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Michael Málek z ČT byl předsedou Angelo Papadopulos studuje FAMU
poroty sekce Nezávislá kamera

Přišla i první dáma českého filmu Filmem žijí: Alena Poledňáková,
Milan Bienhauer, Zuzana Kopečková

Předseda ARAS Miroslav Adamec vyjednává Prezident Herecké asociace také
s ČT lepší honoráře

Když Jana Hádková zrovna nesedí Vyfotit profesionálního  fotografa je
v televizním rohlíku… úlovek - Honza Šibík

A protože v tu dobu nepromítali žádný Party ozdobil i sportovní duch Oty Černého
underground, dostavil se i Vladimír Hendrich
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54. Čtvrtletník FITESu54. Čtvrtletník FITESu
panelovou diskusi tentokrát na téma

Slouží Česká televize stoprocentně?
Pokračování ankety Synchronu.

Je současný model ČT vyhovující?
Je ČT reformovatelná?

V panelu zasednou členové managementu ČT
a jimi přizvaní hosté.
Moderuje Jan Kraus. 

Těšíme se na vás

v pondělí 15. září 2008 od 17 hodin
v projekci klubu MAT

Karlovo nám. 19, Praha 2

Český filmový a televizní svaz zve všechny,
kteří to s Českou televizí myslí upřímně a dobře.

Tahle moje poněkud frivolní fotka by se mohla nazývat jako „Pápápá“, jíž pozdravuji sovětské okupanty,  při je-
jich tažení z našich kasáren, církevních objektů, lesů a polí, které zpustošili během svého „dočasného“ pobytu v této
krásné zemi. Před čtyřiceti lety zardousili jednu z pofiderních nadějí žít „s lidskou tváří“ a naše společnost se z těch
temných časů vlastně vzpamatovává dodnes. Tohle číslo Synchronu by měli číst především ti mladí, aby aspoň tro-
chu pochopili, s čím jsme tady museli žít. A pokud se jim popisek z titulní stránky zdá nesrozumitelný, pak na
vysvětlenou připomeňme, že sovětské hordy rozstřílely tenkrát  21. srpna 1968 čerstvě opravenou fasádu Ná-
rodního muzea (jejich komandíři si objekt spletli s budovou rozhlasu) a Brežněvovým nejvyšším jestřábem byl tehdy
ministr obrany maršál Grečko… 
Je tedy samozřejmé, že v obsahu tohoto čísla převládají materiály o srpnovém přepadení vojsky Varšavské

smlouvy. Patří k nim i rozsáhlé vzpomínky Miroslava Sígla na jeho působení v Československé televizi v letech 1965 – 1968. V tomto kontextu je
zajímavý i „opožděný“ nekrolog Jiřího Pittermanna, který je věnován legendárním Filmovým a televizním novinám (a které na našem současném me-
diálním „trhu“ nepochybně scházejí). A o srpnu před čtyřiceti lety ještě jednou: Vladimír Bystrov nabízí první část svých Neučesaných vzpomínek,
v nichž zajímavě popisuje atmosféru, která v těch dnech panovala zejména na Barrandově, ale i v pražských ulicích. A k tomu ještě o dvou setkáních
se Shirley Templeovou - měl to ale štěstí, že se často setkával se zajímavými lidmi…
Ale je tu i mnoho textů „na odlehčenou“. Třeba diskuse 53. Čtvrtletníku, která se věnovala Úrovni českých filmů. Díky jejímu moderátorovi Janu
Rejžkovi nepostrádala vtip a břitkost. Marta Šímová se tentokrát pro rozhovor do rubriky Animovaný film vypravila do jedné z klidných ulic pod
pražským Strahovem, abychom i my více nahlédli do soukromí tvůrčí i životní dvojice Dagmar Doubkové a Jana S. Tománka, významných autorů
filmů, jejichž „herce“ si sami vymýšlejí a vedou…
Nu a předposledním pokračováním vrcholí vzpomínky Miloslava Hůrky, který svá vyprávění doplňuje tradičně  dnes už vzácnými fotografiemi.
Začalo druhé pololetí a to jsou pro Fites i dvě významné soutěže - ta první, dabingová, už je vyhodnocena, ta druhá – Trilobit 2008 a Cena Vladisla-
va Vančury - se sestavením odborné poroty rozjede už v září.
A tak hezké počtení, byť je toto číslo ve smutečním… -msk-

Výzva televizním pamětníkům
Od příštího čísla budeme uveřejňovat rozsáhlé vzpomínání Martina Glase na počátky televize u nás. Bude - jak je ostatně v Synchronu zvykem - roz-
děleno na několika částí. K tomu jen malou prosbu - pamětníky televizních začátků, kteří mají jakékoliv fotografie či jiné obrazové materiály a doku-
menty, jimiž bychom mohli vyprávění Martina Glase doplňovat, vyzýváme k jejich zapůjčení. Uvítáme fotky zejména z období 1953 – 1970 včetně
podobenek těch prvních „ pionýrů“ z Měšťanské besedy, Jindřišské ulice i Plodinové burzy.
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Naši jubilanti
50 Martin Velda, herec, režisér dabingu *8. 11., Martin Kubala, kameraman, režisér *20. 12.

55 Jiří Hapala, dramaturg a scenárista *26. 11., Ing. Miloš Fryš, překladatel a publicista *30. 11., Martin Vadas, dokumentarista

a pedagog *30. 11.

60 Dagmar Doubková, režisérka, výtvarnice *13. 10., Lajana Uldrichová, střihačka, skriptka, pomocná režisérka *15. 10., Tomáš

Spanlang, režisér *19. 10., Prof. Jiří Barta, výtvarník, animátor, režisér, pedagog *26. 11.

65 Angelika Hanauerová, scenáristka a režisérka *3. 10., Zuzana Jupová, animátorka *17. 11., Jan Svoboda, režisér *20. 11. 

70 Jiřina Skalská, střihačka *13. 10., PhDr. Agáta Pilátová, kritička, publicistka *17. 10. 

75 PhDr. Václav Šašek, dramaturg a scenárista *14. 10., Madla Čejchanová, vedoucí výroby *18. 10., Jan Jílek, scenárista, dra-

matik a herec *24. 11., Růžena M. Brožková, výtvarnice, animátorka a režisérka * 9. 12.

80 Marie Křížková, první česká kameramanka a pak střihačka *26. 11., Prof. Václav Sklenář, scenárista, režisér a pedagog

*4.12., PhDr. Zdeněk Mahler, scenárista, spisovatel a televizní objevovatel *7. 12.

85 František Řehák, herec *4. 10., Svatopluk Malý, kameraman *20. 12.

V posledním čtvrtletí třetího roku třetího tisíciletí blahopřejeme k významným životním výročím také pilnému historikovi

českého filmovnictví PhDr. Lubošovi Bartoškovi, CSc., *13. 11. 1922, legendárnímu produkčnímu Propagfilmu Vladimíru Vovso-

vi, *18. 12. 1922, nestoru televizní publicistiky PhDr. Ladislavu Danešovi, *26.11. 1924, režisérovi Jiřímu Mikeťukovi, 

*16. 12. 1924, filmovému novináři Ing. Ladislavu Tunysovi, *10. 10 1925, vynikajícímu barrandovskému produkčnímu 

Václavu Rouhovi, *21. 10 1925, scenáristovi, režisérovi, pedagogovi a neúnavnému organizátoru filmových workshopů

všude po světě Vojtěchem Jasnému, * 30. 11. 1925, střihačce a pedagožce Janě Kresslové, *20.11. 1926, televizní střihačce

a pedagožce Ljuljaně Lorencové, *11. 12. 1927, kritičce a publicistce PhDr. Jarmile Cysařové, *10.10. 1929, střihačovi 

a pedagogovi FAMU Miroslavu Dufkovi, *15. 10. 1929, scenáristovi a publicistovi Jaromírovi Kinclovi, *19. 10. 1930, režisérovi

a úpravci dabingu Jindřichu Polanovi, *11. 11. 1930, výtvarnici a animátorce Věře Hainzové, *24. 11. 1930, režisérovi Františku

Filipovi, *26. 12. 1930, dramaturgyni Janě Dudkové, *1. 10. 1931, dramaturgyni a úpravkyni dialogů Anně Křičkové, 

*29. 10. 1931, režisérovi, výtvarníkovi a animátorovi Josefu Lamkovi, *12. 11. 1931, teoretičce a kritičce PhDr. Galině Kopaněvě,

* 26. 11. 1931, scenáristovi Jiřímu Blažkovi, *16. 12. 1931, architektovi, režisérovi a animátorovi, ak. malíři Václavu Polákovi,

*17. 10. 1932, scenáristovi Josefu Eismannovi, *9. 11. 1932, režisérovi Mgr. Jiřímu Dvořákovi, *10. 11. 1932, kameramanovi

Františkovi Němcovi, *20. 11. 1932, režisérce Jiřině Pokorné-Makoszové, *24. 11. 1932, kritičce, umělecké ředitelce MFF 

v Karlových Varech Evě Zaoralové, *28. 11. 1932 a scenáristce a moderátorce Olze Čuříkové, *30. 12. 1932.

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

Členské příspěvky
Čas pokročil, léto vrcholí a tak jsou zprávy o vašich

platbách už zase chudé. Proto tentokrát uvádíme

jen těchto několik jmen pořádných členů, kteří splnili

svoji základní povinnost trochu později – do uzávěrky

tohoto čísla – ale přece: Naděžda Coufalová, Olga

Strusková, PhDr. Jiří Stejskal, Mgr. Jiří Šimunek,

Miloslav Kačor (2007, 2008), Karel Forst, Petr

Amler, Miloslav Kučera, Iva Ježková, Anděla

Špindlerová, Mgr. Pavel Fojtík (2007, 2008), Milan

Halousek, Mgr. Jan Brichcín (kavalírsky, dík!), Jiři-

na Židková, Jan Vaniš, Josef Vondráček (dobro-

volné, dík!) a Martin Vadas.

Uvítáme, jestliže ti, kteří od začátku tohoto roku ne-

našli v této rubrice své jméno – což znamená, že

nezaplatili – neprodleně vypsali složenku vloženou

do 1. čísla (případně použili běžnou poštovní

poukázku) a využili služeb České pošty nebo ob-

dobně své banky. Do konce srpna učiníme kontrolu

placení a hříšníci pak mohou očekávat formou

dopisu zdvořilou upomínku. 

Předplatné
zapravili Jan Nádeníček a Milena Jarešová. I k před-

platitelům zřejmě poputuje několik dopisů s upo -

mínkou o zaplacení.

Začátkem července ukončila práci porota
(předseda Vladimír Žďánský) 14. ročníku
soutěže o nejlepší tvůrčí a herecké výkony
v dabingu – Cena Františka Filipovského.
Předběžné výsledky, tj. nominovaná díla 
a tvůrce naleznete rovněž v rubrice FESTI-
VALY A SOUTĚŽE. Věrným i potenciálním

návštěvníkům této slavnosti, která se letos
koná v sobotu 20. září 2008 od 17 hodin
v sále Občanské záložny v Přelouči, připo -
mínáme, že i letos vypravuje FITES autokar,
který odjede téhož dne ve 13.30 hodin od
stanice metra B Českomoravská (návrat při-
bližně ve 22 hodin tamtéž). 

Přihlásit se můžete poštou, e-mailem
na info@fites.cz nebo telefonicky na
222 562 331, do 5. září 2008!!!,
později pak mimořádně pouze na
mobil Jany Komersové  728 610 036
a to do 10. září 2008.
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SLOVA PRO SLOVA aneb vědomí zbytečnosti na pokraji léta

Inspirován úvodníkem předsedy FITES pana Krause

v  SYNCHRONU 3/2008 dovolím si vyslovit něko-

lik vlastních zbytečností, které si v žádném případě

nečiní nárok na obecnou pravdu a ani v nejmenším

nechtějí popírat názory druhých – byť by byly i jakkoli

odlišné. Domnívám se ovšem, že svoboda klidné 

a argumentační výměny stanovisek při usilování 

o nějaký společný cíl předpokládá i schopnost

zúčastněných stran v jistých okamžicích přiznat prav-

du tomu druhému a respektovat ji. Obávám se

ovšem, že tento předpoklad každé diskuze, každého

poctivého usilování, v této společnosti nezakotvil.

Raději na sebe vyplazujeme jazyk a snažíme se jeden

druhého likvidovat. Čím méně soupeřů, tím lehčí

cesta k úspěchu či moci. Ke škodě všech. Netol-

erance, pýcha, agresivita a další „laskavé“ vlastnosti

patří dokonce k současnému dobrému vychování. 

Zmínil jsem slovo „společnost“. Ze sociologick-

ého hlediska lze také říci, že už jako individuality

nežijeme ve „společenském“ uspořádání, ale naše

společnost v tradičním slova smyslu se transfor-

movala v  „mediální bytí“. Existujeme v médiích. Je-

jich prostřednictvím toužíme i ztrácíme, žijeme

zrození i smrt, dobíráme se úspěchu i prohráváme.

Média určují naše myšlení i chování. Osobní

zkušenosti zaměňujeme za zkušenosti zprostřed-

kované médii. Hrdé uvědomění si sama sebe, s ním

přijetí odpovědnosti za své činy dostalo první těžké

rány na počátku minulého století a agresivitou a ex-

panzí médií bylo dovršeno. Proto jsou a budou média

centrem pozornosti, sporů a bojů o převahu nad

nimi, prostředkem k naplnění moci i zisku jed-

notlivců, šiřitelem idejí k tomu sloužících. Zdá se mi,

že jsme ovšem sami značně zaslepeni zapomněli,

že zdaleka už nejde o „ideje“ v tom významu slova,

který jsme přejali od našich předků. Současný sys-

tém hodnot vyprázdnil obsah tohoto slova a re-

dukoval jej na momentální uspokojování „principu

slasti“ (viz G. Lipovetsky: Paradoxní štěstí – esej

o hyperkonzumní společnosti). Nestalo se tak samo

o sobě, jsme odpovědni jeden každý z nás za tento

akt „vyprázdnění“, po němž je každému dovoleno vše,

nikdo se k ničemu nevztahuje (pouze k sobě samé-

mu), nikomu nepřináleží odpovědnost, protože její

předmět nelze definovat. Z tohoto pohledu lze mluvit

o mravní disfunkčnosti naší nové existence v mediál-

ním společenství. Média tak – zjednodušeně a me -

ta foricky řečeno – slouží Ďáblu, protože je to výnos-

nější a zábavnější, než sloužit Bohu.

Souhlasím s panem předsedou, že by nebylo na

škodu, kdyby v našem jediném tzv. médiu veřejné

služby – ČT došlo k nějakým zásadnějším pro -

měnám: personálním nepochybně, slovo „pro-

dukční“ bych nahradil slovem „systémový“. Neboť

i producentství je jen součástí systému.

ČT podle mého názoru velmi nešťastně promarni-

la vhodný čas k odvážné a úplné systémové změně

a to jak programové tak manažerské. Ten čas kul-

minoval v době nástupu první komerční televize;

v té době mohla ČT vytvořit model, který by opustil

stará už vyčpělá schémata a proměnit se ve zcela

nový model, kterému by slovo „služba“ slušelo

vskutku poprávu. 

Televize veřejné služby je charakteristická dvěma as-

pekty: za prvé tím, že hospodaří (spravuje) peníze

poplatníků (veřejnosti) a tudíž by měla s těmito

prostředky hospodařit obzvlášť odpovědně a veře-

jnosti vydávat jasný účet ze svého hospodaření. Za

druhé všechny procesy uvnitř této instituce musí

směřovat jedině a pouze do toho, na co veřejnost

peníze poskytuje – to znamená do programu.

Všechny ostatní aktivity jsou nesprávným nakládáním

se svěřenými penězi od veřejnosti. Ta si platí pro-

gram, nikoli služby, které tato televize poskytuje ať

již z jakýchkoli důvodů jiným subjektům. Televize

veřejné služby může být pouze prostředníkem pro

získávání dalších prostředků pro jiné subjekty tam,

kde to obecný zájem vyžaduje, kdy takové oper-

ace jsou součástí služby veřejnosti.

Program je „výrobkem“, program je službou. Nic

jiného. Právě programová nahodilost, jistá bezrad-

nost a nekoncepčnost nejvíce charakterizuje ČT –

a to od počátku vzniku České televize. Ulpívání na

vysílacím schématu, jehož kořeny tkví hluboko 

v minulosti, a který konec konců jen s modifikace-

mi přejaly i komerční televize, je největší slabinou

televize veřejné služby. Chybějící odvaha především

definovat „službu“ a naplnit ji odvážným, novým,

od všech ostatních televizí se odlišujícím jedinečným

programovým schématem (jeho obsahem vy -

tvářeným jednotlivými pořady, které jsou pak řazeny

v čase) je největší slabinou (a to i argumentační)

televize veřejné služby. (Nejasnost funkce obou pro-

gramů, jejich programová nespecifičnost, pořady

lovené z  klobouku dávné minulosti, snaha po pod-

bízivosti a permanentní strašák divácké sledovanosti

daný koexistencí s komerčními televizemi, talk show

mnohdy vedená v úrovni špičkového bulváru laciná

politická estrádnost, dramaturgická nepropracova -

nost řady pořadů, dojem nahodilosti jejich vzniku,

přejímání formálních postupů komerčních televizí

a jejich mnohdy nešťastné implantování, vysílání

stejného pořadu na dvou kanálech ve stejný čas jen

s pár minutovým posunem, Dáda Patrasová vys-

třihující tříkrálové koruny a vyzývající malé děti

v neděli 13. července, aby poprosili rodiče, aby

se s nimi šli odpoledne podívat na jesličky – to jsou

jen úlomky svědčící o ne příliš velké péči o program.

Nemohu se v této vsuvce nezmínit o osobní

zkušenosti s proklamovanou otevřeností vůči

soukromým producentům a autorům. V prosinci

minulého roku jsem jednomu dramaturgovi zaslal

několik námětů včetně jednoho textu v první verzi.

V lednu letošního roku jsem obdržel milý mail, že

dramaturg vše přečte, stráví a co nejdříve se ozve.

Je červenec a ticho. Dedukuji, že příslušný dramaturg

buď zemřel, nebo z nějakých důvodů odešel z ČT,

nebo ztratil poslední špetku profesionální slušnos-

ti, v nejhorším případě, že jedná na příkaz svých

nadřízených. Ale zdůrazňuji, že jde o osobní

zkušenost – nic víc a nic méně.) Jediným pokusem

strukturovat program ČT byla koncepce někdejšího

ředitele programu Jiřího Pittermanna, který se snažil

ČT2 vymodelovat do kultivované a kulturní podo-

by. Bohužel, na to ovšem nestačí jen počet

odvysílaných kvalitních dokumentů. Takové úsilí

musí být završeno kompletní změnou programové

filosofie televize veřejné služby. 

S programem ovšem zásadně souvisejí dva sporné

momenty našich úvah. Jedna vychází z toho, že je

třeba zlikvidovat dramaturgii, která je jen cenzorská.

To je názor z dob nedávno minulých, který vedl

k naprosté devalvaci funkce dramaturgie v součas-

ném modelu. Dramaturgové mnohdy jen slouží

svými postoji „skupinovému uspořádání vy -

volených“, opustili funkci inspirativní a programově

tvůrčí, stali se v mnohém jen účelovými přejímateli

nápadů zvenku, umenšuje se jejich výbava vzdě -

lanostní, znalosti procesu výroby jsou mnohdy min-

imální. I tady (jako v celém systému) se projevuje

nejasnost cílů, mlhavost smyslu a absence kriter-

ií, která je absencí definice základních hodnot.

Samozřejmě, že tato slova si nekladou nárok na

obecnou platnost. 

A přitom bez dramaturgie si neumím žádný pro-

gramový model představit. Absence dramaturgie

se projevuje v programových prohrách nejen v ČT,

ale viditelně v českém filmu. Dramaturg jako opo-

nent i spolupracovník autora, dramaturg jako

myšlenkový inspirátor, naplňovatel programové

koncepce média veřejné služby, to je funkce, která
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obsazená vzdělanými a mravně odpovědnými lidmi

fungujícími v systému, který má zřetelný svůj cíl 

a zná svůj smysl, je nezbytná.

Dramaturgii vytěsňuje obdiv k modelu „produ-

centskému“, na který jsou však kladeny stejné nároky

jako na dramaturgii pokud jde o obsah; cituji pana

předsedu, že je nutné, aby producenti byli „osoby

zodpovědné za výběr a realizaci látek i za výsledek“ 

a musím si smutně povzdechnout. Vždycky šlo a půjde

o dva způsoby myšlení, nikoli míry vzdělanosti. Navíc

skutečný producentský systém může fungovat jen

tam, kde producent je odpovědný vlastním kapitálem,

nikoli tam, kde může libovolně nakládat se zajištěným

příjmem peněz a tudíž nést nulovou ekonomickou

odpovědnost, na niž se logicky váže i nulová pro-

gramová odpovědnost. Dále důsledné uplatňování to-

hoto principu nemůže vést k ničemu jinému než

k narůstající komercionalizaci programu, k procesu

kdy každý pořad se stává předmětem obchodu a nikoli

kulturní a vzdělanostní hodnotou sui generis. (Zají-

mavé je, že obdivovatelé tohoto řešení odmítají např.

privatizaci nemocnic. To srovnání, domyslíme-li je,

není až tak krkolomné.) 

Propojit tyto dva dnes už tak trochu „mýty“ v jeden

funkční celek znamená vybudovat silné, moderně

myslící, kreativní a koncepční vedení programu,

které bude inspirovat a doslovně tvořit program tele-

vize veřejné služby ve jménu jasně definované prů -

hledné filosofie. Vynakládání finančních zdrojů pak

musí být určováno jedině a pouze cílem naplnit tuto

koncepci a to v daných limitech finančních, tech-

nických a kapacitně výrobních. Tedy nikoli bezhlavé

a neodpovědné vynakládání peněz na jakýkoli nápad

(motivovaný mnohdy značně utilitárně), ale jasný

program a jasná pravidla jeho výroby. Program re-

spektuje možnosti výroby (ekonomiky), ale výro-

ba jednoznačně a jedině musí sloužit programu.

Když se ještě vrátím k úvodníku pana předsedy

FITES, pak se musím pozastavit nad jeho tezí o tom,

že „nevydařeniny se dají pochopit a přežít, hlavně

když záměr a úsilí je poctivé“. Pochybuji, že by někdo

chodil k pekaři, který by pekl nevydařené rohlíky,

ale denně by přesvědčoval zákazníky, že je pekl

s poctivým úsilím. Tuto tezi považuji za mylnou 

a nebezpečnou, i když pravděpodobně vyřčenou

s nejlepším úmyslem. Otvírá prostor břídilům a ne-

profesionalitě. Předem signalizuje, že nejsou měřít-

ka, že vše je dovoleno. Prominout lze omyl, který

stojí na konci velkého tvůrčího úsilí, zápasu o ně-

jaké zcela nové vyjádření, o volbu neobvyklých výra-

zových prostředků, o hledání jiné cesty k divákovi,

ale nelze přece omlouvat děsivosti, o kterých se ví,

že to děsivosti jsou. (Lze spekulovat o důvodech je-

jich vzniku, a o nepochopitelných důvodech je-

jich setrvávání v programové skladbě. Ale speku-

lace vždycky zavánějí pomluvou a v racionálních

úvahách jsou nám platné asi jako utopenému bib-

lické čtení o Noemově arše.) 

Ve své současné podobě program ČT stojí v jedné

řadě s programy komerčních televizí, nevyděluje

se, neoslovuje diváka zarputilým a přitom kreativním

způsobem vidění světa a výpovědí o něm. Je v situaci,

kdy lze s klidným svědomím říct, že to, k čemu se

odkazuje jako ke „službě veřejnosti“ plní v řadě pří-

padů i komerční televize. (Onu „službu“ už dnes

nestačí definovat či obhajovat výčtem odvysílaného

počtu pohádek, dokumentů, inscenací, či podporou

filmové tvorby.) 

V nastolených debatách, které jsou zřejmě opět

na obzoru, půjde o to jasně vyslovit „vizi“ média

veřejné služby a pak ji se vší vehemencí a racionál-

ní argumentací a hlavně činy obhajovat. Pokud se

nepodaří tuto vizi nalézt a pokud nebude vůle ji aspoň

poctivě hledat, a bude i nadále pohodlnější zakopat

se, hrát o čas v mlze neodpovědnosti s jistotou pří-

sunu veřejných peněz, pak se lze těžko divit, že

se stále budou objevovat názory tento dosavadní

model zpochybňující.

Zdůraznil jsem na počátku, že své názory ne-

zobecňuji a nestavím vyhraněně proti ostatním. Život

mě naučil respektovat i ty s nimiž nesouhlasím.

V tomto duchu se ještě vyslovím k závěrečnému

odstavci úvodníku předsedy FITES pana Krause.

Chci jen říct, že s jeho dikcí i obsahem nejsem za-

jedno. Tato rétorika je mi cizí a vyvolává ve mně

obavy. Pokud by to měl být nový trend aktivit FITES,

pak si myslím, že by jej měla projednat Valná hro-

mada FITES. Na její závěr pak může jeden každý

reagovat podle své názorové volby. 

Otakar Kosek

Fojtík slavil osmdesátku
A jak se patří s řadou přátel „od fochu“. Slavnostní večer se konal 25. června v klubu MAT pod záštitou Asociace českých kameramanů, Národního fil-
mového archivu a firem Panalux s.r.o., Panavision Europe Ltd. a AXIUS. Na úvod večera promítl jubilant své tři zajímavé filmy: Sen, který natočil s Karlem Kachyňou
v roce 1957 v Armádním filmu, film Vyrýt stopu do tváře času už byl pro ČST a režisérem byl v roce 1982 Jan Špáta a nakonec to bylo Kouzelné zrcadlo 
Cyrila Boudy, které Miroslav Fojtík natočil v roce 1957 s Evou Marií Bergerovou rovněž pro Československou televizi. Poté se hosté odebrali do klubových 
prostor k chutné krmi a pití. Rozcházeli se až po přívalové bouřce do hluboké tmy…

Setkání zahájil předseda A.Č.K. Josef Hanuš Pavel Mošna nespal, jen kontroloval kvalitu vína.

Vždycky se takhle smála – Zdena Hladíková

Alicja a Ota Skalskich

Petr Kadlec vzpomínal… Oslavenec se zalíbením a dcerou Katkou
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V listopadu 1965 byl na ustavujícím sjezdu založen FITES, Svaz českosloven-
ských filmových a televizních umělců. Mimochodem: jediný z tehdejší sestavy
tzv. tvůrčích svazů, který byl na počátku normalizace zrušen „bez náhrady“.
(Zatímco ze zbytků prověřeného členstva svazů ostatních byly zformovány loa-
jální nástupnické organizace.)
Tvůrčí (ideové) svazy vznikaly jako nástroj kontroly a řízení jednotlivých oblastí
umělecké tvorby komunistickou stranou. A právě během 60. let, zvlášť od
jejich poloviny, se straně začaly vymykat z rukou. 
Filmový a televizní svaz (FITES) vznikl z názorově a organizačně stále více se
emancipující filmové a televizní složky Svazu československých divadelních
umělců. Původně sekce pod formální divadelnickou střechou, byla ustavena
jako prodloužená ruka strany pro oblast kinematografie v říjnu 1959, půl
roku po konferenci filmařů v Banské Bystrici a s ní spojených sankcích, které
tvrdě postihly několik filmů a tvůrců. 
Svazová sekce, později rovnoprávná filmová složka, nabývala na významu
úměrně tomu, jak se sebeuvědomovala a diferencovala česká a slovenská fil-
mařská obec. A jak se její „výběrová“ sice, leč v mezích možností demokra-
tizující se organizace vzpírala nastavenému zadání. Od představ strany se
dále odchylovala stále větší část filmové tvorby. (Vznikaly filmy jako Vláčilova
Holubice a Ďáblova past, Krejčíkův Vyšší princip, Jasného Procesí k panence,
Brynychův Transport z ráje, Procházkova a Kachyňova Závrať…) V kinech se
odvíjel jiný než žádaný a očekávaný obraz života.
Už na svazové konferenci v únoru 1962 podrobili filmaři (za přítomnosti za-
skočených stranických funkcionářů na tribuně) kritice Bánskou Bystrici, ad-
ministrativní zásahy, metody řízení filmu, cenzuru… 
Postoje filmařů v kontextu projevů jiných uměleckých svazů, přispívaly
k rozvolňování a nahlodávání politické atmosféry ve společnosti.
Situace (spolu se zvýznamněním televize a rostoucím pnutím ve dvousložkovém
divadelně-filmovém svazu) vedly koncem roku 1965 k již zmíněnému vzniku
Svazu československých filmových a televizních umělců (zkráceně Filmový 
a televizní svaz, FITES), který umožnil samostatné a efektivnější konání v úsilí
o partnerství politické moci. 
Jeden ze zakladatelů a předsedů FITES režisér Elmar Klos označil nově vzniklý
Filmový a televizní svaz za „nežádoucí dítě režimu“. 
FITES se v  permanentním zápasu snažil o artikulaci kritérií a nastavení pod-
mínek filmové a postupně i televizní tvorby. 
V průběhu 60. let se svazu mj. dařilo uplatnit v rovině obsahové i personální
vliv na chod stávajících filmových časopisů – na populárně zaměřené Kino 
a hlavně na teoreticko-kritický měsíčník Film a doba. Šéfredaktor Antonín Novák
(Jan Žalman) dokázal soustředit kolem FaD okruh redaktorů a autorů, kteří svými
názory spoluutvářeli vývoj československé kinematografie v 60. letech. 
Nicméně: vydávat svůj vlastní „orgán“, jak se tehdy říkalo, byla jedna z hlavních
programových priorit nového Filmového a televizního svazu. A nemýlím-li
se, bylo to i součástí usnesení jeho ustavujícího sjezdu v listopadu 1965.
Měli jsme představu týdeníku, novin, které by zaplňovaly prostor mezi Kinem
a Filmem a dobou (a nad programovým věstníkem Čs. televize), „pěstovaly
filmovou a televizní kulturu v celé její šíři“ a aktuálně reflektovaly nejen filmovou
a televizní tvorbu domácí a světovou, ale i prostředí, v němž – především doma
– existovala. 
Přestože v listopadu a prosinci 1966 vyšla (za 1 Kčs) dvě náborová čísla Fil-
mových a televizních novin označená jako 01 a 02, teprve 1.července 1967
povolilo ideologické oddělení ÚV KSČ registraci listu. Ne jako týdeníku, jak
požadoval Svaz, ale jako čtrnáctideníku, což byl svým způsobem handicap (mimo
jiné – vzhledem k týdenním distribučním cyklům filmových premiér). 
I toto řešení bylo za konfliktního, napjatého a vyhroceného vztahu mezi FITES
a aparátem ÚV KSČ možná překvapivé, na druhé straně svědčilo o nepochyb-
né váze a vzrůstající nepominutelnosti hlasu filmové a televizní obce i o určitém
rozkladu a nejednotnosti uvnitř stranických struktur. 
Oficiální osmistránkové první číslo Filmových a televizních novin vyšlo s datem
11.července 1967 v úpravě a uspořádání, které v podstatě přetrvaly až do
zastavení listu. 

(Lišily se ovšem na pohled od řešení dvou nultých propagačních čísel. Podobu
titulních stránek tehdy ovlivnila jednak chuť odlišit se od panující uniformity
prvních stránek většiny novinových titulů, jednak zkušenost, že některé noviny
a časopisy, například Literárky, se běžně začínaly číst odzadu, od poslední
stránky poskládané z krátkých útvarů, z glos, poznámek a zpráv. Dlužno dodat,
že experiment příliš nezabral. Od prvního řádného čísla zvolila redakce tradičnější
rozvržení stránek v úpravě, jejíž základy položil grafik Milan Kopřiva a která
v tehdejším spektru novinových titulů a při daných technologických možnos-
tech nebyla určitě konzervativní.) 
Šéfredaktorem FTN byl od počátku filmový publicista Otakar Váňa. Složení
redakce se lehce proměňovalo, ale hranice mezi zaměstnanci a několika ex-
ternisty byly vždy velmi pružné až neznatelné. K základnímu okruhu stálých
spolupracovníků a autorů patřili Drahomíra Novotná-Olivová, Ljubomír Oliva,
A.J.Liehm, Eva Pleskotová, Senta Wollnerová, Jiří Lederer, Milan Schulz, Jiří Pit-
termann, Jan Císař, psycholog, psychiatr a Schormův scenárista i herec Milan
Morávek … Přispívali Stanislav Budín, Jiří Ruml, Dušan Havlíček, Agneša 
Kalinová, Jarmila Vyskočilová, filmoví a televizní tvůrci, například Jan Němec,
Antonín Moskalyk, televizní publicisté… 

Otakar Váňa vyslal první nulté číslo do světa se vzkazem: „Jsme novorozencem
Svazu čs. filmových a televizních umělců. Jeho koncepce by tedy měla být i naší
koncepcí Někteří nás sice varovali: dávat v jedněch novinách dohromady
film s televizí – to je jako křížit oheň s vodou! Pokusíme se tedy vytvořit ohnivou
vodu. Předpokládáme, že ji tentokrát bude konzumovat civilizované, vzdělané
obyvatelstvo…“
I na dobu, do níž patřily, byly FTN, jak se lze přesvědčit, názorově konzis-
tentní, nezávislé, soustředěné hlavně na filmovou a televizní produkci domácí
i zahraniční, na její analýzu, vřazování do souvislostí (kritiky, recenze, pravidel-
né hodnotící sloupky, úvahy, komentáře, rozhovory, průzory do zahraničí atd.).
Duch novin byl zřetelně oponentní k zavedenému „ideologickému“ uvažování
o filmu a televizi. FTN přiznávaly „otcovství“ FITESu jako vydavatele, jeho poli-
tiku sdílely, ale mechanicky nekopírovaly. Reflektovaly zápasy s mocí o podobu
filmu a televize, a po svém, důrazně, neřekl bych, že „v mezích mírného pokroku“
nebo naopak „hlavou proti zdi“, ale s  pochopitelným rozmyslem sváděly svoje
vlastní zápasy. 
Připomenul bych třeba polemiku se „slavnou“  interpelací poslance Pružince
a 21 jeho kolegů z května 1967 ve věci některých filmů v tehdejším parlamentu
nebo později s článkem V. Bolšakova, denuncujícím v prosinci 1968 české
filmaře v sovětské Komsomolské Pravdě, průběžnou podporu problémové 
a problematizované televizní publicistiky, osobitých, ambiciózních a kontro-
verzních filmových projektů a tvůrců… 
Později FTN aktivně asistovaly činnosti Koordinačního výboru uměleckých svazů
(obviňovaného mj. z organizace druhého centra v KSČ), jehož významně ini-
ciativní složkou byli v letech 68-69 právě FITES a jeho vedoucí reprezentanti. 
K důležitému okamžiku ve vývoji FTN došlo v létě roku 1967 po IV.sjezdu Svazu

Malá epizoda z velkých let aneb Opožděný nekrolog za Filmové a televizní noviny

Konference SČDFU 1962. Jaroslav Skála zachytil v roce 1959 zvlášť tvrdě kritizované tvůrce
Oldřicha Daňka, Elmara Klose, (zády) a Jána Kadára. Fotografii tehdy kdosi nazval „Skupina
Banské Bystrice a přimknuvší se Pittermann“ (vlevo).
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československých spisovatelů a zákazu Literárních novin. Až do obnovení
Literárek na jaře 1968 (jak se konstatuje i ve stručné historii FITES) se tribunou
řady jejich autorů staly FTN. Pravidelné fejetony psali několik měsíců Ludvík
Vaculík (ten pod šifrou √l), Milan Schulz, přispívali Petr Chudožilov, Ivan
Klíma a mnozí další… 
FTN se poněkud kuriózně a netradičně představily svými nultými náborový-
mi čísly. Kuriózním způsobem se se svou existencí, iritující aparátčíky a dog-
matiky, též rozloučily. 

