. Vysílání kanálu
Prima MAX poběží ve všech regionech s vý-
jimkou části severní Moravy, kde bude
v rámci MUX 3 spuštěn začátkem roku

2016. DVB-T signál Prima MAX bude šířen
terestricky prostřednictvím digitálního mul-
tiplexu č. 3, který provozuje společnost
Czech Digital Group (CDG), dceřiná spo-
lečnost Českých Radiokomunikací. MUX 3
dosahuje pokrytí téměř 96 %. Mapa pokrytí
televizního vysílání i detailní návod pro di-
váky, jak si mohou nový kanál naladit, je
umístěn na webu max.iprima.cz.

TV Prima má nový kanál
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Nejnovější seriál z historie Francie pod ná-
zvem Versailles vstoupí do dějin jako (pro-
zatím) nejdražší (cca 30 milionů EURO)
a nejnáročnější francouzský projekt. Vý-
pravná podívaná se soustředí především na
dramatické vztahy Ludvíka XIV. a jeho mlad-

šího bratra Filipa Orleánského. Zajímavé je,
že seriál podle scénáře Simona Mirrena
a Davida Wolstencrofteta v režii Jalila Le-
sperta byl natočen v angličtině v kanadsko-
francouzské koprodukci, a byl prý už pro-
dán do patnácti evropských zemí. Úmyslem

scenáristů prý bylo dostat se pod povrch ofi-
ciální historie, a tak se v ději objeví nejen
smyšlené postavy, ale budou tam využity
i fámy a legendy spojené s touto dobou. 

Výzvu pod titulkem For a Thousand Lives:
Be Human (Pro tisíc životů: Buď humánní)
na podporu uprchlíků mířících do Evropy,
která se rozšiřuje prostřednictvím internetu

a je určena Evropské unii a vládám evrop-
ských států, podepsalo už na šest tisíc ev-
ropských filmových osobností. Mezi nimi je
množství režisérů, herců i producentů. Mezi
herci např. Daniel Craig, Juliette Binoche,
Senta Berger, Jane Birkin, Sophie Marceau,
Isabella Rossellini, Hanna Schygulla, reži -
séři Thomas Vinterberg, Aki a Mika Kauris-
mäki či Agnieszka Hollandová, bývalá he-
rečka, a nyní slovenská politička Magda
Vášáryová. Z Čechů se k výzvě přihlásili mj.
režisér Jiří Menzel a herec Karel Roden. Sig-
natáři textu vyzývají unii, aby zajistila

uprchlíkům právní ochranu a náležitou in-
frastrukturu pro bezpečné podávání žádostí
o azyl bez toho, aby byli nuceni podstupo-
vat nelegální cesty a ohrožovali své životy.
Umělci mj. vybízejí, aby nebyly kladeny
překážky dobrovolníkům a humanitárním
organizacím, které uprchlíkům pomáhají
a vykonávají tak povinnost náležející stát-
ním orgánům. Také na ně naléhají, aby mi-
grantům připravily důstojné podmínky zo-
hledňující jejich lidská práva, osobní
svobodu a bezpečnost a zajistily jim přístup
k legální práci a vzdělávání.

5. ročník Festivalu íránských filmů proběhne
ve dnech 13.–17. ledna 2016 tradičně v
pražských kinech Světozor a Bio Oko a nově
zavítá také do kina Lucerna. Festival zahájí
snímek What s the Time in Your World?
(Kolik je hodin v tvém světě?) režiséra Safi
Yazdiana Ve dnech 19.–20. ledna se už po-
druhé festival přemístí do brněnského kina
Scala. Poprvé zamíří také na Slovensko do
bratislavského kina Film Europe ve dnech
28.–30. ledna. Festival íránských filmů bude
mít čtyři sekce: Soutěž celovečerních hra-
ných filmů, Dokumentární soutěž, Krátké
filmy a Mimo soutěž. O Ceně poroty roz-