V červnu 1969 zahájil Český úřad pro tisk a informace s FTN řízení, ke dni
14.listopadu 1969 byla vydavateli, Filmovému a televiznímu svazu, po zmíněném
vlekoucím se řízení a důtce, odňata registrace časopisu z důvodu „nebezpečí

dalšího negativního působení na veřejné mínění a tím narušování úsilí strany
a vlády o plnou konsolidaci poměrů v zemi“. 
Vlastně to byl tak trochu trest za těch pár měsíců, kdy FTN působily – nechtěny
sice, semtam popotahovány, leč více či méně z nutnosti za dané situace trpěny, 
Poslední číslo FTN vyšlo vlastně dvakrát. Poprvé 20.srpna 1969 s původním
obsahem jako číslo 16, na titulní stránce s fotografiemi herečky Zuzany Kocúrikové
a režiséra Jana Schmidta a fejetonem Nepozorovanost příchodu velkých věcí od
Petra Chudožilova. A po bleskovém zákazu distribuce tohoto čísla vyšly Filmové
a televizní noviny opakovaně 17.září 1969 (tj. po měsíci) jako číslo 17, s Kocúrikovou
a Schmidtem sice, leč bez Chudožilova (protože prý ve svém příspěvku skrytě de-
honestoval vládu a designovaného předsedu Revoluční rady Aloise Jindru jakož-
to ministra dopravy), a s aktualizovanou „aktuální“ stranou dvě. Zato ovšem,
náhradou za nuceně vyřazený Chudožilovův text, s velkou fotografií Pavla Juráčka
a reportáží z natáčení jeho nového, posléze nadlouho trezorovaného filmu Odsouzeni
ke Guliverovi (Případ začínajícího kata). 
Nakonec – docela sympatický a svým způsobem symptomatický odchod Fil-
mových a televizních novin ze scény! Ona levice občas opravdu nevěděla,
co dělá pravice… 
FITES přežil FTN jen o pár týdnů, neboť: jeho „čelní představitelé jsou“, jak
řečeno v příslušném zdůvodnění, „známi mimořádnou iniciativou a organizá-
torskou aktivitou při vyvolávání koordinovaných nátlakových a posléze opoz-
ičních akcí, udržujících permanentní napětí a prohlubujících politickou krizi“.
Posledním hřebíčkem do rakve FITES (a jsme zpátky u médií a společnosti 60.let)
bylo udělení Trilobita, od roku 1966 prestižní svazové ceny (jejíž televizní porotě
jsem měl tu čest předsedat), Vlastimilu Vávrovi za dokument Smrt Jana Masary-
ka – Na pomoc prokuratuře. A co čert nechtěl, stalo se čirou náhodou večer
7.listopadu 1969, kdy se v Národním divadle, pár desítek metrů od dějiště
předávání Trilobitů, už zase oficiálně a za účasti „představitelů“ oslavovala
Říjnová revoluce… Mgr. Jiří Pittermann

ČST a FITES v šedesátém osmém
Srpen – prosinec 1968

Po půlnoci prvního srpna dostali šéfredaktoři pokyn,
aby ustali v polemice se socialistickými zeměmi. Po
zprávě médií, že jednání v Čierne nad Tisou skonči-
lo, občané na manifestacích žádali pravdivé infor-
mace o jeho průběhu a závěrech. Napjaté očekávání

neuspokojil projev prezi-
denta Ludvíka Svobody
z košického studia ČST,
ani následné ujišťování
Alexandra Dubčeka že se
jednání netýkalo vnitro-
politické situace, ale
mezi národních otázek.
Znepokojující byla rovněž

informace o původně naší stranou odmítané
společné schůzce s reprezentanty pěti zemí
Varšavského paktu 3. srpna v Bratislavě
1. 8. – Pružnější organizaci řízení studií umožnilo
již na přelomu pololetí rozhodnutí ústředního ředitele
ČST Jiřího Pelikána. Vzniklo samostatné Televizní
studio Praha, pravomoci dalších studií byly posíle-
ny a ústřední ředitelství se soustředilo na koordi-
naci programu všech pěti studií. Ředitelem pražského
studia se stal dosavadní vedoucí Hlavní redakce pub-
licistiky a dokumentaristiky Viktor Růžička a na jeho
místo nastoupil dokumentarista Arnošt Frydrych. –
V hlavním večerním čase uvedla televize diskusi Zvě-
davé kamery o naší ústavě, o právech a povinnos-
tech občanů, Občanskou výchovu Vladimíra

Branislava a Jaromíra Kincla v režii Milana Tomsy.
S mladými lidmi nejrůznější profesí diskutovali do-
centi právnické fakulty Univerzity Karlovy JUDr. Ján
Gronský, JUDr. Igor Tomeš a JUDr. Oto Novotný. Jak
uvádí programový článek v Týdeníku Čs. televize,
soustředili se především na části ústavy, které „byly
formulovány pod vlivem chybného uvažování nebo
cizích vzorů, na předpisy, směrnice a ustanovení,
které měly podepřít nedotknutelnost moci a konz-
ervovat její systém.“ – A před půl jedenáctou v noci
vysílala televize dokument Arnošta Frydrycha, Pavla
Mošny a režiséra Jaroslava Šikla Ejhle, člověk. „Je
to jedinečné dílo“, napsal Jiří Lederer do Zeměděl-
ských novin, „které dosud nejhlouběji nahlédlo
do psychologické hloubky té hrůzy minulého
dvacetiletí, jíž se tak jemně říká deformace. Zrodilo
se dílo, které je drastické, kruté, více vzrušující než
nejlepší detektivka, hlubší než vše, co dosud bylo
napsáno o psychologii našich mučitelů, dílo, které
by mělo shlédnout hodně lidí – protože je to jedno
z nejsilnějších děl politické publicistiky, jaká se zrodi-
la v naší televizi za poslední půlrok“. Ani po velkém
ohlasu diváků neměl již dokument reprízu. 
3. – 8. – V Bratislavě se konala schůzka představitelů
pěti komunistických stran s naší delegací. Mi-
mořádně ironicky působilo obligátní vítání,
zachycené televizními kamerami. Předem připravený
text společného frázovitého Prohlášení byl po diskusi
pozměněn. Finální verze tak sice obsahovala for-

mulaci o rovnosti, suverenitě a nezávislosti států
Varšavské smlouvy, ale především deklaraci, že je
ochrana socialismu internacionální povinností všech
socialistických zemí. – Prostřednictvím prvního
tajemníka ÚV KS Ukrajiny Pjotra Šelesta odevzdal
v Bratislavě Vasil Biľak „zvací“ dopis pro Leonida
I. Brežněva (signovaný rovněž Aloisem Indrou, 
Antonínem Kapkem, Drahomírem Kolderem 
a Oldřichem Švestkou) se žádostí o pomoc všemi
prostředky. – Poslední vojenské jednotky ze cvičení
Šumava opustily území republiky. 
4. – 8. 8. – Bratislavské Prohlášení bylo uveřejněno
v médiích.Alexandr Dubček vystoupil v televizi. Ujis-
til občany, že nebyl podepsán žádný jiný tajný doku-
ment a že máme další prostor pro reformy, že není
jiné cesty než té, kterou země nastoupila po lednu.
– Za přítomnosti kameramanů pokračovala
shromáždění občanů, která se stala národním hnutím

Loučení s britským režisérem Lindsayem Andersonem na letišti, druhá polovina 60. let. 
Zleva Jiří Pittermann, šéfka Andersonovy produkce, Jaroslava Tvrzníková, Miloš Forman, 
L. A., Ivan Passer, Jaromil Jireš a Jaroslav Papoušek.
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na podporu reforem k sociálně spravedlivému, svo-
bodnému, suverénnímu státu. Byly zahájeny
celonárodní sbírky Lidový zlatý poklad a Fond re-
publiky. – Po jednání v Čierne nad Tisou a v Bratislavě
bylo zřejmé, že další demokratizační proces je reál-
ný jedině v souvislosti s mimořádným XIV. sjezdem
KSČ – s odchodem konzervativních členů z ÚV strany
a s posílením progresivních sil; neboť ne všichni
členové ústředního výboru, kteří hlasovali v lednu
pro odvolání Antonína Novotného z funkce prvního
tajemníka KSČ, zůstali Dubčekovými stoupenci. –
Reprezentanti umělců a vědců v Koordinačním
výboru tvůrčích svazů se zabývali situací po jednání
v Čierne nad Tisou a v Bratislavě. Výsledky přijali
jako politickou realitu, ale stále doufali, že máme
prostor pro pokračování v demokratizačním pro-
cesu. „Koordinační výbor věří“, psali ve svém
Stanovisku k současné situaci, „že se i nadále bude
rozvíjet systém záruk občanských svobod a jejich
rozhodujícího předpokladu – svobody tisku“. Dou -
fali, že ohlášené návštěvy delegací Jugoslávie a
Rumunska náš vývoj podpoří. – Literárně dramat-
ická tvorba nemohla na změněnou vnitropolitickou
situaci reagovat tak bezprostředně jako zpravoda-
jství a publicistika. Z trezoru byl uveden na obra-
zovky příběh z roku 1964 Stávkující z cyklu re-
portážních her Advokátní poradna scenáristky Marie
Kubátové v režii Miloslava Zachaty. – Pro  cyklus
O čem se hovoří v tomto horkém létě se Vladimír
Škutina rozjel za lidmi z  terénu a za předsedou České
národní rady Čestmírem Císařem. – Pokračovala
příprava nového postavení ČST; vláda schválila statu-
ty poradních sborů ústředních ředitelů rozhlasu 
a televize; jejich členy mělo navrhovat předsednictvo
Národní fronty z význačných vědeckých, uměleck-
ých a politických osobností. – V Literárních lis-
tech vyšel komentář Přátelství a politika, podepsaný
pseudonymem Dalimil, který končí: „…nemůžeme
souhlasit s jakýmkoli nátlakem na naše vnitřní záleži-
tosti. Jsme občany suverénního státu, alespoň zatím,
víme sami nejlépe co máme činit… Jsou jisté kon-
stanty, kterými se vyznačuje celý náš proces od
ledna. Má-li být úspěšný, nemůže se jich vzdát. Pro
naše spojence, chtějí-li jimi zůstat, je jediná možnost:
uznat je a pochopit“. A v tomtéž čísle Literárních
listů v článku Od Varšavy k Bratislavě uvádí autor
Josef Válek že na otázku studentů významnému přís-
lušníkovi evropského státu – co by tento stát udělal
v případě okupace naší země, dotyčný odpověděl:
„Gar nichts, liebe Freunde“.
9. – 17. 8. – Televizní kamery byly u spontánního
přivítání jugoslávské delegace v čele s Josipem
Brozem Titem a stejně o týden později zprostřed-
kovaly divákům přivítání delegace Rumunské so-
cialistické republiky vedené s Nikolaem Ceausescem.
– Do hlavního večerního času zařadila televize další
díl kritické trilogie o podmínkách mladých lidí při
vstupu do života …neboť jejich je království toto
– Provizorní život. – Politické byro ÚV KSSS rozhod-
lo o datu intervence do Československa. – Na Or-
líku se radili konzervativní politici v čele s Aloisem
Indrou o převzetí moci v zemi po okupaci. –
V Komárně se sešel Alexandr Dubček s Jánosem

Kadárem, který ho naposled varoval. Dle Dub -
čekových vzpomínek Naděje umírá poslední mu
János Kadár doporučoval, aby udržel svobodu tisku
„v jistých mezích… neudělal žádnou narážku na
možnost vojenské agrese proti Československu.“
Na tiskové konferenci charakterizoval František
Kriegel současnou situaci slovy: „Damoklův meč
nad námi visí na tak tenké niti, že si to nedovedeme
představit.“
18. – 20. 8. – Sovětský svaz si vyměnil s USA nóty
o platnosti dohod z Jalty a z Postupimi – Alexan-
dru Dubčekovi byl doručen dopis Leonida Iljiče
Brežněva s výtkami o neplnění dohod z Čierne 
a z Bratislavy. – Náměstek ministra vnitra pro stát-
ní bezpečnost plukovník Viliam Šalgovič svolal po-
radu vybraných příslušníků StB. – Na shromáždění
v Žiaru nad Hronom Gustav Husák kritizoval pomalý
postup demokratizace na Slovensku a prohlásil,
že „…nový proud představovaný u nás soudruhem
Dubčekem je tak silný v českém a slovenském
národě, že není takové síly, aby mu kdokoli dveře
přivíral“. – Za přítomnosti kamer se střed Prahy
měnil v Hyde parky. Částka na Fond republiky dosáh-
la téměř dvou set miliónů korun a na Zlatém fondu
shromáždili občané 60 808 gramů zlata. – Na 
21. srpna večer připravovalo ostravské studio pořad
Zlatý poklad Květy Škutchanové a O. Vlka v režii 
Milana Vilíma – příběhy lidí, kteří věnovali na fond
i rodinné památky, a jejich odpovědi na otáz -
ku…proč? Před druhými Televizními novinami pak
měl být uveden dokument pražského studia Kádrový
případ Zdeňka Lavičky s podtitulkem: Zpráva 
o člověku, který vždycky říkal jen to, co si myslel…
Odpoledne zasedalo předsednictvo ÚV KSČ. I stro-
hý úryvek z připraveného referátu Alexandra Dubče-
ka pro mimořádný XIV.sjezd dokládá k jakému
společenskému modelu směřovalo Pražské jaro,
vývoj známý jako socialismus s lidskou tváří: „Vlast-
ní obsah a smysl naší revoluce předpokládá
hlubokou proměnu společensko-politického sys-
tému, všech jeho institucí... Socialismus potřebuje
nikoli méně, ale více a reálnějších svobod než
kterákoli dřívější společnost: svobody slova a pro-
jevu, shromažďování, spolčování, pohybu, ces-
tování atd. Vyžaduje nikoli méně, ale více a reál-
nějších práv člověka…“ Konzervativním politikům
se nepodařilo prosadit vlastní Zprávu o situaci
v ČSSR, v níž akceptovali sovětské výhrady. –
Odpoledne se sešla u náměstka ministra vnitra Vil-
iama Šalgoviče důvěrná porada za účasti důstojníků
KGB. – O možnosti vojenské intervence spekulo-
vali již od března novináři v tisku západních zemí

a i signály z Moskvy byly zřetelné, nicméně neby-
ly považovány za hrozby. Proč, napsal Jaroslav Še-
divý v úvaze Politika rozumu v deníku Práce 28. čer-
vence: „Kdyby sovětská politika učinila podobný
chybný krok, byl by to jen důkaz její slabosti a krize
těch principů, které si vypsala na svůj štít… Její
neúspěch a porušení vyhlašovaných principů by
byly hřebíkem do rakve mezinárodního komuni-
stického hnutí a vážnou ranou všem snahám o lev-
icovou politiku v západoevropských státech…“. 
Před půlnocí překročila cizí vojska československé
hranice. 
21. – 26. 8. – Hodinu po půlnoci vyzval rozhlas
posluchače, aby čekali na důležitou zprávu. Předsed-
nictvo ÚV KSČ přijalo proti čtyřem hlasům kon -
zervativců Provolání všemu lidu ČSSR. Na příkaz
ředitele Ústřední správy spojů Karla Hoffmanna byl

vypojen vysílač středních vln. Zapomněl však na
rozhlas po drátě, takže posluchači byli s Provoláním
seznámeni. – Ve tři hodiny v noci byl zatčen Oldřich
Černík, o hodinu později Alexandr Dubček, Josef
Smrkovský, František Kriegel, Josef Špaček, Bo-
humil Šimon, odpoledne byli odtransportováni mimo
území republiky a poté do Moskvy. Ráno začala
vysílat ilegální Vltava prohlášením, že k nám „tříd-
ní bratři“ přišli na pozvání pomoci proti ohrožení
socialismu. – Občanská podpora vedení vlasti se
změnila v neozbrojený odpor proti okupaci. –
K prvním obětem došlo při obraně rozhlasu, který
byl obsazen v devět hodin. – V hotelu Praha se sešli
konzervativní členové KSČ a vyzvali ke spolupráci
se sovětskou armádou. – V Praze v ČKD ve Vysoča -
nech se konal mimořádný XIV. sjezd KSČ, kde
Alexandra Dubčeka zastoupil Věnek Šilhan. Klub an-
gažovaných nestraníků vyjádřil solidaritu s vedením
KSČ. – Permanentně zasedalo Národní shromáždění,
prezident Ludvík Svoboda odmítl jmenovat kolab-
orantskou vládu Aloise Indry. – Konala se hodinová
stávka proti okupaci. – Po obsazení rozhlasu i redakcí
tisku pracovali novináři v náhradních prostorách;
noviny ústřední, krajské, okresní vycházely v něko-
lika mutacích denně, hlavní informační roli převzal
nejpohotovější rozhlas.
Vysílání Československé televize v prvních dnech
okupace – televize svým audiovizuálním charak-
terem s technicky nejnáročnějším vysíláním byla
nejzranitelnější, nicméně vynalézavost techniků,
spojařů, jejich obětavost spolu s hlasateli, redak-
tory aj. byla obdivující. Do Měšťanské besedy ve
Vladislavově ulici, kde bylo zahájeno vysílání, se
již od půl páté ráno sjížděli Kamil Winter, Kamila
Moučková, Pavel Vantuch, Přemek Prokop, Miroslav
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Sígl, Petr Ulrych, Oldřich Čičatka… O půl deváté
vtrhla do studia skupina okupantů a za přítomnos-
ti ředitele provozu studia Praha Karla Kohouta byli
vyhnáni a zařízení studia rozstříleno. Náhradním
pracovištěm se stalo bývalé kino Skaut, kde již byla
Olga Čuříková a Věra Kunderová, Petr Krul, Miloslav
Tonninger, Tomislav Neklan, Julius Daněk; pos-
tupně tam přišli Miroslav Sígl, Jiří Kantůrek, Vladimír
Tosek, Mário Ilk, Jiří Svejkovský, Vladimír Škutina,
Petr Ulrych, Jiří Hradecký… V 11, 40 se televizní
signál odmlčel. Jedna skupina odjela na vysílač
Cukrák, odkud televize vysílala až po poslední záběr
na dvůr, kudy přijížděly tanky. Další odjeli do
Výzkumného ústavu A.S. Popova pro sdělovací
techniku v Praze 4, kde byli režiséři Miroslav Lang
a Zdeněk Podskalský – odtud vysílali do 23. srpna;
poté se přesunuli do rozestavěného objektu v Praze
na Petřinách – spisovatel František Pavlíček tam
přiváděl do improvizovaného studia herce, další
umělce, delegáty XIV. sjezdu KSČ. Vysílání skonči-
lo 26. srpna dvacátou relací. – Záběry z ulic okupo-
vané Prahy natáčeli kameramani Miroslav Fojtík,
Josef Krejčí, Oldřich Kábrt, Zdeněk Pokorný, Jaroslav
Holeček a další. Přes přenosový vůz vysílali z roze -
stavěných Kavčích hor Ivo Paukert, Jindřich Fairai-
zl, Vít Holubec, Miroslav Suchánek, Karel Mikys-
ka, Olga Čuříková, Otta Bednářová, Miloš Volf, Mário
Ilk. Skupina televizních pracovníků, vedená
Vladimírem Toskem, odjela na Kleť. Velitel česko -
slovenské obrněné jednotky vzal televizní tvůrce do
stavu a propůjčil jim maskovací uniformy. Vysílání
z Kletě začalo před půlnocí 21. srpna; zde se sou -
středili Oldřich Čičatka, Alena Kejhová, Ivan Balaj,
Josef Krejčí, J. Wackermann, Věra Hlinková, řidič
Grimboš, Libor Ševčík, Petr Krul, Ota Nutz. Po
pokusu okupantů vysílání zlikvidovat dělostřeleck-
ou palbou se přesunuli na vysílač Krašov, který byl

rozstřílen 24.srpna. Skupina se ještě stačila s diváky
rozloučit a pod ochranou tmy byla odvezena do bytu
hajného v Holubově. Část odjela s mnoha překážka-
mi do Prahy, ostatní v hasičských vozech
k pohraniční jednotce u Lipna a do Rakouska, aby
tam pokračovali ve vysílání; před zahájením se však
dozvěděli o návratu našich představitelů z Moskvy.
Jednou z hlavních postav vysílání z brněnského stu-
dia byl dokumentarista Luboš Popelka. Dle
vzpomínky režiséra Jiřího Vanýska, když sovětské
tanky znemožnily vysílání televizního štábu, sbalil
Luboš Popelka kotouče filmů z okupace, přesunul
se do Vídně a vysílal odtamtud. Obrazové svědectví
o vojenské intervenci obletělo obrazovky západních
zemí.

Ani ostravské studio nepřiměly tanky k rezignaci.
Po urychlené poradě u vedoucího dokumentaris-
tiky Jana Neulse se po obsazení studia televizní pra-
covníci Luděk Eliáš, Miroslav Ujčík, Jiří Necid, Hana
Juračáková a další přesunuli na vysílač v Hošťál -
kovicích. Teprve když byly 23. srpna tanky na
dohled, unikli. Technici a spojaři se však postarali 
o to, aby byl vysílač i po zapečetění schopen
provozu. Tým se uchýlil do studia v Zábřehu s provi-
zorní hlasatelnou ve skladu kamer, kde je neobjevila
ani kontrola sovětského důstojníka. S dvoudenní
pauzou vysílalo ostravské studio především zpravo-
dajství, ale také verše, filmy až do 4. září, než znovu
zahájila vysílání Praha. 
Poslanec a ústřední ředitel ČST Jiří Pelikán byl v bu-
dově Národního shromáždění a poté na XIV. sjezdu
KSČ ve Vysočanech a se svými televizními spolupra-
covníky udržoval telefonické spojení. Hned 21. srpna
odjeli po konzultaci s jeho náměstkem Zdeňkem
Noháčem z kina Skaut Miroslav Sígl a Jiří Hradecký
do ČKD ve Vysočanech, kdy se připravoval XIV. sjezd
KSČ. Z popudu pracovníků Tesla Hloubětín bylo
umožněno vysílání rozhlasového Svobodného
vysílače na vlně 490 metrů. Kromě obou jmeno-
vaných odtamtud od druhého a třetího dne vysílali
rovněž Kamila Moučková, Richard Honzovič, Zdeněk
Roman, Věra Bednářová a další. Pro organizaci XIV.
sjezdu KSČ a poté pro zpravodajství z jeho průběhu
měl Svobodný vysílač nezastupitelný význam. Jeho
vysílání skončilo až po návratu našich ústavních
představitelů z Moskvy. 
Známé je z oněch dní vysílání libereckého studia
Sever, improvizované na retranslační věži na Ještě-
du. Jeho moderátorem byl tehdejší redaktor
Libereckých výstavních trhů Miroslav Hladík a ve
vysílání vystoupili rovněž Václav Havel a Jan 
Tříska. – Na vysílači Javořice na Českomoravské
vysočině technici vybudovali primitivní studio pro
zvukový signál, odkud po celý další týden moderoval
vysílání inženýr radiokomunikací Jaroslav Roubínek
z Telče… 
Aktivity Koordinačního výboru tvůrčích svazů
lze do 21. srpna označit jako přípravnou fázi na
následné měsíce. V týdnu po okupaci se KOO TS
stal průběžným informačním centrem. Ludvík Pa-
covský a další tam přinášeli zprávy o situaci v zemi,
o jednání vysočanského sjezdu, permanentní byla
snaha o všestrannou informovanost členů – co dělat,
jak na okupaci reagovat, nepodlehnout depresi,
zabránit krveprolití. 
Neozbrojený občanský odpor byl následně označen
jako hvězdný týden v dějinách republiky. Za oběť
mu padlo sto mrtvých a cca 700 zraněných.

V Kremlu, kde sovětská strana vyhrožovala neustále
krveprolitím, občanskou válkou, pokud delegace
ČSSR nepřistoupí na jejich ultimativní požadavky,
měl z naší strany hlavní slovo prezident Ludvík Svo-
boda. Alexandr Dubček podpis protokolu odmítal
– nakonec podepsal jako poslední.
27. 8. – Po zmaření plánu na převzetí moci kolab-
orantskou vládou Aloise Indry byl návrat našich
představitelů do vlasti považován občany za další
vítězství. Odpoledne však rozhlas vysílal oficiální
moskevské komuniké, poté projev prezidenta Lud-
víka Svobody a emocemi přerušovaný projev Alexan-
dra Dubčeka. Moskevský protokol nesměl být zveře-
jněn. Občané, kteří vzdorovali okupaci mezi tanky
a na vlastní bezpečnost nemysleli, pochopili že naši
politici diktátu Kremlu ustoupili. Byla to deziluze,
šok. Naději udržovalo ujišťování, že pobyt cizích
vojsk na našem území je dočasný a zbývá prostor
pro pokračování v polednovém vývoji. 
28. – 31. 8. – Na tiskové konferenci ujišťoval pre-
miér Černík novináře o pokračování v polednové
politice s některými omezeními. – V Bratislavě na
sjezdu KSS Gustav Husák prosadil neplatnost
vysočanského sjezdu.KSČ. Byl zvolen prvním tajem-
níkem KSS. – Dokument o okupaci, promítaný
v kinech, byl po týdnu stažen z programu. – Prezi-
dent Svoboda, Alexandr Dubček, Josef Smrkovský
a Oldřich Černík žádali v Provolání o podporu kon-
solidace v zemi. – Interventi vydávali tiskovinu
Zprávy. – Usnesením vlády ČSSR č.292 byl 30. srpna
zřízen Úřad pro tisk a informace jako údajně mi-
mořádné opatření vzhledem k mimořádnému stavu
v zemi „ke kontrole prostředků hromadných in-
formací…“ – Na zasedání ÚV KSČ byl vysočanský
sjezd prohlášen za neplatný. Z funkcí odstoupili
tajemník strany Čestmír Císař a předseda Národní
fronty a člen předsednictva KSČ František Kriegel.
Z předsednictva byli také odvoláni konzervativní
politici (Švestka, Kolder, Rigo, Kapek) a do ústřed-
ního výboru kooptováni delegáti zvolení ve
Vysočanech. Na manévr Alexandra Dubčeka a jeho
stoupenců o vlastním rozhodování s ohledem na
plnění moskevských protokolů reagoval rozčileným
telefonátem Leonid Brežněv. – Televizní studia 
i redakce tisku byly stále obsazeny. Interventi vy-
dávali tiskovinu Zprávy, špatnou češtinou se z éteru
ozývala jejich vysílačka Vltava. – Šéfredaktor Tele-
vizních novin Kamil Winter emigroval a na jeho místo
nastoupil Josef Vošahlík, povolaný z našeho zas-
tupitelství v Moskvě. V září byl pracovní poměr
rozvázán s Miroslavem Síglem, spoluorganizátorem
Svobodného vysílače, monitorovaného našimi 
a sovětskými bezpečnostními orgány. 
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1. 9. – Československé vyslanectví v Bernu de-
mentovalo v souvislosti s příjezdem ministra
zahraničí Jiřího Hájka dohady o vytváření čs. vlády
v exilu.
2. 9. – Koordinační výbor tvůrčích svazů vydával od
září bulletin, v němž pohotově zveřejňoval posto-
je tvůrčích svazů, informace o kontaktech zástupců
KOOTS s ministerstvem kultury a s ústředními vlád-
ními a stranickými představiteli, dementoval cíleně
šířené dezinformace. O významu, jaký vedení státu

KOO TS připisovalo, svědčí přijetí téměř
padesátičlenné delegace prezidentem Ludvíkem
Svobodou a předsedou vlády Oldřichem Černíkem
na Hradě, aby informovali o situaci. Omezení svo-
body médií označili oba představitelé za mimořád-
né, slíbili konzultaci dalšího postupu i podporu kul-
tuře. Dle vzpomínek Jiřího Lederera všest „prezident
vysvětloval jednání v Moskvě a hlavně mu šlo o to,
abychom pochopili nezbytnost přijetí moskevského
protokolu… Oba státníci hovořili velmi upřímně 
o podmínkách, které vznikly vstupem cizích armád
na naše území a o nutnosti normalizace jako před-
pokladu jejich odchodu i postupného rozšiřování
prostoru pro uskutečňování těch cílů, které jsme si
vytkli v Akčním programu a ve vládním prohlášení
z letošního jara. Normalizace je také podmínkou
toho, abychom mohli trvat na plnění závazků druhou
stranou, o což naše vláda bude všestranně usilo-
vat“. Normalizaci ovšem chápala každá strana jinak.
U tvůrců to nebylo plnění jim neznámých
moskevských protokolů, ale pokračování poled-
nového vývoje. – Aktiv předválečných členů strany
ve Vítkovicích označil vstup vojsk jako internacionální
pomoc. 
3. 9. – Okupační jednotky začaly uvolňovat budovy
médií. – Úřad pro tisk a informace (nadále ÚTISK)
vydal první výnos s pokyny pro média: „Nepub-
likovat nic, co by mohlo vyznít jako kritika Sovět-
ského svazu, PLR, NDR, BLR, MLR a komunistic kých
stran v těchto zemích. Co by mohlo být vykládáno
jako útoky proti základům socialismu, KSČ, ostat-
ním politickým stranám, systému a postavení Národ-
ní fronty a postavení naší armády a Bezpečnosti“.
Dále bylo zakázáno napadat cizí vojenské jednotky
na našem území, používat termíny okupant a oku-
pace, propagovat neutralitu…
4. 9. – Pražské televizní studio bylo uvolněno 
a po napáchaných škodách zprovozněno. Ústřední
ředitel Jiří Pelikán mezitím pověřil Jiřího Sve-
jkovského, Jiřího Kantůrka a Vladimíra Škutinu, aby
připravili vysílání. Zahájila je černě oděná Kamila
Moučková. Následovalo vystoupení Luďka Munzara,
který přednesl Horův Zpěv o rodné zemi, a Dali-
bor Bedřicha Smetany. – Média zemí východního
bloku publikovala dezinformaci, že v ČST byly

nalezeny zbraně, portrét Adolfa Hitlera a v pracov-
ně Jiřího Pelikána pornografie. 
5. 9. – Prezident přijal demisi místopředsedy vlády
Oty Šika a ministra vnitra Josefa Pavla. – Minister-
stvo vnitra oznámilo, že zamítlo stanovy KAN a K231.
– ÚV KSČ svolal do Prahy poradu krajských
funkcionářů Lidových milicí.
6. 9. – Na funkci předsedy Národní fronty rezig-
noval František Kriegel a do funkce nastoupil sym-
patizant okupantů Evžen Erban. – V ČST byly všech-
ny publicistické pořady a dokumenty prvních osmi
měsíců roku odepsány. Prvním magazínem, jímž se
tvůrci pokusili o kontinuitu s prvním pololetím roku,
byl v září magazín Jsme s vámi – buďte s námi Jiřího
Kantůrka a Vladimíra Škutiny. Přiváděli na obrazovku
známé osobnosti Pražského jara, jimž občané stále
důvěřovali, Josefa Smrkovského, Alexandra Dubče-
ka, Oldřicha Černíka, Martu Kubišovou, Ivu
Janžurovou… – Televizní noviny vysílaly (do sed-
mého listopadu) komentáře Na okraj týdne např.
o Radách pracujících, o federativním uspořádání re-
publiky. Pořad Na pomoc republice, tj. oblastem
a závodům nejvíce postiženým okupací, zahájilo
pražské studio a od 9. září vstupovaly do vysílání
krajské redakce a studia v Brně, v Ostravě, 
v Bratislavě a v Košicích. 
7. – 9. 9. – Pracovníkům rozhlasu byla vrácena je-
jich budova. – ÚTISK vydal druhý pokyn pro média,
aby přestala okamžitě uveřejňovat „informace týka-
jící se dílčího i celkového zhodnocování škod způ-
sobených vojenským obsazením, případně pobytem
cizích vojsk v naší zemi. Toto hodnocení je interní
záležitost, kterou se zabývají příslušné orgány stát-
ní správy. Dále byly zapovězeny zprávy a údaje 
o zabitých a zraněných během obsazení i později
a o incidentech s vojsky pěti států…“ – V televizi
vystoupil Jaroslav Seifert a svůj proslov končil: „Děla
a pásy tanků dezorganizovaly všechen náš život.
To ano. Ale přes všechnu svou sílu nemohou de-
zorganizovat naši lásku a naši věrnost českosloven-
skému lidu. Kdybych měl možnost mluvit s vrch-
ním velitelem armád, které obsadily naši zem,
poprosil bych ho, aby jeho armáda, tak jako tu
nechala u nás první tank, který přijel osvobodit
Prahu, aby nám tu ponechala i ten poslední tank,
který bude naši zemi opouštět. Také si ho dáme
na vysoký kamenný podstavec“. 
10. 9. – Českoslovenští ústavní činitelé vydali výzvu,
aby občané neemigrovali, že jim zaručují bezpečnost.
Cíleně šířené informace o hromadném odchodu kul-
turních pracovníků z vlasti dementoval KOO TS
Prohlášením umělců, vědců a novinářů z 31. srpna:
„V zahraničí se objevily zprávy, že naši zemi houfně
opouštějí kulturní pracovníci. Prohlašujeme, že to
není pravda. Lidé, kteří jsou za hranicemi, jsou
tam v absolutní většině legálně a vůbec nehod-
lají vytvářet novou emigraci…“ Jak dosvědčil v de-
vadesátých letech Ludvík Pacovský, ,,…v průběhu
září se však názor na návrat lidí, které 21. srpen
zastihl v cizině, měnil. Velmi brzy po srpnu 1968
mělo vedení – Svoboda, Dubček, Černík a Sm-
rkovský eminentní zájem na tom, aby se lidé, kteří
po intervenci odešli do emigrace, vrátili. Byl jsem

vyzván koordinačním výborem, abych jel do Vídně
a potom s Jiřím Pittermannem do Mannheimu. Měl
jsem přesvědčovat novináře a lidi z kultury
k návratu. Vlídně mne přijal Svoboda, ale nemohl
jsem si vzít na svědomí, že kohokoliv přesvědčím
a pak to s ním tady špatně dopadne. Byl jsem
ochoten co nejpřesněji informovat“. Jiří Pittermann
vzpomínky doplnil: „Po srpnu se každá cesta do
zahraničí …stávala jakousi misí… Svaz, někdy
velmi spletitými cestami a složitým systémem
vzkazů dovedl zorganizovat, aby se na místě, třeba
festivalu, kam takový posel vybavený informa-
cemi přijížděl, shromáždili naši lidé dlící v cizině
a dychtící po čerstvých zprávách z domova…“
11. 9. – V rozhovoru Josefa Smrkovského s V. Kuzně-
covem sovětský mluvčí vyjádřil nespokojenost
s plněním moskevského protokolu a s postupem
normalizace. 
12. – 13. 9. – Byl ustaven Vládní výbor pro tisk 
a informace , jehož úkolem bylo „jednotně usměr -

ňovat a kontrolovat činnost tisku, rozhlasu, televize
a ČTK.“ Opatření, označené za mimořádné, se však
rychle transformovalo v řádné. – Parlament schválil
zákon o shromažďovacím právu a o Národní fron-
tě. Na jeho základě byly všechny iniciativy, vzniklé
v prvním pololetí zapovězeny. – Totéž Národní
shromáždění, které 26. června cenzuru zrušilo,
schválilo zákon č. 127/1968 Sb., jímž cenzuru ob-
novilo. 
14. – 19. 9. – Předsednictvo ÚV KSS jednalo 
o urychleném zřízení Slovenského úradu pre tisk
a informácie. – Rezignoval ministr zahraničí Jiří Hájek.
– Právní komise ÚV KSČ potvrdila legalitu tisku, rozh-
lasu a televize po 21. srpnu a 24. září Vládní výbor
pro tisk a informace vydal zprávu, že novináři po 
20. srpnu plnili své povinnosti i na přechodných
pracovištích. Tím bylo vysílání rozhlasu a televize
a vydávání novin v okupačním týdnu, považované
Sověty za ilegální, legalizováno. 
20. 9. – Vyšel tiskový elaborát sovětských novinářů,
nazvaný dle obalu Bílá kniha (tj. K událostem
v Československu, Fakta, dokumenty, svědectví
tisku a očitých svědků, Moskva 1968). Brožura ob-
sahuje především výpisky z našeho i zahraničního
tisku, dokládající diskreditaci KSČ, revizionismus,
kontrarevoluci… ale nechybí v ní ani „hodnocení“
ČST: „Neobyčejně příznivá situace se vytvořila pro
kontrarevoluční propagandisty v televizi. Její ředi-
tel Jiří Pelikán, jeden ze známých stoupenců an-
tisocialismu, vystupoval otevřeně za nezávislost
masových sdělovacích prostředků na stranickém
vedení. Je proto pochopitelné, že právě v tele-
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vizi byly každodenně zařazovány přenosy vy-
počítané na vytvoření atmosféry politické ner-
vozity v zemi, na rozdmychávání vlny nacional-
ismu a protisovětských nálad. Je příznačné, že
v téže době z televizních programů téměř úplně
zmizely pořady o hospodářských otázkách, re-
portáže o lidech práce a především jakékoliv
zmínky o pozitivních jevech v životě země.
Přesvědčivým příkladem toho, kam až došly pro-
tisovětské pomluvy v Československé televizi,
je rozšiřování hanebného výmyslu o zavraždění
bývalého ministra zahraničních věcí Jana Masary-
ka sovětskými agenty“. 
Literárně dramatická tvorba, vysílání pro děti aj.
pokračovaly v plánovaném programu. Magazín Jsme
s vámi, buďte s námi po třetím pokračování zmizel
z obrazovek. Televizní noviny mohly informovat 
o oficialitách; po vysílání besedy na závodě proti
okupační tiskovině Zprávy dostala televize ohlasy,
které relaci označily jako provokaci.
21. – 30. 9. – Při jednání s náměstkem ministra
zahraničí SSSR V. Kuzněcovem Alexandr Dubček
marně protestoval proti ilegálním tiskovinám 
a vysílačce Vltava. Ministerstvo zahraničí rozesla-
lo pokyn velvyslancům, aby protestovali v zemích
Varšavské smlouvy. – Pracovníci Československé
televize včetně celozávodního výboru KSČ marně
hájili Jiřího Pelikána, kterého označili za nejlepšího
ředitele jakého kdy televize měla. Dvacátého pátého
září byl odvolán z funkce jako vůbec první šéf médií.
Spolu s ním odešel z rozhlasu Zdeněk Hejzlar. Do
vedení televize byl jmenován vládní zmocněnec Bo-
humil Švec z Dubčekova ideologického oddělení ÚV
KSČ. – Dvacátého sedmého září byla na poradě
představitelů zemí Varšavské smlouvy v Moskvě na
pořadu kritika nedostatečné normalizace v ČSSR
a smlouva o dočasném pobytu určitého kontingentu
sovětských vojsk v naší zemi s tím že teprve po pod-
pisu takové smlouvy mohou být části vojsk odsunuty.
– V rozhlasovém a televizním projevu vyzval Gus-
tav Husák obyvatele k sebekázni; na obranu pos-
rpnových opatření argumentoval požadavky spo-
jeneckých států. – Rozhlas a televize vysílaly projev
Josefa Smrkovského k 30.výročí Mnichova. 