hodne čtveřice osobností: Kateřina Besse-
rová, která vede na Ministerstvu kultury ČR
odbor médií a audiovize, Siddiq Barmak,
afghánský režisér a držitel Zlatého glóbu za
nejlepší cizojazyčný film Osama, Morris
Stuttard, britský scenárista a člen Writers
Guild of Great Britain a Alaa Kartouki, 
významný egyptský filmový distributor spe-
cializující se na propagaci arabských kine-
matografií. Vítězný film soutěže dokumen-
tárních filmů, který získá Cenu pro nejlepší
dokument, vybere mezinárodně uznávaný
íránský dokumentarista Mohammadreza
Farzad. Filmovými událostmi nabitý festiva-

lový program doplní i několik akcí v rámci
doprovodného programu. Na své si přijdou
milovníci výtvarného umění, od 12. do 30.
ledna bude v pražské galerii Langhans –
Centru Člověka v tísni vystavovat íránská
malířka Elham Parsian. 15. ledna se do Bia
Oko vrátí Večer afghánského filmu, v rámci
kterého budou promítnuty dva nejvýraznější
filmy této kinematografie. Šestnáctého ledna
se v kině Lucerna diváci mohou těšit na
představení česko-íránských koprodukcí,
které vznikly i díky industry programu, který
probíhá paralelně s Festivalem íránských
filmů.

Už přes milión lidí vidělo za šest měsíců na
internetu Gympl režiséra Tomáše Vorla, který
se rozhodl jako první český producent umís-
tit na YouTube zdarma svůj divácky nej-
úspěšnější film v nejvyšší kvalitě. Tento
počin Vorla utvrdil v myšlence dát tímto
způsobem postupně na internet všechny své
filmy. Jako druhý film Vorel nyní zveřejňuje
na YouTube snímek Ulovit miliardáře –
a v nejbližších týdnech režisér svým fa nouš  -
kům takto poskytne i Vejšku. V současnosti
chystá Vorel do distribuce zdigitalizovanou
verzi režisérské verze Kamenného mostu
a točí nový film Instalatér z Tuchlovic. Reži-
séra Tomáše Vorla přivedl k umísťování vlast-
ních starších filmů na internet fakt, že se tam
objevovaly a stále objevují ilegálně a v na-
prosto bezcenné kvalitě. Filmy dostupné di-
vákům volně na YouTube znamenají pro

Vorla rovněž nezanedbatelný příjem ply-
noucí z reklamy. Gympl tak mimochodem
upevňuje pozici jednoho z nejsledovaněj-
ších českých filmů vůbec. Snímek při pre-
miéře v roce 2007 vidělo v kinech přes půl
miliónu diváků, šest týdnů tak vedl žebříček
návštěvnosti, stal se potom i legálně nejsta-
hovanějším filmem roku, k tomu ho zhlédly
téměř dva milióny televizních diváků
v rámci dvou vysílání v České televizi a stal
se i nejkradenějším českým filmem inter-
netu.  Film Ulovit miliardáře kritika odmítla
a Vorel si za něj vykoledoval anticenu za
nejhorší film roku 2009, ale přesto ho v ki-
nech vidělo sto dvacet tisíc diváků a získal
zvláštní uznání v kategorii Nejlepší film na
festivalu v amerických Syracusách. Režisér
a producent Tomáš Vorel si s kontroverzním
přijetím tohoto snímku hlavu neláme: „Zdá