3. – 4. 10. – Alexandr Dubček, Oldřich Černík 
a Gustav Husák se zúčastnili jednání v Moskvě o nor-
malizaci a o přípravě smlouvy legalizující pobyt sovět-
ských vojsk v Československu.
8. 10. – Ministerstvo vnitra oznámilo, že nebyly
schváleny stanovy Slovenské organizace na ochranu
lidských práv.- Na Vojenském obvodním soudu
v Praze – Pankráci začalo hlavní projednávání ob-

noveného procesu generála Heliodora Píky,
popraveného v roce 1949. 
9.- 10. – Stoupenci konzervativních sil se v pražské
Čechii přihlásili ke spolupráci s okupanty. -V Moskvě
začal soudní proces s K. Babickým, L. Bogoraz-
Danielovou, V. Delonem, V. Dremljugou a P. Litvi-
novem, kteří 25. srpna protestovali na Rudém
náměstí v Moskvě proti invazi do Českoslovens-
ka. O dva dny později byli odsouzeni k dvěma a půl
až pěti letům vyhnanství. – Koordinační výbor
tvůrčích svazů zaslal 18. října k moskevskému pro-
cesu otevřený dopis na vědomí sovětským svazům
a k uveřejnění v časopisech Izvěstija, Pravda, Borba,
Unita, L´Humanité a ČTK. Odsouzení označil KOO
TS za hrubé porušení občanských práv a žádal
adresáty, aby se zasadili o nápravu bezpráví. –
Desátým říjnem je datovaný dopis koordinačního
výboru Alexandru Dubčekovi, v němž je zpochyb-
něna oprávněnost podpisu moskevských protokolů.
Neboť „mandát důvěry neznamená právo rozhodovat
s konečnou platností o osudových problémech.
Takový podpis totiž postavil vrcholné stranické
orgány, celou stranu, před hotovou věc a zbavuje
nás efektivní možnosti podílet se na politice. Jaká
míra suverénního rozhodování zbývá straně, jejím
orgánům, všemu členstvu?…Jak si vedení strany
představuje plnění Akčního programu – byť
v omezeném prostoru – když jeho hlavní myšlenky
byly popřeny moskevskými dokumenty?“ – V ten-
týž den podepsal předseda KOO TS Ladislav Helge
také dopis k rukám Alexandra Dubčeka jménem další
progresivní platformy, kulturního aktivu při oddělení
kultury ÚV KSČ. Upozorňoval, že odvolání ředitelů
televize a rozhlasu Jiřího Pelikána a Zdeňka Hejzlara
z funkcí je v rozporu s polednovou politikou, žádal
specifikaci pojmu antisocialistických sil, tázal se na
postavení médií i jak předsednictvo hodnotí pos-
toje Vasila Biľaka a Aloise Indry. – Členové KOO
TS se rozjeli do závodů, kde se diskuse netýkaly kul-
tury, ale politické situace.
13. 10. – Národní shromáždění přijalo zákon
č.128/68 Sb., který podmiňoval legální existenci
organizací členstvím v Národní frontě po schválení
stanov ministerstvem vnitra. Byl to jasný vzkaz
občanské společnosti – je konec libovolnému
sdružování, které je centrálně řízeno. Koho Národ-
ní fronta nepřijme, působí ilegálně. Podmínku ne-
splňovaly občanské iniciativy, které vznikly v prvním
pololetí 1968, tudíž ani Koordinační výbor tvůrčích
svazů. Jeho koordinaci aktivit jednotlivých svazů
však nezabránil ani zákon. 
15. 10 – Výbor celozávodní organizace KSČ v tele-
vizi vyslovil v dopise ústřednímu výboru strany obavu
z návratu k předlednové politice, rozhořčení nad in-
formacemi médií v zemích Varšavské smlouvy 
a žádal, aby vedení strany a státu zaujalo k jejich
kampani nekompromisní postoj. Na obranu svobod
prvního pololetí roku navazovaly kontakty s televizí
ČTK, rozhlas i některé deníky. 
16. 10. – K podpisu „Smlouvy mezi vládou ČSSR
a SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovět-
ských vojsk na území ČSSR“ přijela z Moskvy do
Prahy reprezentativní vládní delegace – předseda

Rady ministrů SSSR A. Kosygin, ministr zahraničí 
A. Gromyko s náměstkem V. Kuzněcovem, min-
istr obrany maršál A. Grečko, nechyběl velvyslanec
v Praze S.V. Červoněnko, ani velitelé intervenčních
vojsk. Dle publikace Antonína Benčíka V chapadlech
Kremelské chobotnice byli před podpisem „vedoucí
představitelé Československa, Svoboda, Černík,
Smrkovský, nuceni vyslechnout z úst Kosygina 
a Grečka hrozby že nebude-li smlouva podepsá-
na, či bude-li jejímu podpisu kladen odpor, budou
Praha a Bratislava i další politická centra Česko -
slovenska opět obsazena a do vedení státu dosazeni
prosovětští lidé na všech úrovních“. Před televizními
kamerami byla smlouva odpoledne podepsána. Pro
pozorného diváka byla mimořádně výrazná vizuál-
ní složka televize; kamenná Černíkova tvář a zvláště
záběr na Alexandra Dubčeka, jeho výraz, sklopení
hlavy byly dokladem rezignace, prohry. Nebyl zveře-
jněn Protokol ke smlouvě, který stanovil počet sovět-
ských vojáků na sedmdesát tisíc včetně zajištění
letišť, ubytování, nemocnic, výcvikových prostorů
– všeho k trvalému pobytu.
17. – 18. 10. – Poslanci Národního shromáždění
dostali dvě stovky rezolucí s tisíci podpisů, aby
smlou vu neschválili. Po projednání ve výborech
hlasovalo 228 poslanců pro přijetí smlouvy, deset
se zdrželo hlasování a čtyři zvedli ruku proti – Fran-
tišek Kriegel, František Vodsloň, Božena Fuková 
a Gertruda Sekaninová-Čakrtová. – Na zasedání
ústředního výboru Slovenské národní fronty označil
Gustav Husák některé polednové výdobytky svo-
body za nežádoucí.
21. 10. – Československá akademie věd uveře-
jnila kritickou analýzu tak zvané Bílé knihy, tj. brožury
sovětských žurnalistů K událostem v Českosloven-
sku. – Z našeho území se začaly stahovat maďarské,
polské a bulharské vojenské jednotky. – Ani po
zákazu magazínu Jsme s vámi, buďte s námi pub-
licisté v televizi nekapitulovali. Dalšími seriály se
snažili o kontakt s občany. Od října to byl polemický
seriál Hovory s lidmi Přemka Podlahy a Jiřího Dandy,
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pořad Televizních novin O čem se hovoří, beseda
3+l Jak dál moderátora Jiřího Kantůrka a tří hostů,
magazín Ladislava Daneše a Zdeny Joskové Jak se
máte – co děláte? – Titulek Přiložte životopis! avi-
zoval rozhovor Vladimíra Škutiny s Miroslavem
Horníčkem (režie Jiří Látal), Vesnický příběh Jarmi-
ly Krylové a Františka Mudry připomněl křivdy min-
ulých let, v pořadu Rozhodnutí Zvědavé kamery
(připravili Oto Nutz, Karel Hvížďala, Jiří Volbracht
v režii Milana Tomsy) hovořili publicisté s pěti lidmi,
proč se rozhodli v uplynulých týdnech vstoupit do
KSČ… Ale všechny pokusy o kontinuitu s prvním
pololetím roku v rámci možného mizely jeden za
druhým z obrazovky. Spolu s Karlem Kynclem 
a s dalšími novináři připravil ještě Vladimír Škuti-
na Publicistický magazín. Druhá část byla střídavě

povolována, zakazována a nakonec uvedena – třetí
definitivně stopnuta. 
27. – 30. 10. – Národní shromáždění schválilo zákony
o federativním uspořádání ČSSR a o po stavení národ-
ností. – Prezident Ludvík Svoboda položil věnce na
hroby T.G.Masaryka a Edvarda Beneše. – V Praze,
v Brně, v Bratislavě a v dalších městech vysokoškolá-
ci demonstrovali proti normalizačnímu politickému
kurzu. – Na bratislavském hradě byl podepsán zákon
o federativním uspořádání ČSSR. 

Jarmila Cysařová
Prameny: Osobní archiv a předešlé studie autorky, Týdeník

Čs. televize, dobový tisk, Benčík, Antonín: V chapadlech

kremelské chobotnice – Mladá fronta 2007, Hoppe, Jiří:

Pražské jaro v médiích – ÚSD-Doplněk,Praha – Brno 2004,

Kalendárium v publikaci Proměny Pražského jara – sborník,

v nakladatelství Doplněk vydal ÚSD AV ČR 1993,

K událostem v Československu – Tisková skupina sovět-

ských žurnalistů –Moskva 1968, Lederer, Jiří: Touhy a iluze

– Sixty eight publishers 1984, Sígl, Miroslav: Na vlně 490

metrů – Magnet Press 1990 a studie téhož autora Srpnové

události 1968 a Čs. televize, zpracovaná v roce 1990 na

popud Komise vlády ČSFR pro události let 1967–1990,

Stenografický záznam ze shromáždění KOO TS – listopad

1968, Vlastní životopis Alexandra Dubčeka: Naděje umírá

poslední – Svoboda -Libertas 1993, Vzpomínky redakto-

ra ČST Jiřího Svejkovského na průběh Pražského jara ve

zpravodajství ČST (nedatováno, strojopis).

V roce osmiček je osmašedesátý první významný, kdy již

vysílala ČST. Redakce Synchronu i autorka přivítají doplnění

pokusu o kalendárium, zaměřené ve stroze zaznamenaných

dobových kontextech onoho roku na ČST a FITES. 

Moje působení v Čs. televizi 1965 – 1968
Období let 1965 – 1968 je poznamenáno v naší novodobé historii celospolečen-
ským procesem, provázeným velkými změnami, pohybem, v němž mají svou
neoddělitelnou sílu a význam právě tisk, rozhlas a televize – všechna média.
Období zlomu, novodobé renesance, Pražské jaro 1968, a následná jeho násil-
ná likvidace totalitní komunistickou mocí na dalších dvacet let. Lze tedy říci, že
tato léta jsou klíčová a na události s nimi spojené nelze zapomenout.

Dějinám rozhlasu, televize a mediál-
ního práva v chronologických date-
ch věnuje náležitou pozornost stejno-
jmenná publikace, kterou zpracoval
kolektiv autorů z Centra pro mediální
studia (CEMES) a vyšla v nakladatelství
Karolina v roce 2003 na 464 stranách.
V současně době publikuje náš zpravo-
daj Synchron podobný přehled, který
se týká jen událostí a vývoje klíčového

roku 1968 v České televizi a vydavatele, jímž je FITES (Český filmový a tele-
vizní svaz). Jeho autorkou je dlouholetá novinářka Jarmila Cysařová. Jde o důleži-
tou historickou a dokumentační práci, na niž navazují další texty, jejichž au-
toři v nich vyprávějí své osobní vzpomínky. Však jich už bylo v našem Synchronu
dost otištěno. Byl jsem vyzván jako jeden z aktérů a přímých účastníků, abych
se svěřil se svým přehledem (ostatně mnohé z toho vyšlo už v červnu 1990,
kdy nakladatelství Naše vojsko – Magnet Press vydalo moji publikaci Na vlně
490 metrů – o televizním a rozhlasovém vysílání v oněch prvních okupačních
dnech v srpnu 1968). 
Nastupoval jsem do Čs. televize 19. listopadu 1965 jako vedoucí redaktor pub-
licistického útvaru v Hlavní redakci Televizních novin (Jungmannova 15, Praha
l), jejímž vedoucím a šéfredaktorem byl tehdy Bedřich Rohan a jejíhož ve-
dení jsem se stal též členem (zástupci šéfredaktora byli Aleš Poledne a Vá-
clav Kořínek, vedoucí produkce Televizních novin Kája Marková – na porady
vedení docházeli také hlasatelé Richard Honzovič a Kamila Moučková, z Hlavní
redakce tělovýchovy a sportu Karel Mikyska nebo Jan Žlábek).
Měl jsem za úkol dramaturgicky nejprve ustavit a vést jednotlivé kolektivy –
tvůrčí týmy (štáby – tak se jim též říkalo), vytvářející ekonomické a vnitro-
politické desetiminutové přílohy Televizních novin, mj. Ekonomický reflektor
(ekonomické problematice se věnoval též Průmyslový dispečink, vysílaný
dopoledne), Zemědělský zápisník, desetiminutovky Z našich krajů (tento pořad
se vysílal denně v podvečerních hodinách), dále desetiminutovka o hlavním
městě Praze, o vědě a technice (pro vynálezce a zlepšovatele byl určen také
dopolední týdenní pořad) a rovněž kulturní desetiminutovka. Byly vysílány hned
po TN v 19,20 hodin jako tzv. desetiminutovky, zatímco týdenní vnitropolitický
komentář s názvem Tváří v tvář se vysílal každou  neděli v pravé poledne.
Mými nejbližšími spolupracovníky (termín o podřízenosti a nadřízenosti jsem

neuznával už dávno jako velký příznivec Tomáše Bati) byli redaktoři, dra-
maturgové, produkční pracovníci, kameramani, nutně jsem musel být ve styku
s krajskými zpravodaji a redaktory, dramaturgické záměry i plány jsem ko-
ordinoval nejen uvnitř redakce TN ve spolupráci s vedoucím zpravodajského
útvaru (jímž byl nejprve Jaroslav Hájek a poté Miroslav Stjažkin), ale také s ve-
doucím Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky (byl jím v té době Vik-
tor Růžička a po něm Arnošt Frydrych). Docházelo i k vzájemným konzultacím
a spolupráci s dalšími kolegy, s nimiž jsem se osobně a některými dlouhodobě
znal (abecedně: Vladimír Branislav, Ladislav Daneš, Jindřich Fairaizl, Jiří Kan-
tůrek, Karel Kyncl, Zdeněk Lavička, Ota Nutz, Karel Pech, Ota Popp, Jiří Sve-
jkovský (ten přešel do Televizních novin jako vnitropolitický komentátor večerního
zpravodajství), Vladimír Škutina, Miloslav Toninger, Vladimír Tosek).
Začal jsem ve volných chvílích dlouho do noci a po nedělích rychle studovat
vše o televizní publicistice, navštívil vedoucího nově vzniklého studijního odboru
Čs. televize Valtra Feldsteina, který působil též jako docent teorie televizní tvor-
by na FAMU (Filmové fakultě Akademii múzických umění v Praze), vypůjčil si
množství našich, ale zejména zahraničních výzkumných studií a zpráv. Seznámil
jsem se s několika dalšími pedagogy na FAMU, kde jsem byl ve styku zejmé-
na s A. F. Šulcem, který nám v Televizních novinách v té době pomáhal s výběrem
uchazečů o práci redaktorů, dramaturgů. Spolupracovat s ním a účastnit se něk-
terých jeho přednášek o dramaturgii a scénáristice bylo radostí. Na FAMU
založil katedru dokumentární tvorby a byl jejím vedoucím.
Měli jsme v  největším  útvaru redakce Televizních novin výborný kolektiv, drželi
jsme pohromadě. Takřka na všem jsme se dokázali na poradách shodnout.
V jednotlivých týmech pracovali mj. (abecedně): Věra Bednářová (její jmen-
ovkyně Otka působila v publicistice), Jaroslav Bouz, Josef Brixí, Oldřich Čičat-
ka, Libuše Hájková, Jan Hrach, Mário Ilk, Petr Krul, Květa Kučerová, Jarmila Na-
jdekrová, Tomislav Neklan, Marie Nováková, Helena Pecharová, Josef Protiva,
Jiří Venera a někteří další. 
Naše desetiminutovky a další pořady, zejména pak nedělní komentář zasa-
hovaly velmi citlivá místa společenského vývoje. Progresivní činitelé už na XIII.
sjezdu KSČ (konal se na přelomu května a června 1966) prosadili, aby přede-
vším ekonomická problematika a reforma Oty Šika získávala větší prostor. Situ-
ace však nebyla zdaleka přehledná, společnost se rozčleňovala, vznikaly diskuse
nejen mezi ekonomy, politiky, právníky, filozofy, ale v celé společnosti. Tak
se jakousi shodou náhod stalo, že padl na mne los, abych jako bývalý redaktor
ekonomického týdeníku Hospodářské noviny pomáhal spoluvytvářet v Tele-
vizních novinách atmosféru podpory reformnímu ekonomickému myšlení 
a celkového demokratizačního procesu ve společnosti.
Už si ani nedokáži z těch hektických dnů a týdnů vybavit, kolikrát jsem byl
„na koberečku“ u pověstného náměstka ústředního ředitele pro programovou
tvorbu v oboru zpravodajství a publicistiky – tak zněl oficiální titul Jaroslava
Hondlíka, který do televize přišel z ústředí Svazu československo-sovětského
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přátelství. V budově ústředního ředitelství Čs. televize, někdejší Plodinové burze
na Gorkého náměstí (dnes opět Senovážné náměstí) jsem tu zvláště obhajo-
val vystoupení našich komentátorů, které jsme získávali pro naše pořady. Patřili
k nim ekonomové Otakar Turek, Věnek Šilhan, publicisté Jiří Sekera a Jiří Kan-
tůrek, filozofující technik Jiří Hermach, spisovatel Jan Drda, velmi progresivní
stranický pracovník Jaroslav Šabata, přijíždějící do Prahy z Brna natáčet své ko-
mentáře. I když jsme pečlivě vážili téměř každé slovo, vyskytovaly se výstražné
hlášky: „Sekretariáty se bouří...přestaňte s tím Šabatou, Hermachem ...“ 
Přestože těch bouřících sekretariátů KSČ byla viditelná menšina, stačily k tomu,
abych musel tyto pořady obhajovat někdy přímo sám jako šéfdramaturg, anebo
spolu se šéfredaktorem Televizních novin Bedřichem Rohanem. Ten byl ze své
funkce uvolněn 8. listopadu 1967 a odejel do Paříže jako náš západoevrop-
ský zpravodaj. Na jeho místo nastoupil Kamil Winter, s nímž jsem se po celá
minulá léta velmi dobře znal. Byl v padesátých letech propuštěn z redakce
Rudého práva a pracoval v podniku Tesla Strašnice, kde se vyráběly naše první
televizory. V té době jsem také musel z politických důvodů opustit redakci Mladé
fronty a po zaučení jsem se stal soustružníkem a po měnové reformě v roce
1953 seřizovačem ve výrobní hale obráběcích strojů v podniku Rudý Letov
(Letňanské strojírny, dnes už jen Letov).  
Takže jsme se po letech znovu sešli. V ředitelně u Jiřího Pelikána na Gorkého
náměstí v budově bývalé Plodinové burzy jsme se často střídali i s kolegy Hlavní
redakce publicistiky a dokumentaristiky. Nebo také u prvního Pelikánova náměst-
ka Zdeňka Noháče, který byl vedoucím programu, televizní filmové tvorby 
a Telexportu. Ten měl sídlo nedaleko odtud v Jindřišské ulici. Z této dislokace
televizních pracovišť je sdostatek zřejmá situace nás, subalterních pracov-
níků kolem aktuálního televizního zpravodajství a publicistiky. Neustálé převážení
filmových kotoučů v plechových krabicích, jejich projekce, předělávky, dodělávky

– to všechno patřilo k neodmys-
litelné každodenní operaci.
O to větší bylo povzbuzování
v desítkách a stovkách souhlasných
dopisů a telefonátů, k jejichž kaž-
dodenním „svodkám“ jsme uváděli:
Přijďte si přečíst, co nám píší lidé.
Povzbuzují naopak k ještě ote -
vřenějšímu informování, mají už
dost kabinetní politiky, chtějí do
toho mluvit... Pojeďte s námi také
jednou natáčet do terénu a řekněte
své námitky lidem přímo do očí!
Právě u kolegů v publicistice,
s nimiž jsem koordinoval naše dra-
maturgické záměry, vznikly v té
době pořady jako Věc veřejná (osm

měsíců před tím však nebyla na obrazovce), Mohu do toho mluvit, Zvědavá
kamera a mnohé další.
Celospolečenský zápas přerostl po lednovém plénu ÚV KSČ v novém roce 1968
do celkového obrodného procesu za demokracii, svobodu slova tisku, za nové
pojetí „socialismus s lidskou tváří“, jak se tehdy vžila Dubčekova koncepce.
Týden od týdne, den ode dne se stupňovalo politické uvědomění občanů. Navz-
dory všem diktátorům větším a diktátůrkům menším se rozhýbala celá společnost
a podpořila „revoluci shora“! Zakrátko nebylo pochyb, kam směřujeme.
Na novinářském aktivu v Praze 26. února hovořil Ota Šik a byl odtud odeslán
dopis Alexandru Dubčekovi, v němž jsme se postavili za progresivní myšlenky
lednového pléna, které už řídil jako první tajemník ÚV KSČ po odstoupení jeho
předchůdce Antonína Novotného. Ten byl i ve funkci prezidenta republiky
nahrazen 30. března Ludvíkem Svobodou.
Dlouhodobé volání po zrušení cenzury bylo vyslyšeno také v březnu 1968
rozhodnutím předsednictva ÚV KSČ, v červnu schvaluje vláda republiky nařízení,
kterým byla zrušena tzv. Ústřední publikační správa (HSTD – Hlavní správa
tiskového dozoru) a posléze Národní shromáždění přijalo změnu zákona o tisku
a ostatních hromadných informačních prostředcích. Právě v této úžasné at-
mosféře jsme vyrukovali se svobodnými informacemi bez cenzury, lidé byli

ochotni spolu s námi tvořit, začali více věřit novému programu strany a vlády
a byli ochotni doslova se za něj bít.
Jenomže tento nadějný vývoj v Československu hodnotily zcela opačně všech-
ny tzv. bratrské strany neméně bratrských států. Dospěly dokonce k názoru, že
je nutné tvrdě zasáhnout. Jakoby se chystal proti nám novodobý kostnický kon-
cil, který v roce 1415 odsoudil našeho reformátora Mistra Jana Husa k upá -
lení. Hrozivá mračna měla podobu vojenských cvičení armád Varšavské smlouvy,
přesunů vojsk po naší zemi, našli se odrodilci v podobě 99 „pragováků“ (v té
době měl přitom Závod Auto-Praga Vysočany celkem 4500 zaměstnanců), sep-
sali 5. srpna dopis slovníkem snad nejděsivějších padesátých let v naší zemi,
v němž jakoby na objednávku žádali vyslovováním obav okamžitou pomoc
bratrské země. Byl náležitě využit na východní straně našich hranic.
Všelidové volání po socialismu – suverenitě – spojenectví a svobodě, veške -
ré dokazování, jak poctivé jsou naše úmysly a naše snahy o spravedlivé řešení
životně důležitých otázek naší republiky – to vše naráželo na brutální a neoblom-
nou hradbu vojensko-mocenské převahy satelitního bloku východních ko-
munistických zemí. Ten byl především ovládán a manipulován největším neostal-
inistou L. I. Brežněvem a celou jeho moskevskou klikou. Nejhorlivější byli

představitelé strany a vlády v Německé demokratické republice. V západním
tisku se však objevovaly úvahy o tendencích k analogiím se situací v Maďarsku,
kde bylo krvavě potlačeno sovětskými tanky povstání v říjnu 1956. Britský
list Sunday Times po drážďanské schůzce představitelů komunistických stran
a vlád (konala se 23. března) dokonce psal o tom, že nelze vyloučit nebezpečí
sovětské vojenské intervence do Československa. Přesto Alexander Dubček
v rozhovoru pro ČTK o výsledcích této schůzky uvedl, že se „projevily určité
starosti“ o vývoj u nás, aby nebyl zneužit „protisocialistickými živly“. Od této
schůzky nervozita a napětí se stupňovaly každým dnem. 
V této pohnuté atmosféře nebylo ani pomyšlení na dovolenou, i když ji rod-
ina trávila na jihu Čech. Dokonce v úterý 20. srpna dopoledne natáčím rozhovor
o podnikání v nových ekonomických podmínkách. Na poslední chvíli odřekl
místopředseda vlády Lubomír Štrougal, takže to byl rozhovor ve třech – min-
istr financí Bohumil Sucharda, ředitel Miroslav Grégr z úspěšného export-
ního podniku Desta Děčín, který byl nedávno zvolen předsedou nově ustaveného
Svazu řídicích pracovníků ČSSR, no a já. Mělo se to vysílat v nejbližších dnech
po Televizních novinách.
Natočili jsme opravdu desítky metrů velmi nervózního rozhovoru, vedeného v bu-
dově předsednictva vlády – známé „Strakovce“. Od 10 hodin téhož dne mělo
začít zasedání předsednictva ÚV KSČ a připravovat mimořádný sjezd KSČ, svolaný
předběžně na 9. září 1968. Na pražských ulicích přibývaly u stolků dobrovolníků
dlouhé sloupce podpisů občanů, požadujících neutralitu Československa. 
K ničemu z toho nedošlo (kromě zasedání zmíněného předsednictva, které za-
čalo až ve 14 hodin): natočené metry rozhovoru zmizely nevím kde... vstupem
okupantských a intervenčních vojsk Varšavského paktu (vyjma Rumunska)
na naše území v noci na 21. srpna vznikla nová situace... byl naopak svolán mi-
mořádný sjezd již na 22. srpna... o neutralitě naší země ani nemluvě...
V noci z 20. na 21. srpna jsem netrpělivě čekal s desítkami novinářských kolegů
v budově tehdejšího ÚV KSČ na vltavském nábřeží, zaznamenávali informace

Redaktoři Televizních novin ve Svobodném vysílači Tesla Hloubětín v srpnu 1968.
Zleva Julius Daněk, korespondentka podniku, šéfredaktor Kamil Winter, Kamila Moučková,
řidič, zakrytý Miroslav Sígl, stojící Jan Ploch a zády Zdeněk Roman.
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tehdejšího pracovníka odboru tisku Dušana Havlíčka (jeho žena Duňa praco-
vala v zahraniční redakci Televizních novin, oba po srpnových dnech emigrovali
do Švýcarska, kde žijí dosud a jsou v Česku častými hosty). Prohlášení předsed-
nictva ÚV KSČ „Všemu lidu Československé socialistické republiky!“ obdrželi
nejprve rozhlasáci, kteří nejvíc pospíchali, aby to stihli odvysílat ještě do
dvou hodin v noci, kdy obvykle končí jejich vysílání... Jenomže když ho začal
hlasatel krátce před druhou hodinou v noci skutečně číst, v první polovině věty
jeho hlas umlkl. Zasáhl Karel Hoffmann, ředitel Ústřední správy spojů, který dal
pokyn vypnout rozhlasové vysílače v obvyklou dobu. Naštěstí rozhlas po drátě
odvysílal „Prohlášení“ celé.
Kolem čtvrté hodiny ráno nás vyhnali pod samopaly sovětští vojenští oku-
panti. Nejprve jsem běžel do své redakce Televizních novin v Jungmannově ulici
a odtud do „Vladislavky“ – naší milované Měšťanské besedy, která ještě stála
na místě, ale hlavně na svých místech už tu byli mezi prvními šéfredaktor Tele-
vizních novin Kamil Winter, Kamila Moučková, naše hlasatelka, redaktor Oldřich
Čičatka a Tomislav Neklan z mých tvůrčích štábů. Především však naši technici,
kameramani Přemek Prokop, Petr Ulrych a režisér Pavel Vantuch. Netrpělivě
čekali na každou novou zprávu. Kromě textu prohlášení jsem přinesl doslova
náruč prvních zpráv z celé naší země, které bez ustání od časných ranních hodin
vyťukávaly dálnopisy, umístěné v redakci na protilehlé ulici. Už tehdy jsme odsu-
zovali tuto nepraktičnost, protože mezi vysílacími studii v Besedě a redakcí Tele-
vizních novin existovalo pouze telefonní spojení. Se vším se muselo běhat sem
a tam. Ovšem tato dislokace Čs. televize po celé Praze se dokonce stala výhod-
nou v následujících dramatických dnech. 
Naše redakční a hlasatelské nadšení nad přílivem informací a ohlasů trvá
jen do půl deváté dopoledne. Z ulice sem náhle dolehl známý hřmotný rachot
obrněných transportérů. A krátce nato se to stalo. Do televizního studia ve
Vladislavově ulici doslova vtrhli okupantští vojáci podobní těm, které už nás
dneska jednou vyháněli z budovy ÚV KSČ. Sem přišli jen s určitým zpožděním,
takže jsme stačili odvysílat značné množství zpráv, komentářů a rozhovorů.
A znovu mi zní v uších ten známý řev a výkřiky o kontrarevoluci:
Idítě odsudá, akončitě rabotu, sičas! Buděme streljať!
A na nic nečekali a jeden za druhým anebo všichni naráz vystříleli své zásob-
níky samopalů do televizních obrazovek nad režisérským pultem. Okamžitě zhasla
všechna blikající červená světélka a do „tatata“ samopalů vybuchuje jedna obra-
zovka za druhou. Vidím jednoho z kameramanů, jak pohotově a skrytě švenknul
poslední záběr. Prcháme odtud, abychom vyvázli se zdravou kůží. Co jiného jsme

mohli dělat? Přesila okupantů s nenávistnými obličeji byla zřejmá. Mezi ozbroje-
nou tlupou jsem stačil zahlédnout epolety sovětského generála – a vida! Také
ředitele provozu Televizního studia Praha – Karla Kohouta. Byl vedoucím činitelem
Čs. televize a do své funkce nastoupil v roce 1966, kdy začala fungovat nová struk-
tura jejího vedení. Stal se ředitelem provozu Televizního studia Praha a vedoucím
všech provozních složek a útvarů Čs. televize. Jak nás tedy vyčenichala ta oku-
pantská banda loupežníků? Vždyť přišli najisto!
Utíkám s ostatními, zaháním myšlenky o zradě a kolaboraci, jakou jsem po -
znal za protektorátu, kdy zde vládli nacisti. Ještě není přece všechno ztra-

ceno! Vzpomněl jsem si náhle na další televizní studio nedaleko v kině Skaut,
pod restaurací U Bumbrlíčků hned proti Novoměstské věži na konci Vodičkovy
ulice, která zde ústí na Karlovo náměstí. To je nápad – tady má své malé stu-
dio Hlavní redakce pro děti a mládež. Nestačíme se divit navzájem – sešli
jsme se tu v poněkud ztenčené sestavě takřka všichni, jsou tady i naši tech-
nici a spojaři. Ti mají náš největší obdiv! Jak dokáží tak pohotově, rychle a přes-
ně instalovat všechna ta potřebná zařízení! Jsou u nich naši kameramani –
můj dlouholetý přítel Přemysl Prokop (natáčeli jsme spolu v jižních Čechách,
když jsme se zastavili na pronajaté chatě, kde trávila prázdniny s  dětmi moje
manželka), dále tu stojí za kamerou i Jarda Holeček. Oba nosí to svoje „metrákové
nádobíčko“ s patřičnou bravurou a ve vypjatých chvílích neztrácejí nervy. Přit-
om se na nás naopak jen tak na půl úst usmívají. Situace je velmi vážná. 
A protože redakce Televizních novin v Jungmannově ulici není obsazena,
dálnopisy tu zatím rovněž ťukají, takže mí kolegové fungují jako spolehlivé spoj -
ky. Příval zpráv, petic a provolání neustává. Pokračujeme ve vysílání, jsme znovu
v obraze. A rovnou naostro letí do éteru jedna zpráva za druhou. Drobounká Olga
Čuříková z Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež (které vede přítel Miloš Volf)
svým zaníceným projevem také nenechává nikoho na pochybách, kolik je v ní
statečnosti. Do této chvíle někde v koutku psala si svoje poznámky. Už dávno
si získala srdce i duše dětských diváků včetně jejich rodičů v pořadu Vlaštov-
ka. Nemohou ji nevyslyšet ani v těchto tragických chvílích našeho národa.
Kam se však poděli ostatní, s nimiž jsem se stačil jen pozdravit ve chvatu,
když nás rozprášili ve Vladislavově ulici? Kolegové Bohumil Toninger, Jiří Sve-
jkovský, Mário Ilk nebo také kameraman Petr Ulrych? Rozdrobené kolektivy
televizních pracovníků se rozešly doslova do všech světových stran. Dozvídám
se konspirativní cestou (ano, už začínáme pracovat konspirativně, obezřetně
podle zásady „věřit jen svým věrným, dobře známým“), že náš zahraniční
komentátor Vladimír Tosek s neméně známým „werichovcem“ Vladimírem Škuti-
nou, robustním redaktorem Oldřichem Čičatkou a dalšími odejeli Neklanovým
autem přímo na televizní vysílač Cukrák.
Ten se nachází na 411 metrů vysokém vrchu za Zbraslaví směrem z Prahy na
Strakonice a jeho monstrum bylo uvedeno do provozu v listopadu 1961.
Štíhlá stavba o výšce téměř 200 metrů (přesně 193,5 metru) je proto viditelná
daleko v celém okolí, jak potvrzují milovníci turistiky v Brdech, u Berounky
či Vltavy. A z jeho věže jsou naopak vidět Říp, Milešovka, hřebeny Krkonoš.
Tady jsou srovnány televizní monitory v perfektním technickém provedení. Šíří
se odtud obraz tak ostrý, že každý náročný divák i v zahraničí zaplesá. Vysoká
stavba je zabezpečena proti větrům, ve věži je mechanika, která vše vyvažu-
je, a to dvěma dvouapůltunovými závažími. Při výpadku elektrického proudu
jsou připraveny dva 360 kW dieselagregáty. Vše se mi vybavuje z exkurze, kter-
ou jsem sem podnikl, když jsem byl zvědavý jako televizní nováček.
Okupantská vojska začala slídit po místech, odkud vysíláme. Jde jim o to,
za každou cenu umlčet pravdu a zlikvidovat odpor. Z Cukráku ještě oba
Vladimírové (Tosek se Škutinou) a kameraman Josef Krejčí s „očkem“ – jak
se říká malé ruční kameře – dokázali odvysílat jím od rána nasnímané metry
filmů z okupované Prahy a po jedenácté hodině ještě záběry sovětského tanku
s ozbrojenci, kteří sem přijeli přes Zbraslav a vnikli do areálu vysílače. Pod