se, že moje filmy zrají jako víno. Na začátku
jsou kyselé, hořké, nechutné, možná pro ně-
koho smradlavé. Ale lety zrají a získávají na
lahodnosti, plnosti a hloubce. To byl osud
Kouře, také Kamenného mostu, a dnes se
zdá, že i Miliardáře. Přes všechno zatraco-
vání a odsuzování existují skalní fanoušci 
tohoto filmu, kteří ho označují jako můj nej-
lepší.“ V drzé komedii o korupčním pro-
středí v Čechách si zahráli Tomáš Matonoha,
Jiří Mádl, Ester Janečková, Milan Šteindler
nebo Miroslav Etzler. Jedná se o první český
snímek natočený, zpracovaný a promítaný 
v kvalitě 4K. Režisér plánuje všechny své
doposud v kinech uvedené filmy umístit na
internet zdarma během jednoho roku, v tuto
chvíli je to tedy snímek Ulovit miliardáře,
který tak následuje v květnu uveřejněný
Gympl. 

Nejdražší seriál v historii francouzské televize

Výzva Pro tisíc životů: Buď humánní

Pátý ročník Festivalu íránských filmů v Praze

Tomáš Vorel umístil své filmy zdarma na internet
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Legendární režisér Vojtěch Jasný byl oceněn
při příležitosti svých devadesátých naroze-
nin Zlatou medailí AMU. Režisér, který
především v 60. letech minulého století
okouzlil svými myšlenkově i vizuálně zají-
mavými filmy, se ke své Alma Mater přihlá-
sil slovy: „Na FAMU to všechno začalo…“
Právě zde začal studovat obor fotografická
technika u profesora Karla Plicky, jemuž
dělal asistenta (absolvoval 1951). Již před
nástupem do školy a vlastně po celý život
měl hodně pohnutou, až dobrodružnou
osobní historii a několik filmů patří do zla-
tého fondu české poválečné kinematografie.
Vojtěch Jasný se narodil v Kelči na Valašsku
30. listopadu 1925. Za druhé světové války
byl v odboji a poté se stal britským špionem.
Po válce působil v Československém armád -
ním filmu, kde společně s Karlem Kachyňou
točili především dokumentární filmy. Jasný,
zpočátku patřil mezi „spolehlivé“ a praco-
val i pro československou kontrarozvědku se
později s režimem se rozešel a jeho film

Všichni dobří rodáci z roku 1968, pojedná-
vající o násilné kolektivizaci vesnice, se stal
trezorovým. Jeho prvním výrazným sním-
kem byla poeticky laděná Touha (1958).
Poté následovaly další hrané filmy: Procesí k
panence (1961), filmová moralita experi-
mentující s barvami, Až přijde kocour
(1963) s Janem Werichem a Emílií Vášáryo-
vou, který získal zvláštní cenu poroty na fes-
tivalu v Cannes, povídkové Dýmky (1966)
a především již zmínění Všichni dobří ro-
dáci (1968) s Radoslavem Brzobohatým
v hlavní roli. Získal za něj v roce 1969

v Cannes cenu za režii a pozvání do poroty
dalšího ročníku. V té době emigroval a živil
se po nějakou dobu v Německu zakázkami
pro televizi. Nejznámějším filmem, který na-
točil za hranicemi, byly Klaunovy názory
podle Heinricha Bölla (1976). Věnoval se
učení na univerzitách ve Vídni, Salcburku,
Mnichově a nakonec zakotvil na newyork-
ské University of Columbia. Po roce 1989
vrátil do Čech a natočil zde dokument Proč
Havel?. Jeho posledním snímkem se stalo
volné pokračování slavných Rodáků pod ná-
zvem Návrat ztraceného ráje (1999). Vojtěch
Jasný za své filmy získal množství meziná-
rodních ocenění, u nás mu byla mj. udělena
v roce 2003 Cena za celoživotní přínos
české kinematografii, v roce 2007 získal
Českého lva za dlouholetý umělecký přínos,
v roce 2013 mu byl udělen na brněnské
JAMU čestný titul doctor honoris causa a ve
stejném roce obdržel v Karlových Varech
Cenu prezidenta za přínos české kinemato-
grafii Křišťálový glóbus.

Zlatá medaile AMU pro režiséra Vojtěcha Jasného

Od poloviny ledna 2016 zařadí Česká tele-
vize do programu výběr z nejlepších zahra-
ničních seriálů posledních let. Představí se
jeden z nejvýraznějších seriálových počinů
posledních let. Dům z karet (House of
Cards), který sleduje profesní i osobní život
stranického tajemníka Franka Underwooda
a odkrývá zákulisí nejvyšších pater americké
politiky. Seriál vznikl podle románu Mi-
chaela Dobbse. Další adaptací je mafiánská
sága Gomora z roku 2014, již druhé zpra-
cování stejnojmenné knihy Roberta Saviana.
Rozkrývá se v ní hierarchii neapolské Ca-
morry, její roli v obchodu s drogami a bílým
masem i její provázanost s oficiálními mo-
censkými strukturami. Do minulosti se vrací
dánský seriál 1864. Jeho tématem je druhá

šlesvická válka, a ačkoli část vyprávění za-
hrnuje reálné historické figury, základ tvoří
příběh dvou bratrů Lausta a Petra, rámovaný
linií ze současnosti, jež historii propojuje
s aktuální zahraniční misí dánské armády.
Z nabídky britské produkce uvede ČT čtyř-
dílnou minisérii Fleming, která sleduje nej-
dramatičtější etapu života autora knih
o agentu Jamesi Bondovi v období, kdy
sloužil jako pobočník admirála Johna God-
freye, šéfa tajné služby britského králov-
ského námořnictva. Šestidílný seriál Hra se
vrací do 70. let, kdy britská tajná služba do-
stává od přeběhlého plukovníka KGB infor-
maci o připravované rozsáhlé ruské operaci
s kódovým označením Sklo a vytvoří uza-
vřenou pracovní skupinu, která se jí má za-

bývat. Vedle těchto novinek uvede Česká te-
levize na jaře i čtvrté pokračování Pana Se-
lfridge. Australsko-britsko-novozélandské
Stíny nad jezerem (Top of the Lake) jsou au-
torským projektem světoznámé filmařky
Jane Campionové. Pokračovat novými řa-
dami budou na jaře příštího roku i oblíbené
seriály Ve jménu vlasti IV a švédsko-dánský
Most III. Novinkou na ČT art se stanou Ší-
lenci z Manhattanu (Mad Men, 2007–2015).
Časově je seriál zasazen do 60. let a místně
pak do prostředí fiktivní reklamní agentury
Sterling Cooper, v níž sleduje osudy zamě-
stnanců a majitelů, včetně kreativního ředi-
tele Dona Drapera – charismatického génia,
alkoholika a vraha skrývajícího se za ukra-
denou identitou.

Nabídka zahraničních seriálových hitů na ČT

Sedm studentů, jeden semestr, jeden učitel,
nový seriál. Česká televize ve spolupráci
s FAMU, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
a JAMU spouští unikátní projekt, jehož cílem
je připravit pilotní scénář nového seriálu
České televize. Práce studentů po celou dobu
povede americký scenárista Harold Apter,
jenž má na svém kontě například kultovní se-
riál Star Trek: Nová generace. „Jedná se o jistý
průlom nejen ve spolupráci FAMU, UTB Zlín,
JAMU a České televize, ale i o průlom v ori-
entaci studií na školách směrem k televizní
dramaturgii na úrovni takzvané quality TV.
Ještě v prosinci by měly proběhnout rozho-
vory nad vybranými tématy a padnout roz-
hodnutí, na kterém z nich budou studenti dál

pracovat. Zkušený a úspěšný americký scená-
rista Harold Apter bude těmto fázím vývoje
v Praze osobě přítomen. Následně budou do-
pracovány námět a synopse na pilotní díl, pří-
padně draft scénáře,“ říká garant studentských
stáží České televize Ivo Mathé. Program od-
startuje v sobotu 5. prosince. Po čtrnáct dnů se
pak bude Harold Apter, který se podílel i na
seriálech Ochránce nebo Walker, Texas Ran-
ger, se studenty setkávat na workshopech adíl-
nách a následně povede své lekce přes on-line
platformy. Závěrečný workshop, kterého se
Harold Apter zúčastní, je naplánován na bře-
zen. Jméno studenta, který představí osmi až
šestnáctidílný seriál na programové radě
České televize, pak bude známo v červnu.