Zleva Vratislav Houdek, Richard Honzovič, Miroslav Sígl a Jiří Ruml.
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hlavněmi samopalů  byly osádky přenosových vozů přinuceny okamžitě vy -
pnout zařízení a vysílání bylo ukončeno v 11,45 hodin. To nám také ve Skau-
tu vypadl obraz i zvuk. Alespoň do prázdna jsme divákům a posluchačům slí-
bili, že se pokusíme znovu vysílat, že se určitě ozveme.
A opět – nečekal jsem už na nic a s kolegy Jiřím Hradeckým a Janem Plochem
jsme pospíchali do Jindřišské ulice za náměstkem Zdeňkem Noháčem. Před
dvaceti lety jsme byli oba redaktory Mladé fronty. 
Poslyš, Miroslave. Víš, že jdeš jako na zavolanou? Teď jsem mluvil s městem
(měl na mysli některého z funkcionářů městského výboru KSČ) a potřebují
naléhavě pomoc s organizací XIV. sjezdu. Důvěrně ti říkám, že má začít už zítra.
Rozhlas je obsazený, Cukrák je odpojený, ale oni budou mít k dispozici vlast-
ní vysílač. Ale jen rozhlasový... Poslouchám každé slovo a myslím, že chápu,
kam míří.
Troufáš si na to? Jestli jó, seber všechny své lidi, já je tam budu také posílat
za tebou, když se mi ozvou nebo přijdou. Jeď hned do Vysočan a v ČKD se
všechno dozvíš. Vyhledej Vladimíra Kabrnu, má to být partajní předseda
z hloubětínské Tesly a schopný organizátor...
Ano, Vladimír Kabrna se ukázal jako správný chlapík, spíše jako „kabrňák“.
Jak jsme mu zakrátko začali přezdívat, když nás spojil jediný a hlavní úkol,
vyhlížející nad naše síly. Kdo by z nás novinářů neznal ten jejich výrobní pod-
nik! Odešlo odtud do světa už mnoho krátkovlnných, středovlnných 
i dlouhovlnných vysílačů. Právě teď je zrovna jeden připraven k expedici!
Představ si, říká mi, když jsme se rozhovořili, že má jít na export zrovna do
Sovětského svazu! To je náhoda, co? Copak jim ho můžeme teď poslat?
Netrpělivě poslouchám jeho povídání a pomalu se chystám v duchu na situaci,
kdy budu muset zasednout k mikrofonu namísto před kameru (i když jsem
se na televizní obrazovce objevil jen v několika pořadech, v jednom, dvou
komentářích Tváří v tvář a pak v Ekonomickém reflektoru). Jaký je v tom vlast-
ně rozdíl? 
Snad se zase objeví Kamila Moučková nebo Richard Honzovič. Ale Kamila zatím
z toho Skautu odcházela s Věrou Kunderovou se svěšenými hlavami Jung-
mannovou ulicí. Došly domů ke Kamile a byly zoufalé. Nikam se nemohly
dovolat, až pozdě jim kdosi řekl, že se pokračuje v televizním vysílání a že si pro
ni přijedou. A kam ji odvezli? Do Výzkumného ústavu sdělovací techniky 
A. S. Popova v Praze-Braníku na Novodvorské ulici. A tam vysílala ještě druhý
den 22. srpna.
Tak mi nezbylo s Jiřím Hradeckým, novopečeným redaktorem Televizních novin,
který se mne stále držel, než přemýšlet o rychlé překvalifikaci na rozhlasové
hlasatele, reportéry. Meditujeme chvíli sami mezi sebou (Kabrna odběhl shánět
auto pro nás) a všude kolem v závodě ČKD Elektrotechnika se dějí neuvěřitel-
né věci. Dělníci, funkcionáři, ženy v šátcích na hlavách, vedoucí a mistři v mon-
térkách a pláštích, lidoví milicionáři v uniformách – ti všichni chystají, co je
potřebné pro zítřejší zahájení XIV. mimořádného sjezdu KSČ. Dostali jsme také

legitimaci ke vstupu do budovy,
kouknu na ni, jsem od této chvíle 
zaměstnanec ČKD Praha jménem 
Petr Linha (narozený 18. 6. 1914!) 
a průkaz platí do 31. 12. 1968. 
Nevím, jak Jiří, ale já vnímám všech-
no tak na půl ucha, protože jsem si
náhle uvědomil, že třímám v rukou
naditou aktovku, plnou papírů, čer-
stvých zpráv včetně těch neod-
vysílaných a narychlo posbíraných
ve Skautu a cestou ještě z dosud
neobsazené redakce Televizních
novin v Jungmannově ulici. Zkrátím
to své vyprávění, převezla nás san-
itka do podniku Tesla Hloubětín na
Poděbradské třídě, kde v neuvěřitel-
ně krátké době dokázali technici uvést
do provozu rozhlasový vysílač, vy-

budovat bezdrátové spojení s podnikem ČDK Elektrotechnika ve Vysočanech,
kde se vše připravovalo k zahájení XIV. mimořádného sjezdu KSČ. Vysílací stu-
dio se nacházelo v temném bunkru jedné montážní haly. Zdejší teplotu zvyšu-
je navíc srpnový sluneční a horký den, tady není žádný větrák, ale už si i my
rychle poznamenáváme první instrukce: 
• vzhledem k tomu, že se odmlčely některé stanice Čs. rozhlasu, přebíráme

za ně štafetu, 
• budeme pomáhat čelit okupantskému režimu nejen v hlavním městě repub-

liky, ale rozhlasový signál dokáže pokrýt značnou část území republiky, 
• budeme vysílat nepřetržitě, zpočátku aspoň každou půl hodinu, jakmile se

nashromáždí dostatek nových informací, 
• o jejich přísun se budou starat závodní motospojky, k dispozici máme další

telefonní linky, také děvčata nahoře v sekretariátu ředitele podniku budou
„nabírat“ hlášení, 

• radiopřijímač je sice starší, ale výborně seřízený na monitorování ostatních
československých a hlavně zahraničních stanic, určitě zachytí i ty, které za-
čnou na našem území nepochybně působit, 

• lidé nás znají jako televizní pracovníky, bude dobré jim to připomínat, aby-
chom si získali u posluchačů jejich důvěru, 

• připravme se na to, že co nevidět se objeví hlasy nejrůznějších nepřátelských
vysílaček, však jedna z nich se už kdesi monitoruje, hlásí se jako Vltava, 

• velkými písmeny zapisujeme si do výšky našich očí a na čtvrtku papíru před
sebe dvě čísla, abychom si je mohli snáze a rychle zapamatovat a hlavně uvádět
jimi nejen svá vysílání na začátku, v průběhu několikrát a nakonec každého
vysílacího cyklu:

Vysíláme na vlně 490 metrů, frekvence 613 kilohertzů.
Proč právě ona vlnová délka? Není to náhodné, jak nám vysvětluje Vít Olmr
– technická duše celé této vysílací akce. Vlnové délky se přidělují mezinárod-
ně jednotlivým zemím, a to dlouhodobě. Jistý záměr a jistá shoda tady jsou: na
podobné vlně vysílal už Čs. rozhlas ve stejné osudové situaci. Bylo přesně  
5. května 1945 a tehdy volal o pomoc všechny Pražany a všechen českosloven-
ský lid. Přijďte na pomoc Čs. rozhlasu, bojující Praze! A Praha povstala! Tehdy
proti nacistickým německým okupantům. 
Dneska jsou od půlnoci u nás také okupanti. Od 16. hodiny 21. srpna vlnová
délka 490 metrů opět ožívá v dramatických  chvílích nerovného boje za svo-
bodu našich národů, za suverenitu naší republiky. Začínáme vysílat v době, kdy
na ostatních vlnových rozsazích, přidělených Československu, je většinou bez-
nadějné ticho anebo zvuk je slabě slyšitelný, ztrácí se, vysílačky nemají potřeb-
ný výkon.
Vysílali jsme odtud po celých sedm prvních okupantských dní, všechno mám
zdokumentováno, o mnohém jsem psal ve zmíněné publikaci z roku 1990, bo-
hatou dokumentaci využil pracovník Historického ústavu Čs. akademie věd
Vilém Prečan ve známé knize „Sedm pražských dnů“ (zapůjčil jsem mu ji

První dva redaktoři a hlasatelé Svobodného vysílače Tesla Hloubětín 21. srpna 1968 –
Miroslav Sígl a Jiří Hradecký.

Zdeněk Roman a Jiří Hradecký.
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hned po srpnových okupačních dnech) a v roce 1993 jsem ji předal do Ústavu
pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, z níž čerpá mnoho badatelů
našich i zahraničních.
Jak jsem dopadl po srpnu 1968? Nejprve mi byly nabídnuty bianco cestovní
pasy pro mne a celou rodinu, a to hned ještě 28. srpna tehdejším pracovníkem
ministerstva zahraničí ČSSR, což jsem nemohl a ani nechtěl přijmout (využili
toho mnozí tenkrát, byl jsem svědkem rozhovoru s Věrou Bednářovou z mého
jednoho štábu, která nabídku okamžitě přijala).Vzal jsem si zbytek dovolené
a odejel za rodinou do jižních Čech. „Rozjel si to na celé čáře“, mi říkali známí
a přátelé, kteří poznali můj hlas ze Svobodného vysílače. Nepropadl jsem žádné
panice, ani s ničím nekalkuloval. Přišlo to však jak úder z čistého nebe, jak-
mile jsem se vrátil do Jungmannovy ulice. Šéfredaktor Kamil Winter už v té době
emigroval, Bedřich Rohan zůstal v zahraničí, z Paříže odejel do Londýna 
a zakrátko jsme ho slyšeli z BBC. Za jejich šéfredaktorským stolem Tele-
vizních novin seděl Josef Vošahlík, který byl povolán nejvyššími orgány rovnou
z Moskvy, kde pracoval na čs. velvyslanectví.
Obořil se na mne přímo, abych okamžitě zmizel, jinak vystavuji nebezpečí
nejen sám sebe, ale celou rodinu. „Snad si nemyslíš, že ti tvé rozhlasové štvaní
může jen tak projít. Zatím s tebou mluvím takto otevřeně, zařiď si své záležitosti
rychle, jinak s tebou musím rozvázat pracovní poměr okamžitě!“ Ptám se,
jak to myslí? „Mám ti snad napovídat, radit, tobě, který dokázal celý týden
do celého národa mluvit proti Sovětům, řídit celé to vysílaní plné slov okupanti,
okupace. Všechno je zmonitorováno. Jediné, co ti můžu poradit – aby sis hledal
místo mimo televizi...“ Vynucená dohoda o rozvázání pracovního poměru je da-
tována dnem mých 42. narozenin – 25. září 1968, podepsáni Josef Vošahlík
a Zdeněk Michalec.
Na čas mne ještě zaměstnala tisková agentura ČTK, dokud byl jejím ústřed-
ním ředitelem Jindřich Suk a vedoucím ekonomické redakce můj přítel Vladimír
Brabec, a dokud nezačaly první vyhazovy po nástupu Otakara Svěrčiny. Další
léta jsem prožil v Ústavu technického rozvoje a informací, odkud jsem musel
po nemilosrdném výslechu na StB v roce 1988 odejít do důchodu, protože
jsem xeroxoval v naší tiskárně potajmu samizdatové Lidové noviny. a šířil je
mezi známé. Kdosi mne udal. Ale tehdy spočívalo mé potrestání pouze ztrá-
tou zaměstnání. A neustálým sledováním. Avšak hned po listopadu 1989 jsem
se do ústavu vrátil, založil jsme zde Občanské fórum, z ústavu jsme chtěli vytvořit
Průmyslové vydavatelství, založili jsme edici našich podnikatelů, editoval jsem
první publikaci Baťova průmyslová demokracie (vyšla ve spolupráci s Kruhem

přátel Tomáše Bati už v únoru 1990). Stál jsem u zrodu Syndikátu novinářů
v prosinci 1989 a zvolen do jeho správní rady. Začal znovu působit jako redak-
tor, publicista, kronikář. Vyšlo mi již více než 10 knih, stovky článků 

Proč jsem po rehabilitaci nešel zpátky do televize?: 
Všechno toto jsem zevrubně vylíčil rehabilitační komisi Čs. televize hned po
listopadu 1989 (zasedal v ní mj. Vít Charous – snad o tom existuje nějaký zápis
z té doby) zaměstnání mi nabízeli ředitelé, jak šli za sebou): Jindra Fairaizl a také
Jirka Kantůrek. A oběma jsem odmítl – bylo mi 63 let – tedy v důchodu –
jsou tu mladší a zejména – cožpak to nevidíte, jak vypadá televize dnes ve
vyspělých zemích od nás na východ? Buď mne pošlete k nim na zkušenou,
abych mohl navázat na to, co jsem dělal před 20 lety, anebo budete muset sem
zvát pracovníky zahraničních televizí, aby nás to naučili. Jinak si naše televize
na světovém trhu informací ani neškrtne... Abych jel do zahraničí, na to už jsou
tady mladší. „Kluci, jsem soudný, nezlobte se, mám Vás rád, něco jsme spolu
prožili, byli byste asi mými dobrými šéfy, ale nemohu tu nabídku přijmout...
Děkuji Vám, je to od Vás hezké...“ Televizi jsem zůstal věrný, jsem členem FITES,
chodím na setkání bývalých televizních pracovníků, píšu do Synchronu... 
Zaměřil jsem se na tištěné vyjadřování (časopisy, knížky). A vývoj mi dal za prav-
du – většina těch, kteří se po dvaceti letech vrátili, začali z televize postupně
odcházet… Miroslav Sígl

Neučesané vzpomínky Vladimíra Bystrova
I. Tenkrát v srpnu
Autor je novinář. V letech 1959–1965 působil v různých funkcích ve filmové
distribuci. Od konce roku 1965 byl tiskovým tajemníkem Filmového studia Bar-
randov a od října 1968 odborným poradcem jeho ředitele. V prosinci 1969 byl
odvolán a v lednu 1970 byl donucen rozvázat pracovní poměr se studiem. Je
zakládajícím členem FITES. 
Bylo to někdy v listopadu v osmašedesátém.
Jeli jsme někam až skoro za okraj Paříže. Podruhé jsem sem jel sám vlakem
ze Severního nádraží a u pokladny jsem velice složitě anglicky vysvětloval kam
chci koupit lístek. Pořád jsem nemohl strefit správnou předložku ve fran-
couzském názvu kýženého předměstí nebo městečka a tak jsem skoro odjel
úplně jinam. A samozřejmě si to jméno už nepamatuji. Taxík nás vysadil před
malým domkem utopeným v zeleni.
Můj hostitel byl Američan, jehož rodiče někdy na počátku dvacátých let uprch-
li do Spojených států z Ruska, když jej uchvátil bolševický teror. Vysoký hřmot-
ný muž, doma na Floridě majitel prosperující firmy na zahradní sekačky, trá-
vil vždycky část roku v Paříži, kde se staral o administraci nejstaršího časopisu,
vydávaného ve Francii uprchlíky ze sovětského Ruska. Bojoval ve druhé svě-
tové válce a v červnu čtyřiačtyřicátého se jako příslušník legendární 82. vý-
sadkové divize americké armády účastnil invaze do Francie. V dubnu v pěta-
čtyřicátém tlumočil při historickém setkání amerických a sovětských armád

v německé Torgavě. Byl plukovníkem ve výslužbě a proto domů putoval ob-
vykle tak, že dojel vlakem do Mnichova a odtud pokračoval letadlem americ-
kých vojenských sil tehdy stále rozmístěných v Německu. Měl to tak pod-
statně levnější. Jeho další poslání pouze tuším a ještě na to přijde řeč.
Prošli jsme brankou a vstoupili do domu.
Vstříc mi vycházela vysoká plnoštíhlá žena v dlouhé široké tunice. Celou postavou 
i vyčesaným účesem připomínala Emu Destinovou, jak jsem ji znal ze starých foto-
grafií, takovou jako ji o mnoho let později zahrála Božidara Turzonovová ve zná-
mém Krejčíkově filmu. Vztáhla ke mně obě ruce a ptala se, jestli chci mluvit francouzsky
nebo anglicky či rusky, a pak s úsměvem dodala, že česky umí jen jedno slovo.
Zdvořile jsem políbil nejprve jednu ruku a potom druhou a pak se zeptal: 
„Kakoje slovo?“
Hostitelova manželka se uličnicky usmála a pravila jemně:
„Do prdele.“
A dodala:
„Naučili mě to Jiří Mucha s Firkušným. To bylo ještě před válkou. Byli jsme
kamarádi. Znáte je? Co to vlastně znamená?“
Asi jsem se zatvářil dost zmateně, protože mi můj hostitel přispěchal na pomoc
a zeptal se, jestli vím, s kým mluvím.
„S vaší ženou,“ odpověděl jsem úplně zblblý.
„To ano,“ přitakal hostitel, „ale asi vám musím vysvětlit, že před vámi stojí
nejmladší dcera Fjodora Šaljapina.“
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Dnes už vím, že šlo o americkou dceru tohoto slavného pěvce, tuším, že z jeho
čtvrtého a posledního manželství. Řekl jsem, že samozřejmě znám Jiřího Muchu
a až ho potkám, tak mu budu o tomto setkání vyprávět.
Další průběh tohoto pařížského odpoledne a večera už není tolik zajímavý.
Pili jsme visku a později se na rozveseleného hosta přišla podívat také šest-
náctiletá dcera hostitelů. Kráska s jemnými rysy a bujnými tvary jako od Má-
nesa nebo Švabinského a se sebevědomou drzostí amerického teenagera z roc-
kové generace. 
Když jsem odcházel opět zavolali taxíka. A hlavně ho předem zaplatili.
Do Prahy jsem se vrátil někdy před Vánoci.
A pak jsem jednoho dne šel na svatbu Honzy Třísky s Kájou Chadimovou.
Nejprve samozřejmě museli mít obřad na úřadě, nevím kde, ale potom, možná
ani ne ve stejný den, měli svatbu ještě v kostelíčku kousek pod Loretou. Cho-
dili jsme sem každý rok na krásné velké a rozhýbané jesličky. Později naproti
bydlel Karel Kachyňa a kousek odtud Ivo Novák. Maličký kostelíček byl úplně
plný a pojednou jsem nedaleko sebe uviděl Jiřího Muchu. Protože jsme oba stáli
vzadu, vyšli jsme ven mezi prvními a než se objevili novomanželé, stačil jsem
mu říci:
„Byl jsem v Paříži a pozdravuje vás jedna dáma.“
Na Muchu jsem tím však neudělal žádný dojem. Pařížských dam znal spous-
tu a kdo by si je všechny pamatoval. 
Tak jsem zkusil dodat:
„Prý jste ji s Firkušným učili říkat do prdele.“
A teprve tehdy se Mucha rozzářil:
„Dasja. Dasja Šaljapinová. Co dělá holka? My jsme tenkrát na ni dávali pozor,
aby se v Paříži moc nezkazila, byla krásná.“
Začínal rok devatenáct set šedesát devět.             
Od té doby jsem v Paříži už nikdy nebyl.
Ale Mucha se vždycky, když jsme se potom někde potkali ptal, co dělá Dasja.
O mnoho let později jsem v jeho knížce o společnosti, která ho obklopovala ve
druhé polovině třicátých let v Paříži, o Bohuslavu Martinů, o Rudolfu Firkuš-
ném, o Maryšce Pelléové, o skladatelce Kaprálové, která se nakrátko stala jeho
ženou, a o mnoha dalších objevil také pár řádek o Dasje Šaljapinové a hlavně
její tehdejší fotografii. Opravdu byla krásná.

* * *

Začal jsem svoje vyprávění touto vzpomínkou z prostého důvodu. Abych ná-
zorně předvedl, jak ošidný je svět vzpomínek. Pořád se vynořují, přeskakují
jedna přes druhou, aby mizely a místo nich zase naskakují další, některé časem
ztrácejí na naléhavosti, blednou, začínají být rozmazané, jiné se nedají jen
tak vytěsnit a zůstávají zaryté v naší kůži, aniž by to znamenalo, že jsou těmi
nejdůležitějšími, a už vůbec ne přesnými. 
Tak a je to venku. A sice, že všechno to, o čem budu vyprávět jsou jen obra-
zy, jak mi přes předěl desetiletí utkvěly ve vzpomínkách, nic víc a nic míň. Takže
do přesnosti mohou mít bohužel někdy přece jen již trochu daleko. Napří-
klad se mi pořád plete slovo, které tenkrát dva mladí bohémové mladičkou krás-
ku vlastně naučili, nejsem si totiž už úplně jistý. Možná jí učili říkat úplně ji-
ného, třebas mne napadá hovno, jenže to by asi určitě znala od legendárního
tatínka bouřliváka z ruštiny. Takže po této logické revizi vypadá moje vzpomínka
nakonec tak, jak jsem ji vyprávěl.
Jinak se však záměrně vyhýbám tomu, abych vzpomínky korigoval, upřesňoval
nebo doplňoval. Schválně píši na chalupě, kde nemám knihovnu plnou en-
cyklopedií ani internet a nemůžu si tedy nic překontrolovat, nezbývá mi nic
jiného než důvěřovat paměti. A když něco nebudu vědět přiznat se. Třebas
mi někdo z bývalých kolegů zavolá a opraví.

* * *
Bylo to buď na Silvestra ještě v sedmašedesátém nebo někdy hned v prv-
ních dnech osmašedesátého. Seděl jsem s pár přáteli v Redutě a všichni jsme
ze všech stran vzrušeně probírali co všechno přinese pád prvního tajemníka
Ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruha Novotné-
ho. Mnozí nadšeně předpovídali nové šance liberalizaci zejména kulturního ži-
vota, která počátkem šedesátých let trochu opožděně začala kopírovat „tání“
v Sovětském svazu po odhalení kultu osobnosti a dvacátém sjezdu tamních ko-
munistů, ale potom rigidní socialistický model společnosti dal najevo, že
zase nějak moc daleko ustoupit nehodlá. A sympaťák David Brown, anglický
manžel české novinářky Anděly, se mne zeptal: „Co myslíte, teď už vám dá snad
Kreml pokoj?“
Odpověděl jsem: „Ale kdepak, nedá. A přijedou tanky.“
A pak jsme se začali vzájemně přesvědčovat, kdo bude mít pravdu. Protože
s úrovní skotské v krvi vždycky zároveň stoupá úroveň mé angličtiny, byl to
spor vášnivý, o Davidovi se říkalo, že je to anglický salónní komunista a idea -
lista, a já zase měl od dětství díky rodinné anamnéze zabudováno ve vědomí,
že bolševikům se nedá a nesmí věřit. Nakonec to Anděla, dodnes věrná a vá-
žená členka našeho FITESU spolu s mou tehdejší manželkou ukončily návrhem,
abychom se vsadili o láhev Johnnie Walkera nebo jiného tenkrát u nás ještě
vzácného dryáku. Moc velký výběr nebyl.
Moje vítězství samozřejmě nebylo nijak sladké a vyhranou láhev jsem stejně
nikdy nedostal. Ve víru následujících událostí David na naši sázku zřejmě za-
pomněl a dnes už není mezi námi.

* * *
Od večírku v Redutě uplynulo skoro osm měsíců.
Byl jsem čerstvě rozvedený a právě jsem se vrátil z Filmového klubu. Večer byla
zase nějaká schůze a půvabná paní Hanka za barem, kterou jsme všichni mi-
lovali, nakrátko ostříhaná brunetka s jemným kulatým obličejem a krásnými pl-
nými rty, při chůzi vždycky příjemně kolébala boky, měla už pozdě večer
unavené vějířky kolem očí. Také už bohužel není mezi námi. V rohu u kuchyňky
na ní vždycky čekal její vysoký manžel, už si nepamatuji jestli byl taxikářem nebo
šoférem u policie, možná že byl rovnou policista, pokuřoval a každého z nás už
znal. 
Proti baru byly klubovny a kanceláře filmového a televizního svazu. Od jara
v nich sídlil Koordinační výbor tvůrčích svazů a kdyby si okupační sovětská
vojs ka pospíšila zastihla by tady doslova celou českou kulturu. Raději nebu-
du vyjmenovávat všechny neustále přicházející a odcházející umělce nebo spě-
chající novináře, trvalo by to dlouho a stejně si nepamatuji všechny, nejvíc však
bylo filmařů, barrandováků, krátkařů, bratrů v triku a televizních pracovníků,
přece jen to byl jejich klub. V pravém rohu u chodbičky ke kancelářím sedá-
val organizační tajemník filmového svazu Jarda Kříž. Bratr dokumentaristy Oldy
Kříže a muž s nikdy nehasnoucím hollywoodským úsměvem. Dneska už vím,
že to byl dlouholetý mnohonásobný spolupracovník státní bezpečnosti, 

Dasja Šaljapinová
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patrně málokdo tušil, že nás takhle mají pořád jako na dlani. Oba jsou rovněž
už na pravdě Boží. Zbyl ještě vůbec někdo?
Bylo po půlnoci a už jsem chtěl jít spát. Najednou zazvonil telefon a ozvalo
se: „Kořán.“ Jarda Kořán, spolužák mé ještě nedávné manželky a stejně jako ona
již absolvent filmové fakulty, překladatel z angličtiny a o dvacet let později první
nekomunistický primátor Prahy od konce druhé světové války, dnes je na-
kladatelem. Myslel jsem, že to je špatný žert ještě rozjařeného kamaráda,
protože ještě před možná ani ne hodinou jsme spolu mluvili, oba jsme byd-
leli na Vinohradech a měli společnou cestu domů. Ale nepustil mne ke slovu
a jenom křičel: „Už jsou tady! Zapni si rádio nebo televizi! Dej to dál!“  
Takže skutečně nakonec přijely tanky. 
Nemusel mi nic říkat dvakrát.

Takže zatímco jsem poslouchal rádio, zároveň jsem vytáčel telefon ředitele Fil-
mového studia Barrandov Vlastimila Harnacha. Byl jsem tehdy tiskovým ta-
jemníkem studia, v oficiálních tabulkách se tomu říkalo dramaturg pověřený
zvláštními úkoly, měl jsem na starosti všechno to, čemu dneska říkáme pub-
lic relations, měl bych tedy vědět, jak na dramatickou situaci reagovat.
Harnach byl už vzhůru. Oznámil mi, že jede na kopec do studia a už volal svému
řidiči panu Velíkovi. Zeptal jsem se, jestli mám také přijet a ředitel souhlasil, je-
nomže řekl si musím zkusit sehnat taxíka, měl totiž ještě jet pro ekonomického ná-
městka Kováře a kromě toho se bál zatarasení mostů přes Vltavu tanky, protože
kdyby jel z Holešovic ke mně na Vinohrady, také by se potom už nemusel do-
stat zpátky znovu na smíchovskou stranu a na Barrandov. Měl jsem také zkusit za-
volat koho ještě seženu a dát mu na vědomí, že jedeme na Barrandov chránit
ho před nebezpečím, všichni jsme si byli vědomi věhlasu československých filmů
jako bořitelů falešných iluzí o socialismu a že jsme jedním z neodpustitelných trnů
v očích konzervativních sil, stejně jako ostatní intelektuální centra, jejichž vliv se
budou snažit potlačit a likvidovat. Dovolal jsem se Otakara Vávry a Jiřího Lehovce,
oba na to vzpomínají ve svých pamětech, a pak jsem vzbudil ještě pár dalších. 
A potom jsem už naházel do aktovky nějaké prádlo a holicí strojek a vyběhl před
dům. Bylo asi kolem půl třetí ráno. 

* * *
Ulice byly liduprázdné. Všude v oknech byla tma. Lidé buď pokojně spali
nebo vyděšeně seděli u rozhlasových přijímačů a báli se rozsvítit. Občas pro-
jížděla ojedinělá auta a netrvalo dlouho jel kolem taxík. Řidič zastavil a že prý
jede už domů do Dejvic. Slíbil jsem mu zaplatit i zpáteční cestu a konec konců
Barrandov byl přece stejným směrem. Cestou každou chvíli nad námi docela
nízko přeletělo letadlo s blikajícími pozičními světly mířící na ruzyňské letiš-
tě. Řidič se pokaždé přikrčil jako kdyby projížděl frontovou linií. Měl asi své
zkušenosti ještě z války.
V serpentinách nahoru ke studiu v okolních vilách přece jen zářila světla. V mno-

hých bydleli zahraniční diplomaté nejspíš probuzení svými znepokojenými vlá-
dami. Na Kříženeckého náměstí před studiem bylo liduprázdno a ticho. Vjez-
dová brána dovnitř byla uzavřena a strážný v zhasnuté vrátnici si na rozdíl od
jindy připjal opasek s pistolí. Když jsem zastavil před hlavním vchodem roz-
svítila se žárovka nade dveřmi a přišel mi odemknout vrátný pan Zounek rov-
něž ozbrojený pistolí. Poznal mne a hned za mnou zase zamkl a zhasl.
„Soudruh ředitel už je tady,“ hlásil mi. 

* * *
Vedení studia tenkrát sídlilo v prvním patře nových hal. Kromě ředitele Har-
nacha a jeho řidiče byli tu už oba náměstci Kovář a Schmiedberger a vedoucí
oddělení zvláštních úkolů Leiter. Obskurní postava tehdejšího managementu
barrandovského studia, bývalý vysoký důstojník vnitra, jedni říkali, že plu-
kovník, podle jiných dokonce generál, působící v zahraničí, snad dokonce v So-
větském svazu, který musel být odvolán pro nadměrný alkoholismus, možná
se naučil pít právě v sovětském prostředí, něco se proslýchalo o nějakém skan-
dálu, nosil silné brýle a když se usmál, bylo to jako úšklebek zmije. Všichni
se ho báli. Dokonce když jsem nastoupil do studia pozval si mne Harnach 
a otevřeně mne varoval: „Před Vojtou Leiterem si dávej pozor!“ A stejného
varování se mi dostalo od Břéti Kunce. 
Asi jsem si ho moc nedával. Můj vyhazov o rok později byl zjevně jeho dílem.
Stejně jako doprovázející mne absurdní posudek nezaslouženě dělající ze mne
jednoho z hlavních aktérů údajných pravicových akcí na Barrandově. O tom
však podrobněji až později. Někdy v osmdesátých letech se Leiter stal dokonce
náměstkem ředitele.     
I tenkrát onoho rána jednadvacátého srpna mne Harnach hned upozornil: „Před
Vojtou ani slovo o tom, co děláme nebo co zařizuješ, má svoje úkoly a ostat-
ní nemusí vědět.“
Na CZV KSČ o patro výš dorazila také předsedkyně páté, ale také možná jiné
základní organizace produkční Eliška Nejedlá. Pro nejmladší generaci asi ne-
bude od věci malé vysvětlení. Barrandovští komunisté měli několik základ-
ních organizací, zastřešovaných celozávodním výborem, odtud ta zkratka, který
podléhal obvodnímu výboru strany v Praze 5. Jen pátá organizace, v níž byl sou-
středěn hlavní managament a tvůrčí pracovníci, byla řízena přímo oddělením
kultury ústředního výboru. Ale produkční možná patřili do základní organiza-
ce pracovníků štábu. Nevím. V čele celozávodního výboru byl Jaroslav Perut-
ka, profesionální nebo jak se tehdy říkalo uvolněný funkcionář, konciliantní,
jestli se nemýlím byl doktorem filozofie a snad původně působil jako vyso-
koškolský pedagog. Ale možná, že všechno bylo jinak, protože lovím z pa-
měti nezúčastněného. Nikdy totiž jsem nebyl členem žádné politické strany
a proto jsem na jednání barrandovských komunistů neměl přístup. Během
tří let svého angažmá ve Filmovém studiu Barrandov jsem do zdejšího stra-
nického sekretariátu vstoupil snad dvakrát nebo třikrát a jeho závěry a roz-
hodnutí jsem se dovídal pouze od svého přímého nadřízeného ústředního dra-
maturga F. B. Kunce nebo někdy od ředitele Harnacha.
Znovu předběhnu čas. Když jsem byl odvolán a musel neslavně opustit Bar-
randov potkal jsem někdy krátce potom režiséra Tondu Kachlíka. Řekl mi ten-
krát: „Ty jsi udělal chybu, že jsi nebyl ve straně. Kdybys byl ve straně, tak by-
chom tě možná vyloučili, ale výpověď bys nedostal, nějak bychom se o tebe
postarali.“
Následujících dvacet let mi bylo mnohdy krušno. 
Ale nikdy jsem svůj vztah ke komunistické straně nepovažoval za chybu.
To spíš se tragicky mýlili oni.