„Prohloubení praktických zkušeností mladých
scenáristů a režisérů s televizními žánry po-
važujeme za zásadní věc pro úspěšnou bu-
doucnost české audiovizuální tvorby. Po žá-
nrových cvičeních nyní přicházíme s ještě
hlubším modelem spolupráce s uměleckými
vysokými školami, kdy se Česká televize za-
vazuje ke společné výrobě vítězného pro-
jektu, který vyjde z organizovaného works-
hopu s renomovaným americkým lektorem,“
přibližuje ředitel vývoje České televize Jan
Maxa. V komisi, která vybere vítěze, zasedne
kromě Harolda Aptera děkan pražské FAMU
Pavel Jech, děkanka Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně Jana Janíková, profesor brněnské JAMU
Jan Gogola a zástupci České televize.

Scenárista Star Treku pomůže začínajícím tvůrcům

z e  s v ě t a  f i l m u  a  t e l e v i z e
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Narodil se v Ostravě, o hodinu a pět minut
dříve nežli jeho jednovaječný bratr Petar. 
Z Koblova na Hlučínsku, kde jejich rodiče
učili na jednotřídce, je polský zábor vyhnal
babičce do Kroměříže, kde pak chodili do
gymnázia. Zatímco Petar odešel z kvinty na
konzervatoř, věnoval se Aleš – tak se mu ten-
krát říkalo – divadlu a literatuře. V letech
1952 – 1956 chodil na katedru dramaturgie
a divadelní vědy pražské DAMU – s Jardou
Vostrým, Jitkou Richtrovou, Milošem Vojtou,
Jirkou Flíčkem a dalšími nadšenci, ale ne-
dochodil, neb se mu tříměsíční studijní cesta
do Varšavy v roce 1957 ze tří měsíců pro-
táhla na tři roky. Když se pak – již ženatý –
v roce 1959 vrátil, začal pracovat v redakci
vysílání pro děti ČST. V září 1968 do Frank-
furtu nad Mohanem. V počátcích pracoval
na německé verzi českého seriálu ROBO-
TEK EMILEK. Později vybudoval u Frankfurtu
trikové a grafické studio TRIGRAW, které
mělo produkovat filmy v rámci projektu čes-
kých emigrantů BOHEMART. V roce 1973
ho TELERFILM SAAR pověřil založením
a vedením trikového studia, ze kterého

vedle šestadvacetidílné série dle scénářů ně-
meckého autora realizoval během dalších
pěti let mj. také první PLASTINOTS, což byli
předchůdci populárních PLONSTERS, zná-
mých později i v české verzi pod názvem
FORMELÁCI. V roce 1979 přesídlil se svou
druhou ženou, výtvarnicí a scénáristkou Bet-
tinou Matthaei do Hamburku, kde spolu za-
ložili a více než dvě desítky let vedli firmu
ANIMA, která vyráběla animované filmy,
především pro děti. Saša byl ve své ANIMĚ
činný jako producent, scénárista, režisér,
střihač a nejednou i kameraman. Nástup 
digitálních technologií v animaci a ostrá
konkurence asijských produkcí znamenal
konec pro Animu, ale nikoli pro Sašu. Před-
nášel na filmových akademiích v Drážďa-
nech a v Ber líně, obnovoval – a navazoval