* * *
Ředitelská chodba byla dlouhá asi třicet metrů a moje kancelář byla až na jejím
konci hned za vchodem do sekretariátu a dlouhou stěnou zasedačky. Dál
byla chodba přehrazena dveřmi a za nimi pokračovala místnostmi pro natá-
čecí štáby a obyčejnými šatnami. Používat ředitelskou chodbu jako průchozí
se nevidělo rádo, jen legendární režisér Martin Frič, kterému po léta nepřetr-
žitě patřila první šatna zkraje, míře k ní vždycky suverénně procházel přes
ředitelský úsek. V ranním svítání byla chodba temná a opuštěná. Jen občas pro-
běhl kolem nějaký spěchající produkční, zahlédl jsem Jardu Kallistu, na další
si už nevzpomínám, něco mi říká, že se tam objevil Jarda Solnička, ale třebas
jsme se potkali někde jinde a někdy jindy, a splynulo mi to.  

D O K U M E N T Y
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Telefonovat ven jsme mohli, ale dovolat se nám dalo jen na přímé linky, v cent-
rále samozřejmě nikdo nebyl a mobily ještě neexistovaly. Zavolal jsem matce,
která po otcově smrti žila sama na Hanspaulce a snažil se ji uklidnit, aby 
o mne neměla strach. Příjezd sovětských tanků ji nijak zvlášť nešokoval, po
odvlečení mého otce v pětačtyřicátém do sibiřského tábora už nic od bolševi-
ků dobrého nečekala, ale přece jen se bála tentokrát o syna. Neklid dole ve městě
do okrajové vilové čtvrti příliš nedoléhal. Vyzvedl jsem si klíče, abych se mohl
dostat alespoň k dálnopisu. Byla tam spousta zpráv od různých odesilatelů, často
z výsadek, jak se říkalo tehdejším podnikům socialistického zahraničního ob-
chodu, ale také z některých ministerstev a redakcí, které sice už byly obsaze-
ny okupačními vojsky, měly přestřihané telefony, ale dálnopisné pracoviště,
mnohdy až někde v suterénu za dveřmi zamčenými zevnitř ušlo jejich pozor-
nosti. A všichni se sháněli po informacích, co se kde děje. Nikdy předtím jsem
na dálnopisu nepsal, ale metodou pokus-omyl-pokus-úspěch jsem to za chvíli
jakžtakž zvládl, zprostředkoval jsem předání pár zpráv do četky, tam jsem se do-
stal do zahraničního zpravodajství a pak jsem zároveň poslal na různé adresy
zprávy o nás. Že je na Barrandově zatím klid a samozřejmě nikdo nic nenatáčí
a zároveň jsem připojoval naše podpisy pod protestní prohlášení a výzvy adre -
sované okupantům, tak jak je dálnopis postupně začal stále více přinášet.          
Někdy dopoledne dorazil na Kříženeckého náměstí před studio osamělý so-
větský tank. Zastavil s hlavní namířenou na vrátnici a rozhostilo se ticho.
Když se nějakou chvíli nic nedělo, vydalo se několik lidí vysondovat o co jde,
myslím, že mezi nimi byl náměstek Kovář a ještě někdo z mladých, ale možná
se už pletu, a z poklopu tanku vylezl vojáček, kterému se snažili vysvětlovat ne-
smyslnost příjezdu vojsk a že tady se jenom natáčejí filmy a teď tu nikdo není.
Pak pokrčili rameny a vrátili se do kukaně vrátného Zounka a čekali co bude
dál. Po několika hodinách se tank otočil a s rachotem zase dojel dolů do města.

* * *
Nevím už kdy, možná ještě v noci, se na Barrandově objevili někteří mladší ka-
meramani a režiséři, přijížděli na motorkách nebo dokonce na kolech, použí-
vali západní bránu, byla stranou pozornosti, obvykle se používala jenom pro
velká nákladní auta převážející dekorace, sháněli se po ručních kamerách 
a znovu rychle odjížděli natáčet dění v ulicích okupované Prahy. S natoče-
ným materiálem se potom snažili co nejdříve vrátit a v nové budově filmo-
vých laboratoří už byli očekáváni a okamžitě se začalo se zpracováváním. Na
práce dohlížel osobně ředitel laboratoří a krabice s hotovými kopiemi se bez-

odkladně dobrovolnými kurýry dopravovaly na ambasády západních zemí a na
další místa. Všechno řídil ředitel Harnach a neustále dbal, aby nedocházelo
ke zmatkům a všichni se nesnažili dělat všechno. Přicházející kameramany 
a harmonogram zpracovávání natočeného materiálu v laboratořích měl na sta-
rosti výrobní náměstek Schmiedberger. Pamatuji si pouze dvě dvojice na mo-
torkách, setkali jsme se v laboratořích, byla už tma, asi to byla noc se středy na
čtvrtek, jednu posádku tvořili Standa Milota s Vlastou Chramostovou a druhou
kameraman Jan Eisner, aspoň doufám, že mě neklame paměť, s Ivou Janžu-
rovou. I z těch nejdramatičtějších historických chvil si někdy odnášíme naprosto
bezvýznamné, ale přesto nezapomenutelné vzpomínky, které možná něko-

mu mohou připadat dokonce nepatřičné nebo příliš intimní. A tak si pamatu-
ji, že Vlastička Chramostová, vždycky pěkná ženská, měla tehdy šortky a straš-
ně hezké nohy, a také na mladičkou štíhlou Ivu Janžurovou byla radost po-
hledět, také byla v šortkách, ale hlavně v nějaké sportovní košili a pod tím zřejmě
už nic, což pro přítomné pány v situaci plné nervozity bylo příjemným osvě-
žením. 
Nevím, že bychom se o tom nějak zvlášť bavili, ale kromě staré dobré prav-
dy, že dva je víc než jeden, hilfr mohl kameramanovi držet kameru při pře-
jezdech, hlídat motorku při zastavení, byl motocykl s krásnou dívkou nebo mla-
dou ženou na tandemu přece jen vyjukaným vojáčkům v tancích a obrněných
transportérech méně podezřelý, než osamělý jezdec.
Kdo kam odváží natočený materiál vědělo pouze pár lidí a jednotliví dobrovolní
kurýři nevěděli nic o cílech druhých. Vlasta Harnach se snažil, abychom jeden
o druhém příliš nevěděli, co kdo dělá. Zejména nás brzdil, abychom moc ne-
mluvili před Leiterem a vysvětloval mi, že mu také musel dát nějaký úkol a proto
ho posílal s krabicemi natočeného materiálu docela otevřeně svým autem na
rumunské velvyslanectví. Rumunsko se příliš nepodílelo na předcházejícím po-
litickém tlaku Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí na Česko-
slovensko a nezúčastnilo se ani vojenské invaze, takže se poněkud paradox-
ně předpokládalo, že stojí na naší straně. Vysláním za soudruhy na rumunské
ambasádě se Leiter nic o činnosti nás ostatních nedozvěděl a nikoho neo-
hrožoval.   

* * *
Někdy pozdě odpoledne si mne Harnach zavolal a řekl mi, že ho volal Jirka
Pittermann, novinář a překladatel, tuším, že tenkrát tajemník svazu filmových
a televizních umělců a Koordinačního výboru tvůrčích svazů, o téměř tři desítky
let později programový ředitel České televize, a požádal ho, abychom po-
skytli dočasné přístřeší skupině redaktorů Literárních novin, jejichž redakce
byla obsazena sovětskými vojáky a jednotliví redaktoři se snažili dál vyrábět
svůj list a tisknout ho alespoň na rozmnožovacích strojích na různých mís-
tech v Praze. O příchodu kolegů z Literárek neměl nikdo vědět, kromě náměstka
Kováře, který jim vybavil několik šaten za ředitelskou chodbou lehátky a de-
kami, zajistil rozmnožovací stroj, papír, přímou telefonní linku a nezbytné
potraviny pro redaktory. Přišli západní branou, byl jsem u ní tehdy poprvé, rych-
le jsme proběhli zezadu do nových hal a do jejich útočiště. Vedl je vousatý roz-
ložitý muž neurčitého věku, silně kulhal a opíral se o hůl, nikdy předtím jsem
ho neviděl. Až o mnoho let později jsem se dozvěděl jeho jméno, ale nic mi ne-
říkalo, takže si ho bohužel nepamatuji.  
Pokud vím, vydali asi dvě nebo tři čísla, samozřejmě ve formátu kancelářské-
ho papíru, balíky s rozmnoženými výtisky okamžitě sami odnášeli z areálu ven,
ale jinak jsem je skoro neviděl. Ale nic se nedalo úplně utajit a hned násle-
dující ráno zaklepala na dveře mé kanceláře Inka Machulková, beatnická bás-
nířka, kterou jsem znal z Violy, jestli se nemýlím, přivydělávala si tenkrát na Bar-
randově jako uklízečka, a prosila, abych kolegům z Literárek dal její básničku,
což jsem rád okamžitě udělal. Pak přišli ještě další, z nichž si pamatuji na re-
žiséra Vorlíčka, s Milošem Macourkem, kteří neustále opakovali jak jim na uve-
řejnění jejich příspěvku moc záleží, ale o čem byl si už nepamatuji. Jenom
mne to překvapilo, protože jsem věděl, že Vašek Vorlíček je jediný z reži sérů,
který je příslušníkem barrandovských Lidových milicí, takže jsem se snažil dělat
mrtvého brouka a předstírat, že o ničem nevím. Přesto mi svůj příspěvek ne-
chali a odešli.
V sobotu ráno ilegální miniredakce Literárek opustila studio opět nenápadně
jako před několika desítkami hodin přišla.

* * *
Uprostřed všeho jsem se celou středu a čtvrtek opakovaně neúspěšně snažil
dovolat dolů do města do hotelu Alcron. Měl jsem totiž doprovodit na letiště
legendární americkou filmovou hvězdu Shirley Templovou, která byla v Praze
na pozvání ministra zdravotnictví Prokopce na nějakém jednání o boji s ná-
sledky onemocnění roztroušenou sklerózou, ale zajistit neoficiální část jejího
pobytu si na ministrovu žádost vzalo na starost barrandovské studio. 
Můj úkol tehdy začínal zajištěním uvítání této bývalé nejslavnější hollywoodské
dětské herečky, přijela na Hlavní nádraží z Vídně, nyní už trochu boubelatá malá
paní, nakrátko ostříhaná brunetka, v elegantním tmavém kabátu s bílým 

SY4-08-zlom1.qxd:SY vnitrek 2-06  5.8.2008  23:27  Stránka 18



Synchron  4 2008 19

límečkem, měla usměvavé velké oči, při úsměvu se jí ve tvářích dělaly stále stej-
né veselé dolíčky, které její diváci na celém světě kdysi tolik milovali, a byla
viditelně příjemně překvapena houfem vítajících. Kromě mne a tlumočnice paní
Hanušové, manželky barrandovského produkčního „zrzavé lišky“ Ládi Hanu-
še, byl s námi barrandovský fotograf, přišel zástupce americké ambasády, re-
prezentant Čedoku, fotografové z četky a ještě nějakých redakcí, nechyběla
velká kytice růží, a přidali se někteří cestující, vystupující z mezinárodního rychlí-
ku, kteří si ještě pamatovali její filmy a poznali ji. 
Když to nyní vyprávím, vypadá to jako vystřižené ze společenské rubriky 
v nějaké bulvárním časopisu, jenže co naplat, skutečnost někdy opravdu při-
pomíná harlekýnku, líčící krásné ženy a muže, snovající neuvěřitelné situace,
nešetřící sentimentem a vždycky s happy endem. Kolegům scénáristům 
a dramaturgům to nemusím říkat, protože dnes a denně se ocitají před dile-
matem, že pouhým reprodukováním skutečnosti riskují, že budou označeni
za kýčaře a shledání nevěryhodnými. 
Tehdejší pobyt Shirley Templové v Praze probíhal však namouduši neuvěřitel-
ně, když uprostřed vypjatých dnů a hodin osudového politického zápasu roz-
poznávali Pražané v nenápadné usměvavé Američance oblíbenou hrdinku
z bijásků svého dětství. Třebaže od jejích nejslavnějších filmů uplynuly už téměř
tři desítky let, nejprve byla válka, po ní byly uvedeny u nás především její
filmy, v nichž hrála již role dospělých dívek a mladých žen, a poslední měl
premiéru někdy v devětačtyřicátém, což bylo také už před skoro dvaceti lety.
Přesto kamkoliv jsme přišli každou chvíli „širlejku“ někdo poznal a dával naje-
vo radost z tohoto neočekávaného setkání s ní. 
Sám jsem filmy se Shirley Templovou v kinech už nezažil. První jsem viděl někdy
koncem první poloviny padesátých let na nějakém z promítání starých filmů, po-
řádaném pro pracovníky Československého filmu v sále Olympic ve Spálené
ulici, dnes je tam Ypsilonka. Pracoval jsem tehdy v laboratoři, kde se vyráběla
základní emulse pro kreslený film, kterou chodil přebírat pan Holan ze Studia
Bratrů v triku, jehož prostřednictvím byla jako laborantka přijata dcera Josefa
Menzela, známého melantrišského novináře a dlouholetého dramaturga Jiřího
Trnky, Drahuška Menzelová. Starší sestra budoucího oskarového režiséra
Jirky byla milá drobná brýlatá dívka, obětavá a kamarádská, a občas mi na tyto
projekce půjčovala tatínkovu vlezenku. Viděl jsem tam spoustu filmů, Trader
Horna, o němž jsem už věděl z režisérova afrického deníku, který vyšel před vál-
kou v českém překladu, měli jsme ho doma, ani nevím proč, viděl jsem první-
ho King Konga, kultovní film milovníků bláznivých revue a burlesek Helzapop-
pin a mezi jiným také několik filmů se Shirley Templovou, myslím, že to byl Malý
plukovník a Heidi, děvčátko z hor. O mnoho let později se Drahuška stala man-
želkou dokumentaristy Rudy Grance a dlouho jsem ji neviděl. Až mi Jirka už
v novém století poslal oznámení o její smrti. Ještě se k této době tenkrát kolem
třiapadesátého nebo čtyřiapadesátého vrátím, až někdy budu vzpomínat na své
filmové prazačátky. 
Další filmy se „širlejkou“ jsem ještě pak viděl na filmové fakultě, kde jsem po-
čátkem šedesátých let, už po vojně, mohl jako mimořádný posluchač chodit kaž-
dou středu večer na pravidelné brousilovské projekce pro vyšší ročníky. Pro-
fesor Brousil totiž vždycky čas od času podlehl žadonění studentů, abychom
viděli nejen samé umění, ale také to, čemu se tenkrát říkalo filmový brak a občas
nám nechal pustit vedle Griffitha, expresionistů, Buñuela, Claira, naturalistů, Ro-
venského, Hugo Haase, neorealistů, Ejzenštejna, Antonioniho, Kalatozovova 
a podobných také nějakou kovbojku nebo hollywoodskou komedii či velkou fil-
movou romanci. Pokaždé však tak, aby šlo o film něčím charakteristický 
a chtěl slyšet náš názor. Nechyběly ani filmy se Shirley Templovou, ale nikdy nás
příliš nenadchly, přišly nám příliš naivní a laciné, ani jsme se nějak zvlášť ne-
snažili zdržovat snahou porozumět příčinám obrovského ohlasu jejich fenoménu
v Americe i celém světě třicátých let, naše generace byla prostě už jiná.
Proto jsem byl velice překvapen, kolik lidí v malé elegantní dámě okamžitě
rozpoznala svůj dětský filmový idol. Nebýt paní Hanušové a nádražního nosi-
če sám bych ji na nádraží mezi vystupujícími cestujícími z vídeňského vlaku pře-
hlédl. Teprve postupně jsem si uvědomoval, že všude kolem vlastně byli její vrs-
tevníci a neodmyslitelně patřila do jejich dětství. Po nadšených pohledech lidí
na peróně následovalo doslova srocení zaměstnanců hotelu kolem recepce, kde
se zapisovala, následujícího dne dokonce někteří si přinesli z domova staré

filmové programy a vážená manželka podnikatele Charlese Aldena Blacka, re-
prezentantka mezinárodní organizace pro boj s roztroušenou sklerózou a kan-
didátka do Kongresu se opět proměnila v hvězdu, rozdávající autogramy. Paní
v šatně v restauraci na barrandovských terasách, tenkrát ještě horko ťažko
fungovaly, ani na chviličku nezaváhala a okamžitě se hlásila k „širlejce“ jako
ke staré známé, které koncem třicátých let spolu s několika tisíci českoslo-
venských dětí poslala panenku v národním kroji a dostala od ní poděkování.
A paní Templová se rozzářila a začala vyprávět, jak tehdy dostávala panenky z ce-
lého světa, ale z Československa jich bylo vůbec nejvíc. Při procházce Prahou
a samozřejmě při prohlídce barrandovských studií byla podobných neočeká-
vaných radostných sentimentálních setkání ještě spousta.  
V pondělí 18. srpna mi přivezli z Alcronu dopis. Na hotelové obálce stála 
adresa:
Mr. Vladimír Bystrov,
Press-Secretary,
Film Studio Barrandov,
Prague,
Czechoslovakia
Dopis mám dodnes schovaný a cituji ho doslova v angličtině:
August 18, 1968.
Dear Vladimír,
It is with deep appreciation that I write to you tonight to thank you for a most
memorable day in Prague. I am fully aware that you gave up a private Sunday
to show me the sights of your beautiful city. Also, I think you know how diffi-
cult it is for one to travel in a new country, and I to thank you for all of your hos-
pitality to a stranger from the United States.
Thank you so very much, and please know that my family will welcome you
when you visit San Francisco, California!
Sincerely,
Shirley Temple Black

V pondělí a v úterý měla paní Templová-Blacková oficiální program na minis-
terstvu zdravotnictví a ve středu měla odletět z Prahy. Slíbil jsem, že pro ní
přijedu kolem jedenácté dopoledne, jenže vojska takzvaných spřátelených so-
cialistických zemí tomu zabránila. Do Alcronu jsem se nedovolal a teprve
později jsem se dozvěděl, že paní Blacková odjela, tuším, že v pátek, v kolo-
ně diplomatických vozidel organizované americkým velvyslanectvím zatím nej-
prve opět do Vídně. Někde sice psali, že jela zvláštním vlakem, ale to se někde
jen tak vynořilo a nikdo nevěděl odkud. 

* * *
Nyní však zase přeskočím čas, protože se musím zmínit o neobvyklé pointě
mého tehdejšího setkání se Shirley Templovou. 
Někdy na jaře devětašedesátého jsem kromě zaměstnání na Barrandově začal
vést filmovou rubriku v zábavném melantrišském týdeníku Ahoj na sobotu, na-
vazujícím na populární předválečný Ahoj na neděli, kde tenkrát kromě jiného
spatřila světlo světa první literární podoba Limonádového Joea a po válce
proslulý kreslený seriál Františka Freiwilliga o rodince Novákových. A šéfre-
daktor Čestmír Kubik přišel s nápadem na uveřejňování anonymních foto-
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grafií našich i zahraničních filmových hvězd a čtenáři měli hádat o koho jde. Ze
správných odpovědí se pak vylosovávalo, tuším, že třicet, a jejich autoři dostali
tuto fotografií s jejím autentickým autogramem. Navrhl jsem zařadit také Shir-
ley Tempovou, jak vystupuje z auta před pražským hotelem a poslal jsem jí
balíček fotografií s prosbou o třicet podpisů. Tehdy již působila jako stálý zá-
stupce Spojených států v Organizaci spojených národů v New Yorku. Její dopis
mám rovněž schovaný:
Dear Mr. Bystrov,
It was a pleasure for me to sign the enclosed photographs for the winners of
the Ahoj na sobotu contest. I am also pleased that so many of the readers of
the illustrated weekly could recognize me through the rain car windows!
Thank you for your letter. I, too, often think of my brief visit to Praha in 
August of 1968. And, as usual, I am very busy in helping the International
Federation of Multiple Sclerosis Societies. However, my most rewarding work
is my job as a United States Representative to the United Nations. I am enc-
losing a picture of me taken at my desk in the United Nations General Assembly,
which I hope you will like.
I hope all continue to go well for you.
Best Wishes,
Shirley Temple Black
Nepokračovalo. Záhy potom byla zahájena takzvaná normalizace a v listopa-
du jsem byl odvolán z funkce tiskového tajemníka barrandovského studia a roz-
vázal pracovní poměr. Asi za půl roku někdo zavolal do Melantrichu a už jsem
nesměl ani psát do Ahoje na sobotu. Ale o tom až jindy, teď jenom ještě k Shir-
ley Templové. 
Někdy uprostřed sedmdesátých let jsem náhodou potkal Jirku Janouška, no-
vináře, tehdy redaktora Mladého světa a budoucího ředitele Českosloven-
ského filmexportu, dnes působícího v reklamě, který na mne volal přes ulici,
že byl na nějakém festivalu a tam potkal Shirley Templovou. Tehdy už byla ame-
rickou velvyslankyní v Ghaně a vzpomínala na svou návštěvu Prahy. A pak se
Jirky prý zeptala, co dělají Dubček a Bystrov. 
Když mi to Jirka říkal, smál se na plné kolo, mohl si to dovolit, byl zetěm před-
sedy vlády Lubomíra Štrougala, mně však do smíchu příliš nebylo a honem jsem
se rozhlížel, jestli to neslyší nepovolané uši někoho cizího.

* * *

A teď už konečně ke slibované pointě 
V roce 1989 přijela někdejší slavná hollywoodská hvězda do Prahy podruhé.
Tentokrát ale jako velvyslankyně své země v Československu a o rok později
jsme se v její rezidenci na recepci pořádané k americkému státnímu svátku
4. července znovu setkali. Byl jsem pozván jako první zástupce syndika no-
vého Syndikátu českých novinářů. Hosty vítala velvyslankyně se svým man-

želem a nejbližšími spolupracovníky a zástup přicházejících se vinul jen pomalu.
Ještě jsme byli daleko, ale náhle mne zahlédla a přes všechny se na mne začala
smát a kývat mi, jako kdybychom se naposledy viděli včera a nikoliv po jede-
nadvaceti letech. Když na mne konečně došla řada spontánně mne objala a po-
líbila na obě tváře a dlouze vysvětlovala manželovi jak se známe ze srpna os-
mašedesátého. Stáli jsme s mojí ženou v hloučku novinářů a velvyslankyně,
kdykoliv šla kolem zastavila se a vzpomínala na srpen osmašedesátého v Praze.
Recepce v rezidenci amerického ambasadora se tradičně odbývají v celém pří-
zemí rozsáhlé vily a na přilehlé zahradě. Pojednou k nám přispěchal kolega Karel
Čech, mladofrontovský zahraničář, který se celou dobu procházel mezi hosty
a rozesmátý nás zval, abychom ho následovali. Vedl nás hlavním sálem do
postranního křídla, kde byla oficiální pracovna velvyslankyně, kam rovněž mohl
kdokoliv z hostů vstoupit. Byla vybavena elegantním starožitným mahagono-
vým nábytkem a celou jednu stěnu pokrývala knihovna. 
Na psacím stole měla ambasadorka fotografie manžela a dcer a na poličce v kni-
hovně stály ve stříbrných rámečcích tři další fotografie. Na první byla „širlej-
ka“ s prezidentem Busem. Na druhé s papežem Janem Pavlem I I. A třetí fo-
tografie byla z Prahy. Byli jsme na ní oba dva na Starých zámeckých schodech. 
Myslím, že každému by lichotilo ocitnout se v takové společnosti. Byl to oprav-
du příjemný pocit.
O dva roky později jsem byl v této pracovně ještě jednou. Byl jsem tehdy
šéfredaktorem deníku Noviny a Její excelence mimořádná a zplnomocněná vel-
vyslankyně Spojených států amerických Shirley Templová-Blacková mi poskytla
svoje poslední interview před odjezdem z České republiky.

* * *
I tyto vzpomínky na pražský pobyt legendární hollywoodské hvězdy neoddělitel-
ně patří do obrazu dramatických srpnových dnů v osmašedesátém v mé paměti.
Po třech dnech dostával náš život v liduprázdném studiu ustálený řád. Na chod-
bách bylo pusto a všichni seděli ve svých kancelářích. Kdo mohl poslouchal
rozhlas se zprávami o chystané cestě prezidenta Svobody do Moskvy. Ale také
o chystané generální straně a o zákazu nočního vycházení vyhlášeném veli-
telem okupačních vojsk. Mezitím jsem dál pendloval mezi dálnopisem a ředi-
telem a pokoušel se dovolat se telefonem do neobsazených redakcí. Pouze
v místnosti Celozávodního výboru KSČ ve druhém patře byl čilý ruch. Předseda
Perutka byl zřejmě na narychlo svolaném mimořádném sjezdu strany ilegál-
ně konaném v úkrytu továrních hal vysočanského závodu ČKD. Eliška Ne-
jedlá, předsedkyně základní organizace, už jsem napsal, že už netuším které,
si dokonce nechala přinést spartakiádní lůžko a na sekretariátu spala. Neustále
přicházeli členové strany a pořád se radili. O čem jsem nevěděl, jen mi občas
dali nějaké prohlášení, které jsem měl poslat do četky nebo rádia. 
Perutka mi později jednou řekl: „Nechceš k nám vstoupit? Potřebovali bychom tě.“
Nevykládal jsem mu, že by mne to nikdy ani ve snu nenapadlo. Že mám spou-
stu důvodů bolševikům nevěřit a držet se od nich co nejdál. A také už dost
rozumu, abych chápal bezvýchodnost jejich ideálů a tragičnost historického
bludu, do něhož jako samozvaní konkistádoři šťastných zítřků nenávratně
zabředli. Ale pouze jsem odpověděl, že když jsem do strany nevstoupil dosud,
nevidím žádný důvod, proč bych to najednou měl udělat teď. 
Patrně pochopil a smutně se usmál.

* * *
Na tento rozhovor navazuje ještě další vzpomínka.
Bylo to někdy počátkem září. Seděl jsem v kanceláři svého přímého nadříze-
ného ústředního dramaturga F. B. Kunce. Sekretářka Zdenička nám uvařila kafe.
Břéťa Kunc byl nepochybně velice vzdělaný a hodný člověk. Nebyl příliš ús-
pěšným scenáristou a také jako hlavní dramaturg tvůrčí skupiny, kterou několik
let vedl spolu s protřelým filmovým matadorem Bohumilem Šmídou, nepatřil
k nejvýraznějším. Ve funkci ústředního dramaturga projevoval však obrovskou
míru vstřícnosti a konsensuálnosti při neustálém manévrování mezi zájmy 
a projekty tvůrčích skupin a představami a tlaky stranického establishmentu
a především uměl trpělivě naslouchat tvůrcům a hledat maximálně přijatelný
kompromis mezi tradiční kinematografickou výrobou a náročnými umělec-
kými koncepty. Mám dojem, ale možná se mýlím, že měl za sebou nelehkou
zkušenost z nacistického koncentráku a do komunistické strany vstoupil hned
po válce. Přesně si však pamatuji, že velice miloval svou ženu a dva syny a vždy
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několikrát denně telefonoval domů. Vedli jsme spolu mnoho velice otevřených
rozhovorů a mnohokrát mne varoval před různými zákeřnými stranickými šíbry
a některými všeho schopnými filmovými tvůrci. 
Zeptal jsem se Břéti otevřeně, proč ještě zůstává v komunistické straně, když
mu po vpádu vojsk muselo být jasné, o co jde a spousta členů strany už vrá-
tila nebo zahodila stranické legitimace.
Odpověděl mi, pravda, s trochu provinilým úsměvem: „Víš, když já tomu pořád
věřím.“
A bylo vymalováno.
Za normalizace byl koncem října devětašedesátého odvolán z funkce ústřed-
ního dramaturga a odsunut do dabingu. Byl roztrpčený a při náhodných set-
káních se usmíval jen když mluvil o svých synech. Jestli se nemýlím, tak později
ovdověl a záhy nato zemřel.

* * *
V sobotu ráno jsem zahlédl procházet před novými halami naše fotografy Karla
Ješátka a Jindru Panáčka. Z jejich fotografií z pražských ulic v prvních dnech
okupace jsem potom ve vazárně Československého filmu v Lucerně dal vy-
robit dvanáct alb. Po jednom dostali Harnach s Kuncem a náměstci, jedno jsme
poslali tehdy ještě ústřednímu řediteli Československého filmu Poledňákovi
a jedno jsem si nechal pro sebe. Zbylých šest leželo v mé kanceláři a chtěl jsem
je použít jako dar některému zahraničnímu hostovi, ale nějak k tomu nedošlo
a opouštěje Barrandov se mi podařilo odvézt si je domů, kde dlouho ležely ukry-
ty na dně gauče. Teprve po sametové revoluci jsem několik rozdal jako vzác-
ný dárek různým přátelům a jedno věnoval báječnému muži Jiřímu Gruntorá-
dovi do jeho jedinečné knihovny Libri prohibiti.
Tenkrát jeden z nejmladších barrandovských fotografů Miloš Schmiedber-
ger, syn bývalého výrobního náměstka studia, mne později přesvědčoval, že
převážná část fotografií v albu je především jeho dílem a jen pár jich prý po-
řídili ostatní jeho kolegové. Dnes je Miloš Schmiedberger osobním fotografem
předsedy sociální demokracie Jiřího Paroubka. Být soudcem mezi ním a vět-
šinou již zemřelými ostatními tehdejšími fotografy studia nehodlám.
Jedno album společně s dalším tentokrát s fotografiemi z pohřbu Jana Pala-
cha ještě doma mám.

* * *
Před polednem mne přijela na kole navštívit známá. Poznali jsme se na nedávné
festivalu filmových škol v Mariánských lázních. Přijela na kole a čekal jsem
na ní ve vrátnici u pana Zounka. Byla vysoká s rameny sportovní plavkyně.
Šli jsme do mého dočasného domova v kanceláři.
Zamkl jsem dveře zevnitř.
Byli jsme oba mladí a osamělí. A začínali jsme se bát budoucnosti.
Alespoň na chvíli jsme byli dva.
Někdy po obědě odjela.
Ani jsme neměli čas začít si tykat.
V následujících týdnech jsme se ještě jednou nebo dvakrát viděli. Pak se naše
cesty rozešly. Za normalizace musela opustit redakci a pracovala v nějakém
oborovém časopise. Když jsem 28. října 2008 dostal na Pražském hradě vy-
soké státní vyznamenání poslala mi blahopřejný dopis. A jestli prý si na ni
pamatuji.
Samozřejmě si ji pamatuji. 
Přivezla mi tenkrát na Barrandov z nevzdávajícího se města dole pod kopce
novou sílu a naději.

* * *
V podvečer jsem zašel do kanceláře k Harnachovi a našel jsem tam popíjejícího
gruzínský koňak Frantu Říčku. Odborného poradce na několika barrandovských
filmech, jejichž děj se odehrával ve vojenském prostředí, zřejmě původně polit-
ruka, jak se tenkrát říkalo podle sovětského vzoru politickým pracovníkům v ar-
mádě, působícího tehdy v kulturním oddělení Hlavní politické správy ministerstva
národní obrany. Patřil k lidem kolem populárního generála Prchlíka, který se
snažil prosadit vypracování nové vojenské doktríny, vycházející především 
z našich vlastních tradic a nikoliv pouze ze zájmů Sovětského svazu, a pod jehož
vedením politické řízení armády začalo daleko víc spolupracovat s umělci a vůbec
kulturní frontou. Podplukovník Říčka měl, pokud se nemýlím, na starosti studio
armádního filmu a spolupráci s Československým filmem. Obvykle všude jezdil na

motorce, ve vysokých botách a kožených rajtkách a kabátě, teprve pod nímž
měl blůzu od   uniformy. Připomínal mi kontráše, obávané příslušníky vojenské
kontrarozvědky, kteří když jsem před časem byl hluboko na Slovensku na vojně,
vždycky přijížděli k našemu útvaru jako nějací čekisté v sovětských filmech v po-
dobném polocivilu-polouniformě.
Tentokrát však Franta přijel na kole. Sám v černé kůži na motorce se na uli-
cích plných cizích ozbrojenců asi přece jen trochu bál. Vítal mne bouřlivě
jako ztraceného syna. Byl to nyní vlastně můj nadřízený. Někdy počátkem
léta mne totiž vojenští páni poslali ceduličku, že jsem povolán na cvičení 
a zásluhou Břéti Kunce si mne vyžádal Franta pro práci na HPS. Sešli jsme se
v jeho kanceláři v Ústředním domě armády v Dejvicích před týdnem, v pátek,
byli jsme tři, kromě mne ještě dokumentarista Rudolf Krejčík a jeden kame-
raman, vynikající kamarád, ale jeho jméno si soustavně pletu, takže ho raději
nebudu jmenovat, Říčka nám představil svou sekretářku Věru Kráslovou, která
byla podobná Sylvě Daníčkové a pak nás vzal dolů do restaurace na drštko-
vou polévku. Nemuseli jsme nikam do kasáren a nevyfasovali jsme žádné
uniformy, jen jsme měli za dobu cvičení, které obvykle trvalo kolem třiceti dnů,
vypracovat osnovy výuky válečných kameramanů a fotografů na FAMU. Nikdo
z nás netušil, že historie nás přeběhne a za pár hodin budou čeští filmaři 
a fotografové nečekajíce na nás již skládat první praktické zkoušky.
A všichni je složí na výbornou.
Takže jsem byl v srpnových dnech vlastně na vojně. I když jsem byl na Bar-
randově.
Protože ÚDA byla obsazena sovětskými vojáky mohli jsme cvičení ukončit tepr-
ve až dlouho po stanoveném termínu. Ale k tomu se vrátím až budu vzpomí-
nat na svůj poslední rok na Barrandově.

* * *
Dole ve městě byla většina ministerstev a redakcí ještě dál obsazena oku-
pačními vojsky. Od soboty už však znovu začaly jezdit tramvaje a autobusy 
a lidé se chystali v pondělí zase vrátit do práce. V Moskvě stále jednala 
československá delegace v čele s prezidentem Svobodou. V neděli večer se
ředitel Harnach rozhodl naší pohotovost ve studiu ukončit. 
Když jsem o rok později opouštěl Barrandov měl jsem na rozloučenou v po-
sudku napsáno: 
Vladimír Bystrov není členem KSČ. V letech 68-69 se aktivně zúčastnil taže-
ní pravice ve FSB, byl iniciátorem mnohých protistranických a protisocialis-
tických akcí. Důsledkem jeho politických oposičních názorů bylo rozvázání pra-
covního poměru s FSB.
Zní to lichotivě. Ale až takové uznání jsem si nezasloužil. Prostě jsem jen
dělal svou práci.

* * *
K setkání s Darjou Šaljapinovou došlo během mé služební cesty do Paříže na
dokončovačky československo-francouzského koprodukčního filmu Těch
několik dnů. Byla to vlastně reciprocita za pobyt francouzského píáristy 
u nás a tedy kromě letenky mi všechno platili hostitelé. A slušně.
Na Barrandově si od této love story snažící se svést na vlně reminiscencí na
nedávné pařížské jaro a konjunkturálně využít atraktivitu událostí pražského

D O K U M E N T Y
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Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

53. Čtvrtletník FITESu
Úroveň českých filmů

2. června 2008 v klubu MAT
(upravený záznam)

Jan Rejžek: Dobrý den, děkuji, že jste obětovali
dnešní horké odpoledne debatě, která má v rámci
53. čtvrtletníku panelových debat Fitesu provoka-
tivní název Úroveň českých filmů. Možná bychom
mohli říct, že úroveň je špatná a jít za příjemnějšími
zážitky. Možná ovšem stojí za to zamyslet se nad
tím, proč a jestli opravdu je úroveň českých filmů,
hraných podotýkám, tak varovná.

Já jsem si napsal filmy, které jsme měli to potěšení
nebo spíš nepotěšení vidět za loňský rok, a je to
strašlivá série. Pro zajímavost připomínám, co všech-
no šlo v našich kinech – z hrané tvorby: Crash Road,
Bestiář, Poslední plavky, Medvídek, Kvaska, Chyťte
doktora, Roming. Letos: Svatba na bitevním poli, Na
vlastní nebezpečí, O život, Bobule, O rodičích 
a dětech, teď naposledy U mě dobrý, Kuličky,
Smutek paní Šnajderové, František je děvkař.
Zdá se mi, že se vymyká tak či onak jenom loňský
Václav a letošní Venkovský učitel, jinak jsou to filmy
zapomenutelné už v den premiéry a kupodivu, dá-
vají to najevo také diváci. Podle posledních statis-

tik na poslední Hřebejkovu komedii přišlo za první
víkend jenom 28 tisíc diváků, na Zelenkovy Kara-
mazovy 30 tisíc za celý měsíc. A když to porovnáme
s loňskými čísly, kdy Vratné lahve navštívil za celý
rok více než milion, Obsluhoval jsem anglického
krále 850 tisíc a i Gympl skoro půl milionu, tak letošní
výsledky jsou burcující.
Zase je to možná zajímavý fenomén, jestli oprav-
du je i divák přesycen českou tvorbou a chodí jenom
na zaručené americké trháky nebo je v tom něco
jiného – špatný odhad distributorů, kteří zahlcují
filmy množstvím kopií. Možná je v tom špatná, naivní
propagace nejmenovaných filmových kritiček
v denících. Takže je tady pár otazníků, na které by-
chom se mohli pokusit odpovědět.
Radovan Holub: Situaci v českém filmu nepovažu-
ji za nezdravou. Pokud komedie – kterých je kupo-
divu strašně moc, relativně se jejich proporce zvyšu-
je, protože vlastně český film býval dřív takový
rmutný, hodně zatížený reflexí a teď najednou proti
duchu tradice českého filmu je šíleně usměvavý,
komediální a já si nemyslím, že by to bylo zase tak

moc špatné, pokud ten film vydělá. Pokud bude mít
komedie 20 tisíc diváků nebo ještě méně, je to špat-
né. Pokud komedie vydělá peníze, tak to asi smysl
má, minimálně z hlediska producenta.
Jsme teď v mimořádně obtížné situaci, která je poz-
namenána audiovizuálním pirátstvím, alternativní
distribucí, atomizací trhu; pokud se vrátím k tomu,
co se debatovalo na Mezinárodním festivalu 
východoevropského filmu v Cottbusu, tak si tam
všichni – Chorvati, Bosňané, Makedonci, vlastně
celá východní Evropa – jako jeden muž stěžovali na
desetinné návštěvnosti, na propad v kinech a na to,
že v podstatě divákům se do kina nijak moc nechce. 
Přemysl Martinek: Pracuji ve filmové distribuci, tak
vím, jak jsou filmy do kin nasazovány a jakým způ-
sobem vznikají. Mně se zdá, že divácký propad tento
rok není žádným závažnějším odmítnutím českého
diváka směrem k českému filmu, protože procen-
tuálně pořád téměř až 40 procent příjmů z českých
kin tvoří návštěvnost českých filmů.
Vratné lahve a Obsluhoval jsem anglického krále
byly první filmy, které byly výrazně podpořeny
reklamní kampaní televize Nova. Dnes už je takovou
kampaní podpořen každý druhý film a účinek tahu,
který loni nahnal do kin 1,7 mil. diváků, byl velmi
intenzivní. A navíc i srovnání jmen – Jiří Menzel
natočil film po x letech a vrátil se opravdu s mez-
inárodní velkoprodukcí, což samozřejmě přiláká víc
diváků, než když Jan Hřebejk natočí první film ze
dvou letošních, které chce uvést do kin. Ten propad
je zdánlivě velmi velký, ale na druhou stranu na-
prosto pochopitelný a myslím, že v žádném případě

srpna osmašedesátého nikdo moc nesliboval. Jenže koprodukčních projektů
se západními producenty, které se daly dotáhnout do realizace nebylo zase
tolik, abychom si mohli příliš vybírat. Navíc režisér Yves Ciampi byl zkušený fil-
mový profesionál natáčející své filmy po celém světě a nejednou s hvězdami
zvučných jmen takže přece jen jakási naděje na slušný výsledek zpočátku byla.
Na podzim se však situace začala zvrtávat a vrchu nabývaly zatím nepříliš na-
hlas vyslovované obavy zda vůbec bude možné film s takovým námětem u nás
ještě uvést.
Při pražském natáčení jsem už udělal pro propagaci tohoto filmu a jeho tvůr-
ců co se dalo. Snad ještě budu mít příležitost zmínit se o tom podrobněji až při-
jdou na řadu vzpomínky na první „dny poté“. V Paříži  jsem proto vykonal
pár zdvořilostních návštěv u francouzských partnerů a zbývalo mi dost vol-
ného času.
Když jsem odjížděl z Prahy požádal mne Láďa Hanuš, abych vyhledal jeho dceru
Natašu, která pokud mne paměť neklame původně odjela do Francie studovat,
ale po srpnové okupaci Československa se už nehodlala vrátit a zatím žila u růz-
ných kamarádů a měla evidentně hluboko do kapsy. Byla to milá, trochu bou-
belatá zrzka, využila mého pozvání, aby se mohla u mě v příjemném malém ho-
telu nedaleko Avenue de Wagram, kousek od Vítězného oblouku, vykoupat
v pořádné koupelně, několikrát jsme spolu šli na večeři a občas mi tlumočila
při setkání s francouzskými partnery. 
Nikdy mezi námi nedošlo na nějaké důvěrnosti. Měla snad svého milence někde

v Holandsku a pro mne to byla přece jen trochu příliš mladá ztřeštěná inte-
lektuálka. Měla však báječný smysl pro humor. 
A pak jsem jednoho nedělního rána vyhlédl z okna a všude na ulicích ležel první
sněhový poprašek. Nebe bylo nízké a zatažené těžkými mraky. Večer  předtím
jsme se s Natašou domluvili na společném obědě, jen jsme si ještě měli 
zavolat kam a tak jsem ji do telefonu navrhl, že ji vezmu do restaurace na 
Eiffelově věži. 
S jemností opravdové dámy namítla:
Voloďo, vždyť už jsi jednou na Eifelce byl. Nikdo tam nechodí dvakrát, proto-
že je tam vysoké vstupné a restaurace je tam tuplem drahá. A podívej se z okna.
Bude tam zima a uvidíme hovno. To by přece nikdo neudělal. Jen blbec.
Neposlechl jsem ji.
Bylo tam draho a ani tělesa ústředního topení pod stolečky v prázdné res-
tauraci nás moc nezahřála. Paříž pod námi byla skryta kdesi pod bílými chu-
chvalců sněhových oblaků a nebylo z ní vidět zhola nic.
Přesto jsem byl spokojen.
Nataša jenom kroutila zrzavou hlavičkou a choulila se.
Asi bych měl být zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Možná dodnes jsem je-
diným Čechem zavítavším dvakrát na Eifelku a navíc když z ní nebylo nic vidět
a byla mi v podzimním převlečníku dost zima.
Od té doby jsem v Paříži už nikdy nebyl.

Praha-Záblatí, červenec 2008
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distributory neodradí od toho, aby pokračovali 
v exploataci českých filmů.
Kvalita nabídky je velmi podmíněna tím, jaké filmy
se nabízejí a jakého diváka si v ČR pěstujeme. Kara-
mazovi jsou velmi slušný film, který má v sobě určitě
intenzivní možnost diváky okouzlit, ale nestalo se
tak. (Do sálu vchází pan Renč a zůstává stát u dveří.)
Stejně tak se to nestává u náročnějších filmů evrop-
ské a americké produkce. Trend je nezvratitelný.
Teď jde o to, jestli budeme schopni udržet český
film nejenom v komerční rovině, ale také jej vrátit
do Evropy a do evropského stylu filmaření, do
konkurenceschopnosti k ostatním východoevrop-
ským kinematografiím, které stabilně rostou a dostá-
vají se na prestižní festivaly. 
Filip Renč: A jak to chcete udělat? Jak toho chcete
docílit?
Přemysl Martinek: Já bych toho docílil tím, že režiséři
budou točit menší filmy a víc ze sebe. Chápu, že
vy jste komerční režisér nebo ne komerční, vy jste
režisér žánrových filmů převážně…
Filip Renč: Já jsem režisér filmů, na které rádi přij-
dou lidi. Nejde o mě. Já se ptám na spolupráci se
zahraničím, větší diváckost, mezinárodní obsazení.
Jenom se ptám, jak vy, jako tahle skupina, toho
chcete docílit a jak chcete pomoci režisérům, aby
tento servis měli.
Jana Černíková: To je docela komplexní problém…
Filip Renč: Nevím, co tady dělá pan Rejžek, když ho
všichni filmaři nenávidí. Je to negace českého filmu,

českého divadla, je to pitoreskní figurka tohohle
klubu. Každý už mu dal přes držku, každý ho odsud
vyhodil. Nevím, co dělá na pódiu a baví se o českém
filmu. Promiňte, ale já se vás ptám, jaký servis můžete
poskytnout českým režisérům, aby dělali kopro-
dukce, měli mezinárodní granty, udělali mezinárodní
obsazení. Když se tady o tom tak akademicky bavíte,
tak mi řekněte prakticky…
Radovan Holub: Pane Renči, nemůžete takhle dopře-
du tento panel odsoudit. Posaďte se, poslechněte
k čemu dospějeme a budeme rádi, že jste tady s námi,
ale nemůžete to přece dopředu odsuzovat.
Filip Renč: Ne, já se ptám na to, jak toho chcete
docílit, abychom se měli všichni tvůrci lépe a byli
jsme na evropské úrovni. 
Přemysl Martinek: To musíte udělat vy. Vy musíte
točit zajímavé filmy, vy musíte přijít s dobrým
scénářem, vy musíte bojovat o to, abyste se prosadil
na evropském poli, protože prostředky na filmy v ČR
jsou, dostáváte se k nim samozřejmě komplikovaně,
já vím, že jste měl spoustu problémů s tím, že se váš
poslední film politizoval atd.

Filip Renč: Nejde o mě.
Přemysl Martinek: Ale je to příklad. Vy tvoříte filmy,
které si potřebují vydělat poměrně dost nebo potře-
bují dost peněz, aby vůbec vznikly.
Filip Renč: Neznám jediného režiséra, kterému by
zavolal Fites a řekl: hele, my tě chceme podpořit
v tom a v tom, máme pro tebe tyhle a tyhle kontakty,
běž zavolat tam a tam, budeš mít dobrý scénář…
Přemysl Martinek: Já reprezentuji společnost Bon-
ton film a Artcam…
Filip Renč: Bonton, to je úplně jedno. Vy vždycky
čekáte na to, co si sami najdeme jako autoři, jako
producenti, něco vytvoříme, vy s tím pak obcho -
dujete, pak to dostává České lvy nebo to nedostává
České lvy, a jsou to všechno věci, které si musíme
sehnat sami. A žádný Fites, nikdo nic za nás 
nesežene.
Martin Skyba: Ani shánět nebude! 
Filip Renč: Já ty lidi vůbec neznám, v životě nena-
točili ani jeden film, ale mají agenturu režisérů. Tyhle
odbory jsou úžasné, je úžasné, že tady vidím
fousatého pána (p. Rejžka), je to úžasné, že se bavíte
o českém filmu, ale v životě jste se jej ani nedotk-
li! Ani nevíte, co to je pět nebo šest let čekat na film,
čekat na scénář, čekat na peníze, mít tu trpělivost 
a jet na dlouhou trať, která se jmenuje český film.
Prostě jeden film za tři za čtyři roky a vy tady z toho
děláte nějaké traktáty, doporučujete, jak má co být,
co je dobré, co je nedobré. Já bych vás hrozně rád
poslouchal celou dobu. To vaše seskupení mně 
přijde velice směšné.
Radovan Holub: Já jsem možná také směšný, ale
nevím, jak jsme tady směšní. Fites není od toho, aby
dělal koprodukční činnost. To je první věc. Fites
je od toho, aby reflektoval to, co se řekněme natočí.
A za třetí, já bych, pane Renči, řekl, že hlavní prob-
lém je v tom, že český film je hrozně osamělý, že
český film je nedospělý, izolovaný, že žije na os-
trově, ze kterého v podstatě není moc spojnic ven.
Když si vezmeme příklad nového rumunského filmu,
já vím, že mu pomohl hrozně festival v Cannes ke
koprodukci, že má dobré koproducenty, ale tady si
myslím, že je zakletý hlavní problém, to znamená
vztahy ven. Pokud český národ žije takovým trošku
osamělým životem, takovým ostrovním životem, tak
zrovna tak žije český film. Pokud by se podařila ně-
jaká koprodukce většího kalibru, tak to prostě zlomí
tyto hranice, o kterých mluvíme.
Filip Renč: Já s vámi souhlasím, máte naprostou
pravdu. Prostě tady se udělá výrobek – promiňte,
už poslední větu, já jsem nebyl pozván…
Radovan Holub: Ale posaďte se. (Odmítá.)
Filip Renč: Tady chybí lidé, kteří umí film zobcho -

dovat, protože je to výrobek umělecký, někdy méně
umělecký, ale musí se umět prodat. Musí se umět
prodat buďto festivalům nebo nějakým soutěžím.
Chybí tady lidi, producenti nebo jakoby manažeři
filmu. Producent to vyrobí, zaplatí, sežene prachy
atd. a pak tady chybí manažeři, kteří film umějí ob-
chodovat ven, kteří umějí tři světové jazyky, mají
prachy, aby si mohli zaplatit třeba sami od sebe hotel
a mají pod sebou tři čtyři pět českých filmů, se který-
mi umějí obchodovat a umějí je nabízet. A to my
nemáme! (Živá reakce několika přítomných naráz.)
Můžeme natočit sebelepší český film a nikdo jej
neumí prodat ven!
Jana Černíková: Já tady zastupuji České filmové cen-
trum, které propaguje český film v zahraničí. My
jezdíme na festivaly, máme kontakty, pořádáme
vzdělávací workshopy, které jsou nutné, abyste

potkal lidi. Ale to, co vy si představujete, to vůbec
nikde nefunguje. Takový jakoby manažer českého
filmu nikdy nebude fungovat. Vy můžete natočit film
a pak jej jako zboží někomu prezentovat. A pokud
jej ten nákupčí nebo sales vezme a bude jej prodá-
vat, tak máte dobrý film. Pokud ne, máte bohužel
smůlu. Tak prostě funguje trh!
Filip Renč: V poslední době se natočilo hrozně do-
brých českých filmů – přes Svěrákovce, Hřebe-
jkovce, Sláma atd. – velice dobré filmy a prakticky
se nedostal ani jeden z nich do nějaké hlavní soutěže
filmového festivalu. Promiňte, to není nic proti vám.
Já to říkám jenom proto, že to je lobbing, protože
mnoho filmů se tlačí do té dvanáctky, která je v hlavní
soutěži. Na hlavních áčkových festivalech je spous-
ta dobrých, dejme tomu sto dobrých filmů a z toho
se vybere dvanáctka. A teď jde o ten zákulisní lob-
bing, kdo tam český film prosadí a umí jej prodat.
Kromě Menzela a Svěráka se vlastně český film
dostane málokdy do áčkové kategorie hlavního fes-
tivalu. Myslím, že jedna věc je psát dobré scénáře,
dělat dobré filmy, ale někdo ten výrobek musí umět
prodat, a ti lidé tady nejsou!
Přemysl Martinek: To není o prodeji, to je o tom,
že si ten festival musí ten film vybrat.
Filip Renč: Taky je to lobbing! Na ten film se šéf fes-
tivalu musí vůbec podívat.
Jan Rejžek: Pane Renči, hodláte moderovat tuhle
debatu? (Výzvy ostatních panelistů, aby se p. Renč
posadil.)
Filip Renč: Ne, odcházím.
Jan Rejžek: My jsme začali o něčem jiném, pane
Renči. (Pan Renč neustále skáče do řeči.) Vy jste
sem vtrhnul jako spřátelené vojsko… 
Filip Renč: Vy nenávidíte český film a české divadlo…

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

Tomsová a Starostová naslouchají
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Radovan Holub: Pane Renči, počkejte ještě malinký
moment. Navážu na to, co jste říkal, protože tam
je zakleté slovo: marketing. Marketing českého filmu
v podstatě funguje strašně špatně, ale funguje mar-
keting i ve spoustě jiných evropských a světových
kinematografií. Producent John Riley z Negativu
běhal letos v Cannes a říkal, že je velký problém, jak
udělat marketing Karamazovým. To znamená, že
jeden z našich filmů, kterými se asi může česká kine-
matografie chlubit pro letošní rok, je na tom s mar-
ketingem špatně.
Filip Renč: Nejméně navštěvovaný český film.
Radovan Holub: Dobře, ale v kinematografii musí fun-
govat obojí – návštěvnické filmy i ty filmy, kterými
se budou živit festivaly. A průrva mezi těmito dvěma
protiklady, ten gap bude pořád větší. V Cannes byl
promítnut film Che – čtyřapůlhodinový film od Soder-
bergha ve francouzsko-španělské koprodukci. Ne-
dořešenou věcí tohoto filmu je marketing. A co jsem
si povídal s různými sales agenty atd., tak jejich hlavní
problém jak udělat marketing filmu je v současné době
pirátství, kdy se stahují filmy. Dobře se dělá market-
ing žánrového filmu, ten se nějakým způsobem dobře
uplatní na trhu, ale pokud je film něco mezi, tak mar-
keting je hrozně obtížný.

A lobbing určitě funguje. Dejme si příklad filipín-
ského filmu, který byl letos v Cannes v soutěži. Ten
film byl velice špatný. Na tom se shodli kritici z Va-
riety a ze Screenu, to je určitá možnost to říci ob-
jektivně, že ten film měl určité atraktivní momen-
ty, jako homosexualita, jako chaos v lidských
vztazích. Je tam zvláštní lokace – bordel spojený
s kinem. To je docela dobrý moment. Ale ten film
tam podle mého, a jak znám pozadí filipínské kine-
matografie, kde se natáčí 80–150 celovečerních
filmů ročně, tak do Cannes byl prosazen lobbingem.
A bude jistě prosazen lobbingem i jinde. A jsem si
stoprocentně jist, že ve filipínském prostředí je mno-
hem víc dobrých filmů, ale ty se do Cannes ne-
dostaly, protože tenhle film musel mít někoho, kdo
tam opravdu velice silně lobboval. A protože tam už
je vidět tak čtyři pět let, že festival krouží kolem
filipínského filmu, tak teď jej vzali do soutěže. Potom
ještě připomenu příklad maďarského filmu, který
tam byl také v soutěži. 
Filip Renč: Já s vámi souhlasím. Omlouvám se, že
jsem vám vstoupil do debaty… (p. Holub: Pojďte si
sednout.) Musím odejít, čeká mě pan…? Akorát,
když vidím tady pana Rejžka, tak se mi zvedají
trošičku…
Radovan Holub: Ale když si budeme nadávat, tak
nic nevyřešíme, pane Renči!

Filip Renč: Já nenadávám panu Rejžkovi, nikomu
jsem nenadával, jenom říkám, že věci, které vyj-
dou od pana Rejžka, tak vlastně potlačují autoritu
českého filmu, nikoho nemá rád… (Rejžek: Ego
některých lidí, pane Renči! To je rozdíl.) Já si mys-
lím, že ohodnocení pana Rejžka na český film je
velice neobjektivní… (Rejžek: Mluvte za sebe!)
Mně to je líto, že sedí mezi vámi a furt tady s námi
jede. A máme problém s prodejností filmů,
s úspěšností, s návštěvností… (Rejžek: Točte lepší
filmy!) Ale když tady pan Rejžek sedí a ještě pořád
hodnotí české filmy, pro mě je to opravdu maxi-
mum drzosti.
Radovan Holub: Ale vy jste sám řekl zázračné slovo
lobbing a lobbing právě záleží v tom, že tyhle ani-
mozity překonáme a jinak prostě nebudeme schop-
ni lobovat a nikdo z nás nebude, ani vy, ani já, nikdo
z nás nebude moci lobovat a budeme sedět doma.
Filip Renč: Musíme se naučit prodávat, protože
výrobky jsou dobré a vzniká tady ročně minimál-
ně čtyři pět velice slušných evropských filmů, ale
nikdo je neumí prodat na áčkový festival. To je prob-
lém číslo jedna českého filmu.
Radovan Holub: Problém číslo jedna je téma, pro-
tože Občan Havel byl…
Martin Skyba: Vy jste viděl, že by pan Rejžek prodá-
val filmy?
Filip Renč: Ten nemá u kinematografie co dělat!
To je můj názor.
Jan Rejžek: Děkuji.
Filip Renč: Děkuji. Na shledanou. (Odchází.)
Jan Rejžek: Sbohem. Já bych se ještě vrátil k vám,
pane Holube, lobbing. V Cannes po dlouhé době,
byť to nebyla extra významná cena, zabral sloven-
ský dokument Slepé lásky. Čím to bylo? Tématem?
Radovan Holub: Tématem. Jednoznačně tématem!
Obrovský náboj humanity, nadhled a k tomu ještě
je téma slepých lidí zpracováno s úžasným vtipem.
Vlastně si dělají sami ze sebe trošku legraci. Je tam
celá paleta lidí, člověk, který má problémy, který je
vysloveně hendikepovaný slepotou a holka, které
to vůbec nevadí, je hezká, píše na počítači, a to je
tajemství tohoto filmu a tajemství toho, proč v kině
bylo absolutně plno a proč o film projevili zájem ma-
jitelé sítí artových kin. 
Přemysl Martinek: Slepé lásky jsou prodané asi do
25 zemí. Ale když se v  Cannes nějaký film dostane

do jakékoliv z bočních sekcí, kam se třeba Kara-
mazovi nehlásili, hlásili se jenom do hlavní soutěže,
nehlásili se na Quinzaine des Réalisateurs ani na Se-
maine de la Critique, takže šance se samozřejmě
zúžily a slovenský film už jenom tím, že se tam ob-

jevil v oficiálním programu, tak se mu otevřely dveře
do distribuce v dalších zemích.
Radovan Holub: Nedělejme si iluze, že to bude zase
kasovní trhák. To je film, který bude zajímavý pro
celou řadu uměleckých kin. Co jsem si tam přečetl
na visačkách návštěvníků před představením filmu,
tak jsem koukal: šéfka uměleckého kinořetězu Vídeň,
kinař odněkud z Ameriky, z Asie, prostě různí lidé,
kteří jsou vysloveně zaměřeni na malou alternativní
distribuci. Ale stejně je to pozoruhodný úspěch 
a ukazuje, jak důležité je téma, za a) a za b), jak je
strašně důležitý dokumentární trend, kdy třeba can-
neský festival každý rok dává víc a víc dokumentů 
a dokumenty tam i vítězí.
Jana Černíková: Myslím, že se bude vždycky točit
několik špatných filmů, to se prostě nedá vyloučit.
Když máte 20 filmů, které se točí v ČR, tak polovina
z nich bude jakoby dobrá a z toho zase polovina
bude zajímavá pro zahraničí. A ta druhá polovina
třeba bude úspěšná na menších festivalech nebo se
dostane do zahraniční distribuce. A toto je také
do určité míry úspěch. Ale pokud mluvíme o tom,
zlomit image českého filmu v zahraničí, tak na to
potřebujeme trochu jiné filmy. To souvisí podle

mě s celým systémem české kinematografie – jak
se podporují filmy, jestli se včas podporují mladé
talenty. Kdo u nás přemýšlí o tom, kdo třeba za
pět let bude dělat dobré filmy? Jak se to může apli -
kovat na systém státního fondu a cíleně podporovat
budoucnost českého filmu?
Přemysl Martinek: Instituce, jako je Státní fond ČR
pro podporu a rozvoj české kinematografie, jed-
iná zastřešující státní instituce pro filmovou tvorbu,
je v současné době obsazen sedmi lidmi ze třinác-
ti. Zbylých šest Poslanecká sněmovna už delší dobu
není schopna navolit. Má k dispozici tři úředníky,
nemá vlastně ani schopného manažera, který by
vymýšlel. Lidé v komisi, to jsou střihači, výtvarní-
ci, filmoví kritici, ale chybí tam opravdu nějaké zázemí
na to, aby stát účinně podporoval tvorbu a nikoliv
jenom do ní sypal peníze.
Jana Černíková: Je důležité, aby vzniklo víc mez-
inárodních evropských koprodukcí. Od státního
fondu jsme dodnes nedostali podmínky pro mi-
noritní české koprodukce, abychom je mohli zveře-
jnit, abychom je mohli na festivalech předat, aby se
o nich dověděli ti, kteří mají zájem. Spolupráce
nefunguje. Mám pocit, že tady je několik izolovaných
celků, které dělají něco s českým filmem, ale do bu-
doucna to nestačí.
Jan Rejžek: Pardon, já tu debatu otočím úplně jinam.
Mluvíme o filmu, který je hotový, předpokládám, že
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álně dvě hodiny na
prom

ítání a hodinu pro veřejné diskuse m
ezi tvůrci předváděných děl a di-

váky. D
alší program

ové bloky sestaví pořadatel z film
ů a pořadů, které přihlásí

individuálně různí nezávislí producenti. Pořadí program
ových bloků určí

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

ožnosti projekcí v hlavním
 sále, zajistí pořadatel para-

lelní  projekce v přilehlém
 „ateliéru“.

Přehlídka je také příležitostí k m
ezináro

dní spo
luprácia vým

ěně odbor-
ných  poznatků a inform

ací z oboru. Pořadatel pozve k osobní účasti zá-
stupce význam

ných  evropských film
ových a televizních seskupení, organi-

zátory podobných m
ezinárodních přehlídek a festivalů, novináře, publicisty,

tvůrce aj. Prezentaci zahraničních film
ových a televizních příspěvků zajistí po-

řadatel podle m
ožností m
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o oficiální program

 přehlídky. N
ejm

éně jeden pro-
gram

ový blok je rezervován pro slovenskou tvorbu.

P
Ř
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LÁ

ŠK
A

 k
osobní účasti

Zašlete nejpozději do 20. října 2008 kanceláři Fitesu, Pod N
uselským

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

ail: info@
fites.cz.
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člen
– nečlen

Fitesu (nehodící se škrtněte)
Ú

častním
 se přehlídky:  20. 11.   21. 11.    22. 11. 

Prosím
 o

rezervaci ubytování:  19/20. 11.    20/21. 11.    21/22. 11.

Přehlídka se koná v
tom

to přibližném
 časovém

 rozvrhu:
20. listopadu – čtvrtek

19 hod. –
zahájení a

projekce úvodního bloku, 
společenské setkání

21. listopadu – pátek
prom

ítání program
ových bloků

v rozm
ezí 9 – 24 hod.

22. listopadu – sobota
prom

ítání 9 – 16 hod.

P O
D

M
 Í N

 K
Y   Ú

 Č
 A

S
T I

1) Film
y a

televizní pořady m
ohou přihlásit výrobci, m

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

2) K
přihlášeným

 pořadům
 m

usí být přiložena stručná anotace pro otištění v
program

u a
katalogu, pro tlum

oče-
ní je vítána ikom

entářová listina.
3) Technické podm

ínky: 16m
m

 (com
opt, sepm

ag) 35m
m

 com
opt D

olby stereo, kazety B
etacam

 SP a
D

V
D

, při-
čem

ž pořadatel bude preferovat profesionální form
át. Film

y a
kazety je třeba doručit do kanceláře Fitesu, Pod

N
uselským

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

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

ganizačních nákladů. Pokud bude program
ový blok sestaven z

pořadů více přihlašovatelů, bude uvedená
částka pom

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

ů a
televizních pořadů nepřesáhla 30 m

inut
a

délka program
ového bloku cca 2 hodiny.

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

áklady spojené s
po-

bytem
 si každý tuzem

ský účastník hradí sám
, resp. jeho vysílající organizace.

7) Prom
ítání je přístupné veřejnosti. Vstup volný.

Film
ový klub • K

ino • Film
ová a

video projekce • Film
ové střižny • Střižny AVID

 
• Restaurace

(alko, nealko, teplá a
studená jídla, rauty, večírky)

Karlovo nám
. 19, vchod z

ulice odborů, Praha 2
tel. 224 915 765, 224 913 688, 224 913 689, 224 914 604, 224 913 038, 224 914 109

fax – film
ový klub a

střižny 224 923 786
http://w

w
w

.m
at.cz, info@

m
at.cz

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

15. přehlídka
české dokum

entární a
anim

ované tvorby
se koná

od 20. do 22. listopadu 2008

v
M

O
V

IE &
 TV

 STU
D

IU
 M

AT
K

arlovo nám
. 19, Praha 2.

V
přilehlém

 foyer lze pořádat besedy tvůrců
s

diváky. Paralelní projekce v
„ateliéru“ budou

na uzavřeném
 okruhu D

V
D

.
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je kvalitní, a jak jej lobbingem prodat ven. Ale já bych
se vrátil k začátku, a to je název dnešní debaty –
úroveň českých filmů. Podle mě je špatná a špat-
ný výrobek těžko, i za pomoci sebesilnějšího lob-
bingu prodáte. 
Pojmenuji několik příčin: je to špatná profesionální
připravenost řady důležitých profesí, absence dra-
maturgů, kteří zmizeli, kamarádi si chválí filmy navzá-
jem, pak to také tak vypadá, nedostatek zpětné vazby
– viděli jsme konkrétní příklad, který se tady opíral
o dveře, ego, které má dojem, že se sebehorším
filmem pomocí reklamy se do světa nějak dostane.
Čili tohle považuji za prvotní a teprve pak to všech-
no další, jak se film prodá. 
Zuzana Kopečková: Já jsem koordinátorkou ČR za
Eurimage, jinak pracuji v České televizi a vybírám
pro ni evropský film, takže mám přehled i o tomto.
Jedna z věcí, která tady nejvíc chybí, je develop-
ing českého filmu, to znamená od svého prvot-
ního námětu přes scénář a vůbec vyvíjení scénáře.
Zvlášť u lehkých komedií, když potom slyšíte, jaká
byla legrace na place a jak se lehce točilo, se vůbec
neví, co to znamená napsat scénář a ten scénář
opravdu vyvíjet. Tak to prostě vypadá, to tady
naprosto chybí. Developer je výš než dramaturg,
protože to dá ještě do dalších souvislostí než je česká
dramaturgie filmu.