nové – kontakty s českými filmaři a zabýval
se problematikou české kinematografie, pu-
blikoval (mj. i v Synchronu), pro rodinu psal
rozsáhlé Paměti. Na říjen 2014 se chystala
do kina PONREPO v Praze oslavu našich
společných osmdesátých narozenin, ale
poté, co ho postihl infarkt, oslavu bylo nutno
odložit. Necelého půl roku po infarktu se
zdálo všechno být v pořádku, Saša přijel do-
konce do Prahy a plánoval náhradní termín
neuskutečněné oslavy. Pár týdnů po návratu
do Hamburku však u něj propuklo zhoubné
onemocnění a přes Sašovu značnou vitalitu
a vůli žít se kvapem přiblížil konec. Deset
dní po 81. narozeninách – 28. října 2015 –
Saša zemřel. Pohřeb se konal v Hamburku
13. listopadu 2015.

(Podle vzpomínek bratra Petara Zapletala)

Alexander „Sasza“ Zapletal (18. 10. 1934 – 28. 10. 2015)

Václav Fiala se narodil 18. 3. 1945, po absolvování gymnázia vystudoval hru na
hoboj. V době, kdy skončil školu, mu lékaři zakázali hrát na tento nástroj, vzhle-
dem k tomu, že mu diagnostikovali problémy se srdcem. Jeden rok učil děti v Li-
dové škole umění, což ho moc nebavilo. V roce 1970 udělal konkurz do Česko-
slovenské televize na pozici hudebního režiséra a tuto profesi vykonával více než
čtyřicet pět let. Sám odhadoval, že spolupracoval minimálně na 30000 pořadech
všech žánrů, od hrané tvorby, přes dokumenty a publicistiku. Mimo jiné se pravi-
delně se podílel na hudební režii Cen Františka Filipovského v Přelouči. Sám jsem
s Václavem mnohokrát spolupracoval a byly to okamžiky pohody a porozumění.
Dokázal poradit a byl značně vynalézavý, protože na rozdíl ode mne měl hudební
talent a byl každým coulem profesionál. Vždy jsem se spoléhal na jeho cit a odhad.
Každý náznak hluchého místa mezi záběry zachytil, upozornil a napravil. Pro mě
odešel bezva chlap, spolupracovník, který neznal slova to nejde. Svou práci milo-
val a pracoval opravdu do posledního dne svého života zcela naplno.

Jaroslav Černý

Václav Fiala (1945–2015)
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Vnitřek

2 strany

1/4 strany na výšku
nebo na šířku 

1/3 strany na výšku
nebo na šířku 

1/2 strany na výšku
nebo na šířku 

1 strana 

Obálka

2. strana

4. strana3. strana

1. strana - ucho

CENÍK INZERCE V SYNCHRONU
CENA

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

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

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

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

opakování inzerce 3x – sleva 12 %,

opakování inzerce vícekrát – dle dohody

Individuálně řešíme i možnosti barteru, 

maximálně do výše 1/2 ceny inzerce.

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

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

1. strana - zápatí

F i t e s o v é  i n f o r m a c e

ČINNOST A AKTIVITY FITESu PODPORUJÍ:

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

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

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

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

Schváleno na Valné hromadě FITESu dne 12. 4. 2012
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www.kreativnievropa.cz
www.facebook.com/kreativnievropa

KREATIVNÍ EVROPA
DÍLčÍ PROgRAM MEDIA

PODPORA PRODUCENTŮ
PODPORA VIDEOHER
DISTRIBUCE FILMŮ
FILMOVÉ FESTIVALY
PŘÍSTUP NA FILMOVÉ TRHY

VZDĚLÁVÁNÍ FILMOVÝCH
PROFESIONÁLŮ
FILMOVÁ VÝCHOVA
ONLINE DISTRIBUCE
PODPORA KIN

I v roce 2016 podporujeme evropskou
kinematografii

Mládí (IT, FR, CH, UK, 2015) – podpora distribuce
v roce 2014 pro společnost Aerofilms

Kreativní
Evropa
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