Plno renomovaných kritiků nebo lidí, kteří se filmem
zabývá, řekne: no, vždyť je to dobrý film. A já říkám,
není tak dobrý. No, ale na to, co se tady točí! A já
říkám, proboha, tak vykročte, udělejte ten krok ven
i směrem k Polsku, co předvedli minule v Karlových
Varech, to se dostalo teď do distribuce. Nepoměřu-
jte to s tím, co máme tady! Takhle to vlastně děláme
i na Trilobitu, že naše úroveň nebo laťka kvality není
ta, co tady vznikne. Český film se musí poměřo-
vat i s celým evropským filmem.
Nasbírala jsem nějaké zkušenosti v Eurimage –
samozřejmě není pravda, že vždycky ten nejlepší
dostane podporu, ale na prvním místě je téma,
scénář a zpracovaný film, projekt. Nic víc. Samozře-
jmě jestli je režisér známý, co má za sebou a další
atributy, pak ale vždycky je na prvním místě to,
jak kvalitní je projekt a jak je připraven pro natáčení.
Kvalita je na prvním místě.
Jan Rejžek: Já bych právě s vámi nesouhlasil. Vy jste
říkala, že je normální, že tady vznikne 20 špatných
nebo ne tak dobrých filmů. (Námitka.) Dobře, ale
pokud při pouhém pohledu na scénář vidíte, že film
je řemeslně nedostatečný, právě mluvím o přebu-
jelém egu režiséra a neexistujícím dramaturgovi,
který by měl panu producentovi hodit ten scénář

na hlavu a říct, film se nepovede, je to ztráta času,
peněz, sponzora nebo koho. Předem snad lze poz-
nat, jestli ten film bude mít právo na život nebo
ne. A mně se zdá, že u poloviny filmů, které jsem
jmenoval, už předem bylo jasné, že zkrachují, že
je to špatně.
Jana Černíková: Kdyby na státním fondu existoval
bodový systém, kde se bude rozhodovat o tom,
jakou kvalitu má scénář, kolik partnerů, koprodu-
centů má nebo vůbec koncepce toho, kam chce
s tím filmem, jestli prostě chce jenom na český trh
nebo má jiné plány. Podle mě by to byl kontrolní
prostředek, který by mohl jakoby brzdit, že by
nevzniklo tolik jakoby špatných filmů, ale nedá se
to úplně vyloučit. To by tam musel sedět jeden
člověk, který by říkal: dobré, špatné, a to prostě
nejde.
Přemysl Martinek: Filmy dramaturgy mají, mají dra-
maturgy z komerčních televizí a ti kalkulují s něčím
jiným než s tím, že film bude soutěžit v Cannes,
ale s tím, že film má možnost uspět u českého 
publika.
Jan Rejžek: Nemyslím v Cannes. Ale aby neurážel,
aby nebyl trapný aspoň. (Projevy nesouhlasu 
panelistů.)
Přemysl Martinek: Na tom je nejhorší, že spous-
tu lidí neuráží. Vemte si Takovou normální rodinku
nebo Bobuli, ty už se přešplhaly přes 250 tisíc di-
váků, to je ohromující číslo na takhle levný film 
a takhle plytkou zábavu, ale tak to prostě je. Tomu
nezabráníme, dokud čeští diváci budou chodit na
české filmy, dokud čeští kinaři budou dávat před-
nost českým filmům jakékoliv kvality jenom proto,
aby vůbec mohli přežít a jednosálová kina v republice
ještě fungovat atd. Problém je opravdu spíš insti-
tucionální a znám ze svého okolí spoustu mladých
lidí, kteří píšou scénáře, chtějí něco točit, ale pro-
razit oficiální struktury s podporou sedmi umělců
ve státním fondu, kteří jim dají peníze, když náhodou
nějak se něco sejde, tak i přestože množství peněz
je velké, tak to prostě pořád ještě nefunguje.
Jsme tady uzavřeni v nějakém prostoru a novináře
vlastně nezajímají institucionální problémy českého
filmu, málo se o nich dočtete. Jenom ve chvíli, kdy
Klaus zatrhl zákon, tak se roztrhl najednou pytel
se zprávami o tom, co se vlastně v českém filmu
děje. Dnes už to nikoho nezajímá ani v denících, ani
v týdenících, nikde. Situace je komplikovanější a
není to jenom proto, že nemáme lidi, kteří by uměli
točit dobré filmy. A na druhou stranu, i když se točí
špatné filmy, tak aspoň na nich rostou řemeslníci,
lidé mají práci, mají klid, nemusí létat z jednoho pro-
jektu do druhého, a pokud ten film mají rádi, tak dřív
nebo později skončí u produkce zajímavých filmů –
jako třeba Vratislav Šlajer, který si vyzkoušel tele-
vizní seriál, což mu dodalo nějakou stabilitu, a teď,
když je víc prostředků ve fondu, tak rozvíjí zajímavé
projekty jako Pouta atd. To jsou zajímavé scénáře.
Uvidíme, co z nich vyleze, ale rozhodně situace se
trochu mění. Ale nesváděl bych to jenom na filmaře.
Radovan Holub: Jenom takovou maličkost. Byl bych
mnohem liberálnější, co se týká produkce českého
filmu. Jeho problém je, že je relativně málo

špičkových filmů, ale je dobře, že se točí tolik filmů.
A ať je to klidně tzv. plytká zábava, já prostě proti
tomu nic nemám, pokud to vydělá peníze, pokud
ten film k něčemu je. Myslím, že tyto filmy jsou mimo
zorný úhel kritiků, že to není to pravé ořechové pro
to, abychom si na tom zkoušeli kritická ostří, ale
vedle toho by se měl udržet určitý prostor pro
umělecký film. Hlavní problém dneška je, že divák
odvykne uměleckému filmu, odvykne tomu, co je
umění v této situaci, která vůbec není pro umění,
a pro náročné umění, dobrá. Přesto mám pocit,
že je tady pár úspěchů českého filmu na mezi -
národním fóru: Štěstí, Občan Havel, který se zaskvěl
na letošním Berlinale, i když to byla jenom sekce
Fórum mladého filmu…
Jana Černíková: Proč říkáte jenom?
Radovan Holub: Tady někdo říkal soutěž, myslím
pan Renč, tak říkám jenom, že to bylo Mezinárod-
ní fórum mladého filmu, které je v mnoha ohledech
lepší obsahově než celá soutěž, ale někdo tady řekl
slovo soutěž, tak říkám, že to bylo Mezinárodní
fórum mladého filmu. Potom Pravidla lži, a abych
nezapomněl, České filmové centrum je každoročně
na velkých festivalech. Letos např. Jiří Konečný, pro-
ducent filmu Ženy pro měny, je producentem V po-
hybu canneského festivalu v rámci European Film
Promotion. To před pěti lety nebylo! To je oprav-
du velmi pozitivní moment.
Já se bavím občas s různými řediteli festivalů, ptají
se mě, tak co, pane Holub, jaký český film stojí za
to – a já mám takovou tendenci jako kritik se o tom
rozmluvit a oni říkají, řekni mi to jednou větou, 
o čem to je, jaké je téma a šlus. To je strašně důležité.
Já jsem si poznamenal dva maďarské filmy, které za-
ujaly filmové festivaly. Jeden byla Delta, to je film,
který není můj šálek čaje, ale má úžasnou scenérii,
atmosféru a hlavně ta krajina, ve které je natočen,
je to národní park v deltě Dunaje, tak to je úžasné
na tom filmu. Pokud jsem mluvil s různými sales
agenty, tak ti právě říkají, tohle je strašně důležité
pro film, to, kde je to natočeno, jak to vypadá, jak
ten obraz vypadá, jaké je to prostředí. A český film
se často odehrává někde v hospodách v Praze 
a nikoliv v dunajské deltě. A to je škoda.
Druhý film, který jsem chtěl zmínit, také maďarský
shodou okolností, je Transakce. Hrdiny jsou tři man-
ažeři a paralelně se odehrává v Budapešti, v Al-
tenburgu a v Bombaji. Já tady nebudu říkat story
filmu. Je docela zajímavá, ale není to nějaký extra
špičkový film. Je zajímavý tím, že se odehrává globál-
ně, že má tenhle globální šmrnc, že se chvilku
odehrává v Indii, chvilku v Německu a létá se tam
letadly přes hranice časových pásem a kontinen-
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tů a tohle hezky vyjadřuje takový chvat globalizace.
To je něco, co náš film nechává chladným.
Jan Svoboda: Jenom faktickou poznámku k paní
Černíkové, když říkala, že nejsou známé podmínky
minoritních koprodukcí. ČR je členem Evropské úm-
luvy o filmové koprodukci, která má paragrafy 
o menšinových koprodukcích, a tím pádem se 
to aplikuje i ve vztahu k zahraničními partnerům.
Problém je spíš asi v konkrétní aplikaci, v konkrét-

ních kontaktech producentů nebo developerů jed-
notlivých projektů, kteří by vzali námět, který má
nějaký nadnárodní přesah, ale přitom by byl za-
kotven třeba tady, tak prostě potom by s tím někde
kontaktovali potenciální, pokud možno organické
zahraniční partnery, kterých se to týká nějak látkově
nebo podobně. Samozřejmě nevěřím na úspěšnost
tzv. europudinků, když se jenom spekulativně vytvoří
obsazení jakoby nadnárodní apod. 
Jana Černíková: Aby se tohle mohlo stát, tak musí
český producent překročit ty hranice, musí se ně-
jakým způsobem zajímat, musí o tom přemýšlet, co
by se hodilo, musí si udržovat sám kontakty. To nikdo
za něho neudělá. To jenom taková odpověď na to,
co říkal pan Renč, jestli by se to dalo nějakým způ-
sobem centralizovat, což bohužel nejde.
Jan Rejžek: Pokud jde o globalizaci, tak tu a tam
v českém filmu existuje a má takové nechtěně
komické prvky, jako je to ve Venkovském učiteli,
kde aby se prosadila ta cizí strana, tak se chudák
musí vydat do Německa, aby se uplatnil německý
exteriér nebo německý producent.
Radovan Holub: Ale to je docela běžná věc a oprav-
du je to charakteristika současného evropského

filmu, že se vydá, já nevím, někdo z Kosova a jde do
Norska do hospody, kterou tam vlastní jeho brácha,
a to jenom proto, že právě na tohle téma přispěl
norský a dánský producent, který tento film pro-
dukoval Mám konkrétně na mysli film Miruš a jeho
táta. Film v Kosovu byl natočen zatím jeden před
třemi lety a koprodukce umožní, aby se kosovský
problém dostal ven. Téma chaosu a cestovní horečky

globalizace je opravdu silné, u nás nedoceněné.
Docela mám radost, že točí film Julius Ševčík. Na-
točil u nás podle mého nedoceněný film, který se
jmenoval Restart. Byl zajímavý. Já ho mám rád, má
evropské parametry. Teď Julius Ševčík točí nový film
v česko-finské koprodukci a já jsem docela rád,
že tohle jde.
Problém je fakt v tom, že je vzniká rostoucí propast
mezi filmy, mezi gró produkce a mezi uměleckým
filmem, který se začíná dostávat úplně na okraj. Ale
nejenom u nás a není to ani tak moc vina umělecké -
ho filmu. A proto jsem měl velikou radost, že Rumun
Mungiu se svým potratovým dramatem Čtyři měsíce,
tři týdny a dva dny pronikl ven, že se mu podařilo
překonat tento rostoucí problém. Mungiu má v Itálii
70 tisíc diváků, což je hodně, a to ukazuje zpětně,
jak důležité je dostat se napřed na mezinárodní půdu
a potom na to nasadit marketing. Ale bojím se toho,
že takovýchto filmů bude progresivně méně.
Jan Rejžek: Ještě jeden problém, o kterém jsme zatím
tady nemluvili, pokud jde o český hraný film. Přirov-
nal bych to k domácí fotbalové lize. Je to nedostatek
osobností, zajímavých hráčů. V dokumentu je to
kupodivu jinak, mám dojem, že ta vysoká úroveň,
kterou drží Třeštíková, Sommerová, Janek, Koutecký
a další, ta je nesporná. Nejde nikdy dolů. Třeba 
u Hřebejka, který začal ambiciózně, tak je až bolest-
né sledovat, kam se tenhle člověk každým filmem
propadá.
Nemám takový dojem, s výjimkou Bohdana Slámy,
ale to také není žádný začínající mladík, že by se de-
butem tady objevil někdo, kdo by takto zazářil, takto
překvapil, na jehož další filmy byste se těšili. Možná
je to někdy příjemné překvapení ad hominem. Jiří
Vejdělek mi připadá takhle zajímavý režisér, který
je schopen zřejmě jít výš a dál, ale ostatní nevím,
nemám takový dojem.
Jana Černíková: Karin Babinská docela překvapila
s Pusinkami.
Jan Rejžek: Mohli bychom mluvit o osobnostech
scénáristických. Tady je chudák přetížen Marek Ep-
stein, který vyhrál řadu grantových soutěží, ale jako-
by on byl ten beránek, který by měl snímat hříchy
ostatních rutinérů? Jak to je? Já vím, že jsme malé
hříště, ale jak to, že je tady zase po 10 letech jediný
nový originální Epstein, scenárista? Čím to je?
Radovan Holub: Myslím, že český film má málo
odvahy. To je ale problém českého národa, ne-
dostatek odvahy. Myslím, že odvahu měl Kraus
s Městečkem. Dostal strašně od kritiky a ten film má
možná své různé bolesti, ale protože jsem v té době
byl v Karlových Varech na Dnech kritiků Variety 
a mediálně jsem je zastupoval, tak vím, co o Měs -
tečku říkali renomovaní zahraniční kritici. Ocenili,
že je odvážný, že měl energii udělat něco jiného než
je tady obvyklé. Třeba to má své vady, ale odvaha
tady byla. To je opravdu dost svízelný problém, odva-
ha k nějakému tématu, které není obvyklé a které
třeba ani producenti moc nechtějí. Prostě prosa-
dit nějaké nové téma.
Já jsem byl nedávno na Kusturicově festivalu. On za-
ložil festival na srbsko-bosenském pomezí. Tam má
svou vesnici, ta se jmenuje Kustendorf neboli 

Drvengrad. Před každým filmem, většinou to byly
studentské filmy, ale měl tam i filmy svých
oblíbených režisérů, jako je Nikita Michalkov a
propagoval Fidéla Castra atd., ale nechci politicky
tady dráždit, nicméně před každým filmem pustil
svoji vlastní znělku. A ta znělka byla o tom, jak
skupina lidí pohřbívá film Die Hard. Ta znělka je
geniální, je strašně odvážná a začíná pláčem a končí
smíchem a je to prostě malé umělecké dílo. Já jsem
na každý film v Drvengradu chodil právě kvůli té
znělce, abych ji znovu a znovu viděl. A říkal jsem si,
tenhle člověk je blázen, ten je šíleně odvážný, ten
dělá něco, co se normálně nedělá a k tomu možná
patří i jeho Fidél Castro a Che Guevara.
Jan Rejžek: S odvahou souvisí naopak zbabělost
režisérů objevovat nové kvalitní herce. Zase je to
spolek kamarádů. Nic proti konkrétním jménům, ale
když vidím, že zase na Českého lva je nominová-
na buď Geislerová nebo Vilhelmová a buď Trojan
nebo Liška, tak je mi smutno, protože tady je spous-
ta výborných herců, ale leniví, zbabělí, neodvážní
režiséři se neobtěžují podívat se do Brna, do Hrad-
ce Králové, mimo Prahu a samozřejmě zase je to pro
ně snazší, než aby učili někoho, kdo před kamer-
ou v životě nestál a formovali ho – čas jsou peníze,
on by zdržoval, tak to bude hrát Polívka Geislerová.
To je další rys našeho rybníku.
Radovan Holub: A jde to jinak?
Přemysl Martinek: Myslím, že to jde, že vznikají
takové filmy. Morávkovy filmy jsou postaveny na
nových hercích nebo na nehercích. (Námitka.) Je
tam Miroslav Donutil třeba, ale…
Jan Rejžek: To je nový herec, probůh?
Přemysl Martinek: Ne, je tam Donutil, ale zároveň
jsou tam málo známé tváře. V Nudě v Brně byli za-
jímavé lidé z hradeckého divadla, Budař se tam ob-
jevil. Já bych nebyl tak skeptický. Oni se objevují,
ale neobjevují se u Hřebejka, neobjevují se u Svěrá-
ka, neobjevují se u lidí, kteří nejvíc natáhnou diváky,
kteří mají největší potenciál v kinech něco udělat.
Jan Rejžek: Kdyby takhle uvažoval Forman, tak by
místo Pucholta, blahé paměti, vybral toho, kdo byl
zavedenější? Jaroslava Mareše třeba nebo něja -
kou dobovou hvězdu.

Martin Skyba: Ivana Vyskočila.
Jan Rejžek: To je zase o odvaze.
Přemysl Martinek: Je to určitě o odvaze, ale já mys-
lím, že se situace bude zlepšovat, že opravdu zač-
nou vznikat nebo jsou tady projekty mladých
režisérů, kteří už nebudou točit s Vilhelmovou, pro-
tože už nejsou kamarádi a budou mít svoje kamarády
třeba z hradeckého divadla nebo odněkud jinud.

Vlasta Svobodová a Petr Kňava
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Ale ještě k jednomu problému, který mně osobně
trochu chybí, a to je elementární filmařská zručnost.
Když se podíváme na východoevropské nebo zápa-
doevropské filmy, které na festivalech bodují, tak
se vyznačují vždy tím, že dokážou zaujmout i for-
málně, ať už technikou dlouhých záběrů nebo
promyšlenou mizanscénou nebo zajímavým použitím
herců. Francouzský film zaujme svojí živelností,
rozdělením filmu do určitého počtu scén, které mají
nějaký svůj vnitřní smysl, které se nějakým způsobem
rozvíjejí. To v českém filmu chybí. Je zapotřebí se podí-
vat, jak se od roku 1989 proměnila výrobní struktu-
ra filmu, jak mizí profese a jak máme málo opravdu
zručných režisérů, kteří o filmu přemýšlí také jako 
o filmu a ne jenom o vyprávění příběhu. To je podle
mě velký handicap ve směru do soutěže.
Jan Rejžek: Máte pravdu, ale tam je to zhoubné, pokud
jsem vás dobře pochopil, že jedna z možných cest je,
že se mladý režisér zavede na 52dílném televizním
seriálu a pak si také zkusí film. Mám dojem, že to nejde,
že ten člověk je navyklý právě na rychlý způsob výro-
by, i když je to v exteriérech, a najednou by měl mlu-
vit nějakým lyrickým, básnickým jazykem?
Přemysl Martinek: Mluvil jsem o producentovi,
jehož cílem by mělo být vytvořit zajímavé podmínky
projektům, o kterých si myslí, že buď mu přine-
sou úspěch tady, což je poměrně náročná kategorie,
ale na druhou stranu jistotu s nějakými finančními
prostředky a s televizemi v zádech, anebo se
rozhodne jít ven. To je jeho rozhodnutí, potřebuje
mít zkušenosti, potřebuje vědět, že se může
spolehnout na architekty. Musí přicházet do kon-
taktu s lidmi, kteří mu pomohou s tím, aby vzniklo
něco, za čím si opravdu všichni budou stát.
Radovan Holub: Není náhodou problém českého
filmu v tom, že jsme tady pořád v takovém určitém
klidu a závětří? Přeci jenom nejsou tady globální
problémy a protiklady tak vyhrocené. Viděl jsem
poměrně dost filmů v Cannes, ty filmy jsou o pro-
tikladech: dokument Puzzle od Sad. Vítězná Třída je
postavena na velmi silných protikladech. O čem
je Stringer? To je film o ruském námezdním fo-
tografovi a novináři, který točí jenom v nejproblé-
movějších a nejnebezpečnějších oblastech světa
– Bosna za války, teď Západní břeh. A tohle právě
vyhledává, to, co český film nevyhledává, to zna-
mená průserové situace. Jestli tohle naše závětří,
ten náš klídek, není taky trochu problém, který se
přenáší do českého filmu.
Přemysl Martinek: Juraj Herz chystá film o vysídlení
nebo o soužití Čechů a Němců v pohraničí, jehož
scénář je velmi kontroverzní, chystá se film Pouta,
který se bude zabývat normalizací, 70. léty. Sice
scénář je trošku schématičtější, ale uvidíme, jak
se tam ta doba promítne. To, jakým způsobem se
chaoticky a nadivoko najednou objevily peníze ve
Státním fondu, tak se najednou rozdělily mezi celou
řadu projektů, které už mají určité ambice, a mám
dojem, že komediální trend tady půjde poměrně
dolů, i podle panelu připravovaných českých filmů
v Plzni. To nevypadá, že se budeme v kinech už
jenom smát.
Radovan Holub: A Drha, 60. léta, to je naprosto

nevyužité téma v českém filmu. Já nevím, jak ten film
dopadne, ale tématicky je to opravdu pecka.
Jan Rejžek: Ona asi není náhoda, že právě v posled-
ních letech německá kinematografie i v zahraničí
zabrala. Zítra opakuje Česká televize Good Bye Lenin!
stejně tak Životy těch druhých vzbudily zájem
v zemích, které by se o nějaký problém Stasi ne-
musely zajímat, potažmo ten rumunský loňský –
Čtyři měsíce, tři týdny a dva dny také. Je tam nějaká
potřeba, hlavně pokud jste četli rozhovory s tím ru-
munským režisérem. Je to prostě jeho bytostné dílo,
kdežto u 99 % našich režisérů mám dojem, že to
je záležitost zaměnitelná a kdyby onemocněl Hře-
bejk, tak to po něm vezme Vejdělek a naopak a nikdo
nic nepozná. Chybí životní téma, ať je to normal-
izace nebo 60. léta. Nevím proč.
Zuzana Kopečková: Protože co v duši, to na fil-
movém plátně, co si budeme povídat.
Radovan Holub: Dobře, ale Mungiu měl za sebou
Coproduction Office, velmi významného koprodu-
centa. Který z českých režisérů má Coproduction
Office? Zatím, pokud vím, tak nikdo.To znamená
opravdu vůdčího evropského koproducenta art
filmů. To se oklikou dostáváme zase na začátek –
koprodukce.
Jana Černíková: Bohdan Sláma měl docela vý -
znamného francouzského koproducenta.
Radovan Holub: A hned je to vidět!
Jana Černíková: Nevím, jestli to je vidět, ale rozhod-
ně to může pomoci. Ale myslím, jak to tady všech-
no poslouchám, že to je i odvaha zejména českých
producentů, protože nějakým způsobem to musí
zafinancovat. Podle mne to má i nepřímý vliv na
to, jak odvážně ten film nakonec dopadne. To, že
český divák je dost konzervativní a že rád chodí
na komedie a rád vidí Geislerovou a další herce,
to je fakt a to se nedá ignorovat. To všechno nějakým
způsobem ovlivňuje, jaké filmy se tady nakonec točí.
Je ale určitě tendence, že teď se připravují hodně
zajímavé filmy, které se i zabývají českými nebo
československými traumaty a je to něco, na co jsem
osobně zvědavá, jak to nakonec dopadne. Alespoň
ty náměty tam jsou a producenti do toho jdou. Jak
to dopadne, to už si musíme počkat.
Radovan Holub: Producentské zázemí českého filmu,
kde občas nějaký producent je ochoten vložit peníze
do filmu, u kterého vůbec není zaručen zisk, tak to
svědčí opravdu o tom, že český film funguje.
Jan Rejžek: Je to mechanické fungování, perpe-
tum mobile, když už.
Zuzana Kopečková: Za loňský rok jsme z Eurimage
získali téměř dvojnásobek toho, kolik peněz do toho
ČR vložila, jak má předepsáno, takže myslím, že
se začínáme postupně prosazovat i v koprodukcích.
Přemysl Martinek: Bojím se té řemeslné zručnos-
ti, protože témata jsou zajímavá, ale jsem zvědav na
provedení, jestli opravdu bude kvalita filmu nejenom
co do výběru tématu, ale také v tom, jak bude film
udělán a jak bude schopen přitáhnout diváka, který
je čím dál tím víc orientován na film jako na nějak-
ou atrakci, kterou mu multikina nabízejí.
Radovan Holub: Klíčová otázka by mohla znít: pokud
se v českém filmu natočí 70% blbostí, které jakž-

takž fungují mechanicky na trhu, jestli je to dobře,
anebo je to špatně?
Zuzana Kopečková: Já bych nezačala u blbostí, ale
ať se natočí aspoň jeden, který pronikne jako Živ-
oty těch druhých. A to je průvodní jev, kterým se
nebudu zabývat, protože to nebude fungovat, ať
si na to lidi chodí, ale musíme začít z toho druhého
konce! To je pro nás důležité, ne kolik procent.
Martin Skyba: Tady se mluví o koprodukcích nebo
koproducentech a většinou o zahraničních. Jakým
koproducentem je Česká televize? Jestli dramaturgie,
pokud tedy existuje v České televizi, dostane výborný
projekt a jestli jej potom nežene do nějakých
Bakalářů, protože to bude pro toho „našeho“ 
diváka? 
Přemysl Martinek: Myslím, že je velký rozdíl mezi
tím, jak funguje třeba Centrum dramatické tvorby
Jaroslava Kučery a Jana Otčenáška a jak využívá pros-
tor televize – osm hodin večer, neděle. Když jsem
včera viděl kousky Tři plus jedna s Mirkem Donu-
tilem, tak jsem nevěřil vlastním očím, co může vzni-
knout. To je přesně optimální prostor na hledání
nových talentů, na zkoušení řemeslných kvalit atd.
a zároveň ČT by měla v tomto ohledu být progre-
sivnější, než je.
Měl jsem možnost vidět film, který přijde do kin
v prosinci, jmenuje se Kdopak by se vlka bál a je
dělán v zázemí Centra tvorby pro děti a mládež 
a je tam opravdu velký rozdíl jenom v té profe-
sionalitě dramaturgie. Z toho vylezl prostě zajímavý
film, který může konkurovat velmi kvalitní české
nebo československé dětské tvorbě, o které neustále
mluvíme a o které se píše, že zmizela. Mám pocit,
že v České televizi je trochu zakopaný pes v tom, že
jsou to prostě dva lidé u každého českého filmu,
který produkuje Česká televize. Tak tam vystupují 
a pak ještě vlastně naplňují program televizními
věcmi. Já mám pocit, že to je málo.
Martin Skyba: Kdo natočil tenhle film?
Přemysl Martinek: Maria Procházková.
Jan Svoboda: A to je speciálně původní televizní 
inscenace nebo je to prvotně film?
Přemysl Martinek: Spíš televizní film. A je to proto,
že do kina to příliš dětského diváka nenaláká. 
Jan Svoboda: Prioritně je to určeno pro televize?
Přemysl Martinek: Prioritně to půjde do kin. 
Prioritně je to určeno pro kina.
Jan Svoboda: Ale koproducentem je Česká televize.
Přemysl Martinek: A společnost Bionaut.
Josef Eismann: Tady zazněl takový požadavek na
výchovu, tedy myšlení na budoucnost a vy jste to
spojili s fondem na podporu české kinematografie,
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SY4-08-zlom1.qxd:SY vnitrek 2-06  5.8.2008  23:27  Stránka 29



Synchron 4 200830

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

což je si myslím mylné, ale mě teď napadá, co se
děje na FAMU v přítomné době? Jaká je úroveň kdysi
vyhlášené filmové školy, která je dodavatelem dalších
režisérů? Nevím, kdo tam učí, já jsem ztratil kontakt,
mě od té školy dělí 40 let, ale na tehdejší nové vlně
samozřejmě situace byla taková, jaká byla, ale škola
na tom měla obrovskou zásluhu, poněvadž na té
škole učili lidé, kteří něco uměli a kteří to uměli poslat
dál. Když tady poslouchám o producentech atd.,
nevím, co se na té škole učí teď. Obor producentství
je cosi, co tady neexistovalo ještě před 20 lety vůbec
a co stále víc má vliv na úroveň filmů. Nevím, jestli
se tam učí producentství…
Přemysl Martinek: Učí a velmi dobře.
Josef Eismann: …jestli se tam učí ta směs ekonomie,
dramaturgie a já nevím, z čeho všeho to sestává, za-
jímalo by mě, jak se to tam učí, zajímalo by mě, kdo
to tam učí. Pan Holub mluvil o europeizaci filmu. Pan
Rejžek správně podotkl, že většinou, když se český
film o tuto europeizaci snažil, tak to potom byl humor
nechtěného. To jsou všechno věci, které dramaturg
sám patrně neurejduje. Dramaturg může urejdovat
scénář a na mnoha českých filmech je vidět, jak tam
dramaturg buďto chyběl nebo neurejdoval. Ale film
jako takový patrně je opravdu záležitost produ-
centa – zvážit, jestli strčím peníze do úplné blbosti
s nadějí, že možná na tom, na těch několika mil-
ionech vydělám 20 tisíc. Možná, že ty nejtrapnější
filmy by vůbec nevznikly, kdyby producenti byli pro-
fesionálnější. Poněvadž si myslím, že nejtrapnější
filmy se ani nezaplatí.
Pokud jde o fond na podporu kinematografie, nepod-
poruje úroveň kinematografie, pracuje s tím, co
dostane a na to rozděluje peníze. To je vlastně
grantový systém, nic jiného neudělá. Představa, že
fond na podporu kinematografie by mohl ovlivnit
úroveň české kinematografie? Ale ty nejhorší věci
stejně nedostanou granty.
Přemysl Martinek: Fond se mění a vypisuje různé
grantové okruhy, což je jediná možnost, která mu
v tuto chvíli zbývá, jak nějakým způsobem motivo-
vat nebo ovlivňovat českou produkci jinak než tím,
že jenom rozděluje peníze.
Josef Eismann: Praxe byla taková, že fond na pod-
poru kinematografie neměl zájem a neměl podmínky
– teď má trošku víc peněz, ale provokovat tvorbu,
to nebyla ta funkce, protože naopak dostával žá-
dostí asi desetkrát tolik, než mohl uspokojit. (Mar-
tinek: To se mění!) A z toho desetinásobku žádostí
nakonec bylo dvaapůlkrát tolik věcí, které si za-
sloužily peníze a nedostaly je. Aspoň tak, jak já jsem
to zažil před asi sedmi lety. Teď mají peněz víc, ale
představa, že by tento fond měl vypisovat soutěže
a takové věci…

Přemysl Martinek: Grantové okruhy. Tento fond by
se měl primárně změnit v český filmový fond, který
bude financovat a který zastřeší českou kinematografii.
Josef Eismann: Mám pocit, že tohle je národ grafo-
manů v tom nejširším slova smyslu, to znamená ne-
jenom těch, kteří píšou, ale i těch, kteří chtějí točit
atd., těch je tady pořád ještě víc, než se dá uspokojit.
V mnoha případech zaplať pánbůh za to! A jsou mezi
nimi i ti, kteří se nakonec stali tím či oním způsobem
renomovanými, jak jsme tady měli příležitost shléd-
nout a vyslechnout.
Přemysl Martinek: Producenti, kteří vycházejí
z FAMU, jsou učeni lidmi, kteří pracují v ČT nebo
kteří nemají tak otevřenou zkušenost právě s ko-
produkcemi a s kontaktem se světem, protože za-
čínali pracovat v 70. letech, v 80. letech. Ti studenti
sice fungují svým způsobem jako samoukové 
a museli si projít spoustou komplikovaných situací,
ale už třeba právě příklad Jiřího Konečného nebo
Karly Stojákové, která stojí za filmem Normal, a další
postavy české produkce, situaci opravdu mění k lep-
šímu. Lidé jsou otevřenější a když se podíváte na to,
kdo stojí za kasovními trháky, na které tady
nadáváme a které se nám nelíbí, tak to je Rudolf Bier-
mann, Jaroslav Bouček, Ondřej Trojan, což je tedy
ještě možná trochu zajímavý producent v některých
ohledech, ale jsou to prostě lidé, kteří jsou spo-
jeni se 70. a 80. lety.
Josef Eismann: K televizní produkci. Já si myslím,
na jedné straně je to neobyčejně chvályhodné, na druhé
straně si myslím, že to je naprostý malér, protože tele-
vizní dramaturgie a filmová dramaturgie jsou dvě věci,
které mají stejné jméno. Dál už nic! A jestliže se film
dramaturguje s požadavky, s nároky, se zkušenost-
mi a s poetikou televize, pánbůh mu pomáhej!
Petr Kňava: V souvislosti s touto diskusí bych jen
připomenul skutečnost, která je obecně známa: že
film, ať už hraný nebo dokumentární, je výsledkem
složitého přediva technických a uměleckých postupů.
Pokud si dokážeme (kriticky) analyzovat některý film,
jehož vznik datujeme po roce 1989 zvláště pak filmy
„nové mladé vlny“, pak nám nezbývá než k těm zák-
ladním třem pilířům, na kterých vlastně dramatická
tvorba filmová (divadelní) v ČR stojí: literární zpra-
cování, obraz a režie, přidat ještě ten poslední a to
jsou v současné době finance. Uvědomuji si, že prob-
lém soukromého financování poznala generace těch
tvůrců, kteří pracovali v třicátých a čtyřicátých letech
minulého století. A po zestátnění filmu se čtyřicet roků
nikdo o financování filmu ve smyslu soukromých pro-
ducentů nikdo nemusel starat. FAMU neučila jak pra-
covat v tržním prostředí, tak aby film, který je vyroben,
měl již od počátku jasný cíl, včetně toho nej -

důležitějšího: komu bude a za kolik prodán, kolik na
něm vydělám, lze se z toho uživit a jak je zajištěna
propagace a následný prodej . Proto se mnozí mladí,
řekněme méně úspěšní režiséři, nedovedou vyrovnat
se skutečností, že jejich dílo není přijímáno mno-
hdy s nadšením a možná, že si uvědomují, že se v rámci
již počáteční tvorby tzn. již literárních podkladů
nepřipravili dokonale a precizně nedefinovali cíl své
práce, což se může zřetelně na filmu projevit. Potom
se může stát, ale to i v dokumentární tvorbě, že se ne-
souhlasně ozve kritik. Bohužel, v mnoha filmech,
hraných i dokumentárních, se objevuje ostrý nesoulad
mezi kvalitou obrazu a jeho vnitřní stavbou tzn. jak
scénou, drobnými artefakty rekvizit a následným
tápáním herce, tak režijní bezmocností. A jestli kritik,
je-li náležitě vzdělám ve vnímání uměleckého díla,
jakým v mnoha případech výsledné filmové dílo je
dokáže vnést svým analytickým přístupem i „po-
mocný“ řád do mysli tvůrce, aniž by ho deklasoval,
pak si myslím, v rámci této užitečné diskuse, že je
to důležitý poznatek i pro další generace jak filmových
tvůrců, tak i kritiků. 
Jana Černíková: I když se moc nevyznám v tech-
nické stránce, ale tohle pro mě zní, že to stojí hodně
peněz a času. Nevím. Když se podíváte, kolik peněz
bylo ve státním fondu před 2 lety, to bylo 60 mili -
onů a rozpočet českého filmu byl v průměru 25 mili -
onů, tak si umíte představit, v jakých podmínkách
se filmy tady točí. Analyzovat, to zní báječně. Určitě
by se to mělo více analyzovat, co se točí, ale to
nevyřeší nedostatek celé koncepce kinematografie.
Petr Kňava: Pokud se zmiňujeme o hrané i doku-
mentární tvorbě jak v soukromých produkcích 
a rozpočtech, tak ve státem zřízených médiích např.
v ČT, je nutno mj. asi pamatovat na kvalitu díla, jak
výslednou, tak i v jeho jednotlivých vývojových –
vzdělávacích etapách. Tím se dotýkám našeho
vysokého školství v tomto oboru FAMU, DAMU, Fil-
mové akademie v Písku, které dodávají na náš „trh“
skutečné odborníky. Jenže se stává, že divák, který
platí poplatek za televizní dílo, ani neví, že mnoho
„tvůrčích pracovníků“ ani nemá maturitu a přesto
pracují v oborech, kde by měli pracovat ti s dip -
lomem (místo chirurga operuje vrátný). Proč se nikdo
nepodívá na kvalifikační doklady, proč se ohánět
jen léty odpracovanou „úspěšnou praxí“? Vždyť to
není žádná hanba si dnes dodělat při zaměstnání
školu nota bene uměleckou. Diskuse, které tady
probíhají jsou jedny z mála, které nejsou formál-
ní. Vystoupení pana režiséra, až na jeho osobní ne-
taktní výpady, upozornilo na stav uvnitř oboru 
a „generační“ tvorbu, což by zasloužilo hlubší za-
myšlení, protože nevěnovat se mu by bylo opět za-
vírání očí před narůstajícími problémy, které nás
v oblasti marketingu asi čekají všechny. 
Jan Rejžek: Děkuji za 90 minut vzrušené debaty,
hlavně zpočátku. Doufám, že za rok, za dva při dalším
Čtvrtletníku s tímto názvem budou všechny zajímavé
projekty realizovány a řada nepovedených filmů
bude aspoň o něco kratších. Děkuji vám a na
shledanou.
Stenografický záznam pořídil komorní stenograf 
Ing. Pavel Dibelka, 604 180 648, dibelka@psp.cz
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Skladiště soli – nový román Petra Koudelky
Je to román o Evropě v krizi. Milostný příběh se odehrává v krátkém období jednoho léta na mořském
pobřeží ve Slovinsku, ale také v Praze, v rakouském Hallstattu nebo v Bukurešti.
O čem to je? Do Portorože, „přístavu růží“, přijíždí fundraiser Viktor, sháněč peněz, člověk s typickým
současným povoláním. Pracuje na projektu „na záchranu Evropy“, vymýšlí pro jakousi agenturu ideu Evropy,
ale nakonec z toho zbude jenom taková podivná laserová show. Potom však potká u moře, ve Slovinsku,
dívku svého života, převaděčku Evu, a spolu s ní objeví i úkryt uprchlíků, skladiště soli. Tím objevuje 
i další smysl, nové téma svého života. 
V rozvětveném příběhu se objevují i hrdinovy bývalé lásky, ženy nebo dívky z různých míst Evropy,
podstatnou roli hraje Viktorův přítel Kašpar, jeho „alter ego“, který Viktorovi sděluje závažné duchovní
pravdy o smyslu života. Je to vlastně hledání Evropy podobně jako u Musilova Muže bez vlastností – ale
samo zřejmě v našich poměrech, v naší době. V románu je spousta dramatických míst, například o uprch -

lících z Afriky, z Asie. A každý z nich má svůj příběh. Vyprávění se chvílemi pohybuje na hranici fikce a reality. Snad je možné prozradit, že hrdinův milostný
příběh „rozhodí“ nakonec ještě jiná žena, a že román končí zajímavým datem: 11. září 2001. (PR)

LISTY podle Dušana Havlíčka
Známý předokupační publicista, který od roku 1968 žije ve Švýcarsku,
připravil studii LISTY V EXILU, v níž předkládá výsledky kvantitativní
a kvalitativní obsahové analýzy časopisu LISTY, který v letech 1971-
1989 vydával v Římě Jiří Pelikán. V roce 1990 přenesl Pelikán redak-

ci do Prahy. Po jeho smrti se časopisu ujaly další redakční a vydava-
telské skupiny, nejprve v Praze a dnes v Olomouci. Jejich zásluhou
časopis LISTY nikdy nepřestal vycházet. Svým letošním 38. ročníkem
působí tak na české a nyní i na slovenské mediální scéně stejně dlouho,
jako v exilu – devatenáct let.
Studie LISTY V EXILU, jak už název napovídá, se soustřeďuje na ono
historické a svým způsobem uzavřené „římské“ období. Zkoumaných

prvních 19 ročníků zahrnuje 95 čísel, 9 dvojčísel, 14 mimořádných
čísel, zvláštních čísel a příloh. Jejich obsah tvoří – bez ohledu na rozsah,
charakter a význam – 5 713 příspěvků, otištěných na 8 994 tiskových
stranách.
Autor studie v první části shrnuje údaje o vývoji obsahu dvouměsíčníku
LISTY, který se v průběhu let obměňoval v závislosti na politické a společen-
ské situaci v Československu i ve světě. Rozbor se přitom opírá o speci-
fický kódovací systém, který odpovídá obsahu časopisu. Kódovací sché-
ma má 14 tematických kategorií, které jsou dále členěny na odpovídající
počet subkategorií.
V druhé části studie jsou v uspořádání podle klíčových témat citovány
výňatky z podstatných příspěvků, které byly v časopise LISTY otištěny.
Tato svým způsobem „čítanka“ umožňuje, vždy s přesnými odkazy na
pramen, učinit si věrohodnou představu o vývoji názorů na probíhající
politické a společenské dění. Vydává rovněž svědectví o významném
příspěvku časopisu k zápasu o prosazení demokratických změn v okupo-
vaném Československu a v celém sovětském bloku i o upevnění
spravedlivých mírových vztahů ve světě. Publikace by neměla chybět
v žádné knihovně odborně zaměřené na problematiku médií. Obsáhlá
databáze je na požádání k dispozici badatelům a vědeckým institucím.

Dušan Havlíček: LISTY V EXILU, Vydalo nakladatelství BURIAN a TICHÁK, s. r. o., v Olo-

mouci roku 2008. Redakce Václav Burian a Tomáš Tichák, typografická úprava Tomáš

Tichák, vytiskla Knihtiskárna J. Strojil, Kratochvílova 18, Přerov, první vydání, 904 stra-

ny, náklad 600 výtisků, doporučená cena 550 Kč. Vychází s finanční podporou Na-

dace Charty 77, Statutárního města Olomouce a s. s r. o. Burian a Tichák, Komens-

kého 10, 772 00 Olomouc, www.listy.cz/burianatichak, BURIANaTICHAK@quick.cz

A k tomu jedna pozvánka: Univerzita Palackého a Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR zvou na vědeckou konferenci 
– kulatý stůl na téma OSMAŠEDESÁTÝ – PRAŽSKÉ JARO
– POKUS O OBNOVU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI pořá-
danou ve dnech 18. –19. srpna 2008 v Olomouci pod
patronací Ing. Miloslava Vlčka, předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a prof. RNDr. Lubomíra Dvořá-
ka, CSc., rektora Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu
konference bude slavnostně uvítána kniha Dušana Havlíč-
ka LISTY V EXILU.
Podrobné informace o konferenci budou průběžně 
upřesňovány a lze je získal na adrese: http://ksv.upol.cz/
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Od okamžiku, kdy předešlý karlovarský festival
navštívila Sybill Sheperdová, americká královna krásy
a pozdější slavná filmová herečka, která potom
poseděla s Markem Ebenem „Na plovárně“, cítím
jako dluh potřebu vyslovit hold jednomu ze svých
nejoblíbenějších amerických spisovatelů – Hen-
rymu Jamesovi (1843–1916), rodákovi z New Yorku,
pozdějšímu Bostoňanovi, nakonec naturalizované-
mu v Anglii – právě v Londýně vydechl naposledy.
Jeho skvělé romány i povídky bývají často zfilmovány,
jak většina čtenářů Synchronu ví. O to víc mě přek-
vapila má též oblíbená americká kráska, která místo
aby v pořadu pro ČT řekla: „Ano, já jsem ta Daisy
Millerová, nezapomenutelná postava smělé a bezel-
stné americké dívky z díla Henryho Jamese, ovšem,
tak úžasnou roli jsem mohla hrát!“ vyjmenovala
všechny možné i nemožné role své dosti dlouhé
herecké kariéry, jen na tento film si nevzpomněla.
Velký cestovatel, „nejevropštější“ z amerických
spisovatelů, už zřejmě ve své zemi nemá takovou
váhu, jako si ho cení starý kontinent, zejména Fran-
couzi a Angličané. Mladší bratr psychologa Willia-
ma Jamese (1842–1910) zanechal čtenářům, 
a následně i filmovým a televizním divákům, ne-
jbrilantnější a nejcitlivější portréty americké duše.
Jaká škoda, že nás ze Spojených států amerických
neustále navštěvují nějaké podivné existence, které
vůbec netuší, že nějaký Henry James existoval 
a že opěvoval americkou duševní čistotu, smělost 
a bezelstnost, ba i určitou bezbrannost vůči rafi-
novaným, „zkaženým“ evropským povahám (viz
„Zlatou číši“, „Portrét dámy“, Washingtonovo
náměstí“, „Dopisy Aspernovy“ (česky ne zcela přes-
ně „Listiny Aspernovy“ v jinak pěkném Škvoreck-
ého a Dorůžkově letitém překladu), „Bostoňanky“,
nebo nejslavnější „pedofilní“ novelu (kromě Man-
novy „Smrti v Benátkách“), „Utahování šroubu“ 

(zřejmě špatný překlad idio -
mu, snad to někdy nějaký an-
glista či amerikanista opraví),
která inspirovala Benjamina
Brittena k napsání stejnoj-
menné uhrančivé opery, a to
bych Sybill Sheperdové ještě
odpustila. Inu, má nás za

troglodyty, kterým je třeba předhodit jen komerční
vzpomínky. Americká naivita a nevinnost líčená Jame-
sem a jeho platonickou přítelkyní a obdivovatelkou,
americkou spisovatelkou Edith Whartonovou
(1862–1937, viz známý „Věk nevinnosti“, román 
i film), se bohužel poněkud zvrhly v podivné dětin-
ské sobectví, uplatňované i v dospělém věku, které
některým tamním obyvatelům našeptává, že jsou
něco lepšího než celý ostatní svět, že mají „právo
na štěstí“, což mají dokonce i v ústavě, a že jim má
tedy celý svět odevzdat pokud možno bez boje, či
po boji, vlastní nerostné zdroje apod., a ještě se
radovat, že jim mohl posloužit. Naneštěstí to velmi

silně připomíná jiný podobný světovládný národ,
kterého jsme si užili až dost a „lifrovali“ jsme mu ura-
novou rudu a jiné komodity, takže jsme na tyto za-
stírané sobecké ekonomické zájmy alergičtí. Bo-
hužel je nás alergiků málo, ostatní mají klapky na
očích a dělají, že nevidí a neslyší. Tímto děkuji
Kateřině Hilské, že do češtiny konečně přeložila
Jamesův „Portrét dámy“, i když za něj nedostala
„Literu“. Z velkého díla plodného spisovatele zůstává
ještě dost nepřeloženého, někdo by se měl pro nás
ostatní obětovat, abychom to nemuseli číst
v překladech do jiných jazyků – v angličtině je to
hodně těžké, neboť šlo mistra stylu. 
Tímto frankofil i frankofon splnil úkol předvést vlast-
ní nezaujatost, a může se uchýlit opět k oblíbené
románské inspirační oblasti, protože Středozemní
moře je Středozemní moře, tomu se z hlediska kul-
tury jako kolébce inspirace jen tak něco nevyrovná.
V únoru vyšla v českém překladu M. Turka knížka
Roselyne Chenuové, původně francouzské profe-
sorky matematiky, která se stala obětavou spolupra-
covnicí básníka Pierra Emmanuella (vlastním jménem
Noëla Mathieua) – „Žít svobodně je umění“, nakl.
Jitro, Praha 2008. Lidé z básníkova okruhu obětavě
sháněli peníze pro české disidenty, aby si mohli
přilepšit v Tuzexu, zaplatit přepisovačku na stroji
apod. Sama jsem se s touto skvělou dámou, vy -
značující se dokonalou francouzskou system-
atičností, seznámila díky překladateli Dr. Jindřichovi
Pokornému, který mě za ní poslal, až v roce 1990
v Paříži. Byla jsem proto na její vzpomínky velmi zvě-
davá. Je to zajímavé čtení, které zároveň ukazuje,
jak zažitou skutečnost vnímá každý jen ze svého
pohledu. Zároveň mě pobavily informace ze str. 39,
kde se dozvídáme, kolik bral český pilný a kvalitní
překladatel v roce 1970 – zde jde o význačného mis-
tra slova Jana Vladislava, který později nemohl snášet
místní intelektuální útisk, a tak zemi raději opustil
a žil v emigraci. Bylo to, jak konstatuje autorka,
sto tisíc až dvě stě tisíc Kčs ročně, daněných třia -
třiceti procenty. Z toho vyplývá, že takto zavedený
překladatel by při druhé cifře bral měsíčně více než
prezident republiky Gustáv Husák, který měl tuším
dvanáct tisíc Kč měsíčně. Jan Vladislav se naštěstí
živ a zdráv vrátil z emigrace, knihu před vydáním
četl a neprotestoval, tak to musí být pravda. Toto
člověku připadá v době, kdy překladatele každý bere
na hůl a nikdo není schopen solidarity s moderním
intelektuálním otrokem (jen američtí herci jsou tak
uvědomělí, že stávkovali se scenáristy – aspoň ně-
kteří), jako sen. Doporučuji přečíst si celou knihu,
je plná tíživých i překvapivých situací, při nichž
pamětník mnohdy žasne.
Jako pandán k této knížce lze číst nově vyšlou knihu
mladší kubánské autorky Wendy Guerrové (Guer-
ra, nar. 1970) „Všichni odcházejí“ (vyd. Eurome-
dia Group k. s. – Odeon). Tato absolventka filmové
a televizní režie na univerzitě v Havaně líčí poměry

na rodném ostrově a úpěnlivě očekává revoluci,
která ne a ne přijít. Zatím se živí literaturou. Na otázku
z publika při besedě s autorkou v pražském Cer-
vantesově domě (Casa Cervantes), zdali se nebo-
jí, že se po případné revoluci bude muset živit kubán-
skými telenovelami, a ne vážnou literaturou, neboť
ve všech tzv. socialistických zemích po proběhlé
revoluci zvítězila komerce – po převzetí moci tech-
nokraty, kteří kulturu ke svému životu téměř nepotře-
bují, odvětila autorka, že této otázce zcela
neporozuměla. Bylo to přikládáno na vrub tlu-
močnice. Uvidíme.
Na závěr svého zamyšlení doporučuji váženým
kolegům návštěvu Národního divadla, kde se poved-
la baletní inscenace nazvaná „Causa Carmen“ (pre-
miéry 14. a 15. 6. 2008). Pod tímto názvem se skrý-
vají dvě choreografie, první pod názvem „Santa Says
Cut it!“ z tvůrčí dílny Holanďana Johana Grebena
a Izraelce Uriho Ivgiho, v druhé polovině pak „Car-
men“ proslulého švédského tanečníka, choreografa
a režiséra Matse Eka na hudbu Rodiona Ščedrina
(dílo bylo vytvořeno v r. 1992 pro Cullberg Bal-
let). Ek se na premiéru dostavil osobně. První polov-
ina, která sice vypadala jako něco jiného, ale měla
prý evokovat naše zbavení se okovů, lehce připomí-
nala naše spartakiádní cvičení předváděním svalové
síly, i když splňovala všechna kritéria na moderní

výrazový tanec. Zato mériméeovsko-bizetovský
příběh druhé poloviny večera poskytl a poskytne
milovníkům baletu opravdové hody (krátce po naší
revoluci byla v TV, myslím na OK 3, k vidění jeho
úžasná stockholmská Adamova „Giselle“, odehrá-
vající se tentokrát v blázinci). Kvalitní obsazení 
(2. premiéra Matěj Urban jako Don José, Carmen
Edita Raušerová, „M“ Nikola Márová, Escamillo
Michal Štípa a Carmenin manžel Petr Zuska
(umělecký šéf baletu ND) a na české poměry 
vrcholný taneční výkon zajišťují hodnotný divácký
zážitek. Jen houšť nějakého umění, aby se to tech-
nokratické a počtářské běsnění dalo přežít! 

Zdena Šmídová
(psáno 14. července 2008, ve výroční den pádu Bastily)

Pár slov o americkém spisovateli Henrym Jamesovi 
a jiných píšících osobách
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Jedním z prvních soukromých studií, které vzniklo po rozpadu státní kine-
matografie bylo studio AAA (Art and Animation = Umění a animace). Už v roce
1990 jej založili manželé Dagmar Doubková a Jan S. Tománek. Oba akademičtí
malíři, oba v té době již byli zkušenými a uznávanými autory animovaných filmů.
Měli za sebou dlouholeté zkušenosti z tvorby nejen Večerníčků, ale zejména
animovaných filmů autorských. Získali ocenění na renomovaných festivalech
domácích i zahraničních. Zkušenosti obou tvůrců byly v té době vyzkoušeny
na „klasických technologiích“ – ovládali tvorbu filmů kreslených, ploškových
i loutkových.
A když dospěl syn (opět Jan, jak bývá v rodině Tománkových zvykem), absolvoval
Akademii výtvarných umění – obor Nová média, vstoupil do „rodinné firmy“
i on. S rodiči spolupracuje na řadě projektů, ve kterých se věnuje zejména počí-
tačovým technologiím. Je jedním z průkopníků české computerové animace.
V současné době se soustřeďuje na dokončování svého prvního celovečerního
filmu Kozí příběh, jehož premiéra je plánována na říjen letošního roku. 
Hodinka příjemného setkání s Dagmar Doubkovou (D) a Janem Sarkanderem
Tománkem (T) byla vyplněna povídáním a taky trochu vzpomínáním.
Jak se více než 30 let společně žije a pracuje dvěma výtvarníkům? 
D+T : Dobře, určitě dobře. Je samozřejmé, když jste společně 24 hodin denně,
že může přijít i ponorková nemoc, ale my jsme si našli maximum pochopení,

lásky, tolerance, vzájemného porozu mění. Skvělé je i to, že si rozumíme
nejen lidsky, ale i v práci, známe své možnosti, klady i zápory, silné i slabé
stránky.
Jak vypadá vaše spolupráce na konkrétním projektu? 
D+T: Na začátku si vzájemně „rozdělíme úkoly“ a pak se doplňujeme. Děláme
většinu věcí společně, někdy už ani nerozeznáme, kdo z nás je vlastně autorem
čeho. Jenda je zdatný zejména literárně, tam je jeho hlavní doména – a pak také
víc ovládá techniku.
Co bylo vaší poslední prací?
T: Dokončili jsme a odevzdali jsme druhou řadu Večerníčků s názvem Hajad-
la. Česká televize je má vysílat od září. Jde o moderní pohádky pro nejmenší
děti, které jsme dělali moc rádi. Diváci se v nich potkají třeba s Vydrou, Svištěm,
Tchořem, Zajícem – a dalšími postavičkami v podobě klasické trojrozměrné
loutky. 
D: Vlastně jsme už měli postavičky zažité, protože prvních 7 dílů už jsme natáčeli
před časem. A to se pak i lehčeji vymýšlí řada různých situací a vtipů.
Natáčeli jste „loutkový film“, ale využili jste i dalších technologií.
T: Naše studio je v současné době jedním z nejlépe technicky vybavených studií ne-
jmodernějšími technologiemi a náš syn Jan tyhle moderní technologie ovládá. A tak
jsme využili možností, které vzniknou kombinací „klasiky“ a „moderní techniky“. Kla-
sickou animaci jsme natáčeli pookénkově na formát Digi Beta a technologii 3D jsme
pak využili pro vytvoření řady efektů a pro konečné zpracování. 
S Českou televizí už jste spolupracovali dříve?
D: Už v roce 1988 jsem pro ČT natočila podle scénáře Rudolfa Čechury sed-
midílný ploškový seriál Medvěd – výtvarníkem byl můj muž. Společně jsme
v našem studiu vytvořili ploškovou technikou m.j. 13 dílů Večerníčků Do-
brodružství pod vrbami a seriál Kamarádi pana Semtamťuka. V letech 1992–93
vysílala ČT 7 dílů seriálu s názvem Balabánci. Šlo o objednávku BESIPu, kde
bylo základním úkolem upozornit hravou formou děti na nebezpečí, která na

ně číhají. Prý to byl v té době seri -
ál, který byl nejvíc prodáván do
zahraničí.
Spolupráce s BESIPem nebyla
vaší jedinou aktivitou v oblasti
prevence a péče o zdraví…
T: Spolupracovali jsme s Minis-
terstvem zdravotnictví na zají-
mavých projektech. Jedním z nich
byl Neslyšíme, ale stačí málo a rozumíme – a už ten název vysvětluje, že
šlo o to, s jakými potížemi se setkávají naši postižení spoluobčané a jak málo
by někdy stačilo, aby jejich život byl lehčí. Spolupracovali jsme 
i na dalším obdobném projektu Ze života slepeckého psa. Pro jednotlivé
projekty jsme využili různých technologií, nejen ploškové, ale animovali jsme
i plastelínu. I tady jsme využívali počítačových technologií.
D: A v polovině devadesátých let jsme pro zahraničního partnera natáčeli řadu
minutových šotů, věnovaných životnímu prostředí.
Vy oba se věnujete i knižní a časopisové ilustraci.
D: Já jsem začínala kresbami pro dětský časopis Mateřídouška a pak jsem
spolupracovala zejména s nakladatelstvím dětské knihy Albatros.
T: Knížek, které jsem ilustroval bylo moc, první snad byla nějaké detektivka.
Dlouho a hodně jsem kreslil pro Čtyřlístek, spolupracovali jsme i s Panoramou.
Kde se formuje budoucnost výtvarníka, jaké jsou první krůčky? Kdo měl
na váš vývoj největší vliv?
T: Já jsem mezi výtvarníky vyrůstal, výtvarníci se scházeli u nás, jezdili jsme
do Říček. Kromě nějaké malinké touhy asi v 10 letech, že budu dělat něco kolem
elektřiny, bylo téměř vždy jasné, že mým životem bude malování. Největší
vliv na mě měl pan profesor Alois
Vitík na střední škole. Patřil mezi
„postiženou generaci“, takže my
jsme měli to štěstí, že nás učil „fig-
uru“. Dnes – konečně – je asi 5
jeho obrazů v Národní galerii. A
ještě jeden z „postižených“ byl
mým pedagogem: pan profesor
František Dvořák byl na střední
škole 4 roky našim třídním a učil nás dějinám umění. 
D: Nemusí být každý z rodiny výtvarníků, u nás nikdo takový nebyl. Když mi
bylo asi 11 let, bydleli jsme v Brně, šla jsem se přihlásit do Lidové školy umění
– a tím to začalo. Nadchly mě skvělé přednášky Adolfa Kroupy a Miroslava Zik-
munda. A s Aloisem Vitíkem jsem se potkala také – byl předsedou naší ma-
turitní komise v Brně. Zamilovala jsem si loutkové divadlo, po střední škole ab-
solvovala 2 roky jevištního výtvarnictví na loutkářské fakultě DAMU – 
a pak jsem přešla na UMPRUM do Ateliéru filmové a televizní grafiky k Miloslavu
Jágrovi. Myslím, že profesor Jágr mě ovlivnil stejně, jako řadu mých spolužáků.
Byl nesmlouvavým pedagogem, ale věnoval každému z nás osobní a oso-
bitou péči. A podle jeho zadání vznikl v roce 1975 také můj absolventský
film Na věčnou památku. Ten jsem už natáčela ve studiu Bratři v triku a díky
těmto prvním kontaktům byla možná i má další spolupráce s profesionálními
studii snadnější.
Vy jste vlastně spolužáci, poznali jste se už při studiu na VŠUP, absolvo-
vali jste ve stejném roce.
T: Ale my jsme se poznali už dříve: kamarád mého táty akademický malíř Fran-
tišek Nedvěd (také jeden z „nedoceněných“) měl v Praze malířskou přípravku
na vysokou školu. Tam jsme já i Dáša oba chodili. Učil nás kreslit figuru, postavu.
A mně i učitelé záviděli, když jsem vyprávěl o tom, jak u Nedvěda kreslíme podle
živého modelu nejen hlavy, ale i akty. Na UMPRUM jsme studovali oba na
Katedře grafiky, já u pro fesorů Josefa Nováka, Zdeňka Sklenáře a Eugena
Weidlicha – a Dášu vedl k diplomové práci Zdeněk Smetana. 
Máte při svém pracovním vytížení ještě čas na nějaké koníčky?
D: Mezi naše společné koníčky určitě patří moderní umění. I proto si 
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přejeme, aby i v našich
filmech bylo cítit, kdy vznikly,
že jsou současné. A pro mne
dalším koníčkem je moderní
archi tektura.
T: Alespoň několik jmen: 
Bécaud, Brell, Suchý, Miró,
Chagall. A pro radost jsme
asi před 15 lety se spolužáky
malíři z UMPRUM založili

skupinu ART-I-UM, měli jsme společné výstavy ve Francii, v Německu, Holand-
sku. Já sám jsem měl několik samostatných výstav.
Vraťme se k animovanému filmu, chcete na některý zavzpomínat?
D: Autorem scénáře k filmu Parádivá Sally byl Jan Vladislav. Film se dotočil,
prošel schvalovacím řízením, byl nasazen do kin. A tu mi zavolal Jan Vladislav,
že jako jeden z prvních podepsal Chartu. Samozřejmě, že jsem se tím nikde nech-
lubila – a tak se jeho jméno objevovalo na plátnech kin v plném formátu.
T: Já jsem plně autorský „programový“ film vytvořil jen jeden. Natočil jsem Pan
Razítko a Edisoni v době, kdy Dáša byla na mateřské dovolené, jinak by nás
– prý – bylo asi v jednom studiu moc.
D: Ale napsal mi Perníkového dědka a na řadě filmů pracoval jako výtvarník.

A i když nebyl někdy uveden na titulcích, vždycky jsme nějak spolupracovali.
Zatímco já jsem točila animované filmy, Jenda tvořil filmové plakáty – jeho
díla se najdou i v Muzeu moderního umění v New Yorku.
Ve svém „rodinném studiu“ jste za dobu jeho existence vytvořili více než 500
minut animovaných filmů nejrůznějších technologií (klasická loutka, plastelí-
na, kreslený film, plošková technika, computerová animace). Jaké jsou vaše
další plány?
D+T společně: Když mluvíme o rodinném studiu: čekáme s napětím a držíme
palce synu Janovi ke zdárnému dokončení jeho celovečerního filmu.
My (D+T) jsme odevzdali České televizi scénáře pro další seriál Večerníčků. Měl
by být Večerníčkovský muzikál (nebo možná muzikálový Večerníček), natočený
technologií klasické loutky s využitím computerové animace. Odehrává ve světě
myší a tomu odpovídá i název To si piš, je to myš.
A společně jsme dokončili literární scénář na celovečerní animovaný film. Je to
moderní pohádka, v níž bychom chtěli zdůraznit to základní, co do pohádek
patří: dobro, zlo, jejich zápas, žádné násilí a krutosti, ale laskavost ve vzá-
jemných vztazích – a taky trochu legrace.
A aby si oba užili trochu legrace, odešli vyzvednout svého dvouletého vnuka
Jeníčka (prý se mu někdy říká i „pětník“ nebo „pětníček“, protože je to
pátý JAN v řadě) a šli s ním na procházku do Valdštejnské zahrady se dívat
na výry. Ptala se a zapsala Marta Šímová

HAMBURSKÁ SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH ANIMACÍ
Soutěží o nejlepší animovaný film je na světě pravá spousta – málo je ale
těch, které se specializovaly na práce studentů animačních škol. K těm patří
HAMBURG ANIMATION AWARD. V tomto roce poslali studenti mnoha škol
své produkce do Hamburku už popáté a mezinárodní porota vybrala pět z nich
pro první, druhou, třetí a dvě čtvrté ceny. O všech se dá říct, že mají po-

zoruhodnou kvalitu, dva z nich ale mají navíc velice pěknou myšlenku a spous-
tu humoru: Office Noise z dánského ANIMATION-WORKSHOP ve Viborgu
je čtyřminutová satira na jednu z hrůz, jaké mohou kdykoli nastat v každé
kanceláři: do spokojeného života skromné, klidné a pracovité úřednické slepice
vtrhne pohroma v podobě obrovitého, nemotorného, hlasitě kýchajícího a krka-
jícího úřednického slona. Od toho okamžiku je klid kanceláře v háji – a slepice
neštastná jak šafářův dvoreček.
Office Noise, na jehož vytvoření se stejným dílem podílelo hned několik dán-
ských studentů, odměnila porota první cenou za vtip a šarm filmové story, orig-
inální design a precizní animaci – mimochodem klasicky kreslenou.
Druhou cenu – a také cenu publika – dostal pětiminutový snímek Our Won-
derful Nature, který do soutěže poslala potsdamská HOCHSCHULE FÜR FILM
UND FERNSEHEN. Jeho autoři Tomer Eshed a Dennis Rettkowski v něm nevšed-
ním způsobem parodují populární přírodovědecké dokumenty: na začátku filmu
exponují docela poeticky tři „water shrew“, jakési myší potvůrky, z nichž dva
samečci zápasí o přízeň flegmatické samičky. Ten boj trvá ve skutečnosti jen
několik vteřin – ale Eshed a Rettkowski ho v následujících dvou minutách zopa-
kují v neobyčejně působivé „slow motion“: zpomalí totiž jednotlivé fáze boje
tak, aby divák měl pocit, že se jedná o čínský zápas ve volném stylu. Také
u tohoto filmu vyzvedla porota vtip a technicky naprosto perfektní počítačovou

animaci, která neúprosně rozložila každý – i sebemenší – pohyb do nesčet-
ného množství fází, které zobrazují zpomalený pohyb pomocí střídání různých
stupňů ostrosti a neostrosti. To vše je podepřeno bombastickými zvuky v Dolby
Digital: díky tomu má divák pocit, že rány, které si ti dva protivníci uštědřují,
dostává v podstatě on sám. 
Třetí cenu si odnesl německý film z téže potsdamské dílny, nazvaný poněkud
bezdůvodně Trickster, jehož scénář je podivuhodnou směsicí literárně – his-
torických motivů: autor sem namíchal všecko, co se mu zrovna líbilo – od
rádoby filozofujícího klauna přes čertíka z krabičky až k harlekýnovi s trum-
petkou, bohužel vše bez myšlenky a cíle. Nicméně dostal ten patnácti-minu-
tový (!) guláš třetí cenu: porota sice konstatovala naprostou absenci rozum-
ného příběhu, zato ale – právem – vyzdvihla neuvěřitelnou úroveň výpravy,
která se s nebývalou jistotou vyžívá ve fantastických, goticky laděných stavbách
a prostorech, v kvalitě, která se doposud ve školních filmech prostě nevysky-
tovala, a která spolu s vynikající animací udržuje diváka po dlouhých patnáct
minut v neustávajícím napětí. 
Na závěr malé povzdechnutí: přestože jedním ze sponzorů hamburského
festivalu je „česká“ Škodovka, nezúčastnila se ho doposud žádná česká pro-
dukce, a to je nepochybně škoda. Ředitel hamburské ANIMATION SCHOOL
Manfred Behn, který festival organizuje, mi na příslušnou otázkou sdělil –
bohužel, zatím nikde nic, ale hned dodal: do dalších ročníků by byly filmy
českých škol srdečně vítány. Alexander Zapletal

animation-school@sbb-hamburg.de
Fotky: ANIMATION AWARD HAMBURG

Shakespeare 2000
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CENU ANDREJE „NIKOLAJE“ STAN -
KOVIČE v roce 2008 získali Daniela
Gébová za dokumentární film Indus-
triální elegie a Petr Skala za umělecký
snímek o výtvarníkovi Kamilu Linhartovi
Dotyky věčnosti. Skupina stoupenců kri -
tických intencí“ Andreje „Nikolaje“
Stankoviče alias Samozvanců ve složení
Jiří Fiedor, Martin Fišer, Zbyněk Hejda,
Vladimír Hendrich, Michal Matzenauer,
Josef Mlejnek a Petr Šafařík letos tuto
cenu vyhlásila již pošesté. 
Slavnostní událost, při které filmaři převzali z rukou
Samozvanců Osvědčení o udělení ceny, plastiku
Stankovičova obličeje od sochaře Michala Blažka,

láhev domácí slivovice „Nikolajka“ a malou finanční
odměnu, se odehrála v úterý 1. července 2008 ve
20.00 hodin v kině NFA PONREPO v Bartolomějské
ulici 11 v Praze 1. 
Součástí večera bylo i literární pásmo, kde čeští bás-
níci Eugen Brikcius, Jiří Daníček, Jaroslav Erik Frič,
Zbyněk Hejda, Ivan Martin Jirous, Věra Jirousová, Jiří
H. Krchovský, Luděk Marks, Michal Matzenauer,
Josef Mlejnek, Ivan Wernisch a Pavel Zajíček před-
nesli nejen Stankovičovy, ale také své vlastní verše.
Zahráli Bobeš Rössler, Pepa Čečil a Záviš. Akci,
organizovanou ve spolupráci s Národním filmovým
archivem a nakladatelstvím Pulchra, podpořilo Min-
isterstvo kultury České republiky.
Dokument Daniely Gébové Industriální elegie pood-
haluje život lidí v ostravských hornických koloniích,
které jsou postupně bourány, aby ustoupily rozpí-

najícímu se velkoměstu. Se zánikem těchto osad,
které vznikaly už před sto padesáti lety, však
nenávratně mizí i svébytná sociální vrstva obyvatel,
jejich zvyky i kultura.
Ve snímku Dotyky věčnosti režisér Petra Skala
portrétuje osobnost výtvarníka Kamila Linharta, 
o němž vydávají svědectví téměř výhradně záběry
jeho výtvarných prací doplněny hudbou Bély Bartó-
ka, nikoliv „mluvící hlavy“.
Mezi filmy nominované na Cenu Andreje „Nikola-
je“ Stankoviče se letos mimo jiné ocitl hraný snímek
Karla Žaluda „Všichni do jednoho“, dokument Víta
Janečka „Dějiny Jaroslava Šabaty“, intimní dokument
režisérky Margarety Hrůza „Domov“ a nejnovější
snímky Heleny Všetečkové, Heleny Papírníkové,
Jaroslavy Bagdasarové-Panákové a Iva Bystřičana.
Cena Andreje „Nikolaje“ Stankoviče navazuje na
tradici Cen samozvanců, udělovaných po tři roky
básníkem a kritikem Andrejem Stankovičem mi-
mořádnému, leč naší z velké části konformní fil-
movou kritikou přehlíženému tvůrčímu počinu 
v oblasti kinematografie. 
V prvním ročníku získal Stankovičovu Cenu samoz-
vanců režisér Jan Němec za film “Jméno kódu:
Rubín”, ve druhém ročníku to byl Radim Špaček
za snímek “Rychlé pohyby očí”. Andrej Stankovič
stačil nedlouho před svou smrtí v roce 2001 udělit
ještě svou třetí Cenu samozvanců, a to režiséru Karlu
Vachkovi za film “Bohemia Docta” (stalo se tak ne -
oficiálně v nemocnici Na Bulovce).
Na podzim roku 2002 se Skupina samozvanců, resp.
„skupina stoupenců kritických intencí“ Andreje
Stankoviče, rozhodla na protest proti všeobecné
bulvarizaci českého kulturního prostředí v tradici
Stankovičových cen pokračovat. 
Kontakt: Vladimír Hendrich, 603 300 381,
vladimir.hendrich@seznam.cz, 
Jiří Fiedor, 602 833 779, jiri.fiedor@goodcom.cz 

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

STANKOVIČOVU CENU ZÍSKALY DVA FILMY

FILM A DĚJINY 2008:
1968 – ZMAŘENÉ NADĚJE aneb filmy z trezoru o Pražském jaru
Teprve letos v únoru zahájil svou činnost Ústav pro studium totalitních režimů.
Ta spočívá ve vědeckém zkoumání a objasňování éry nesvobody, anti-
demokratických a zločinných stránek obou totalitních režimů u nás – nacis-
mu a komunismu. Začal získávat a zpřístupňovat dokumenty a data z archivů,
z dosud tajných trezorů, vydávat o tom veřejná svědectví spolu s vědeckými,
kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi, a to v podobě publikací, výs-
tav, seminářů, odborných konferencí a diskusí. Má tím zabránit zkreslování výk-
ladu o české historii; debaty o tom, že dojde k politickému ovlivňování toho-
to výkladu, byly vyargumentovány před přijetím zákona v naší Poslanecké
sněmovně. Prvním ředitelem se stal historik Pavel Žáček, a do čela rady ústavu
byla zvolena Naděžda Kalousová, předsedkyně Konfederace politických vězňů.
Jednou z prvních významných akcí byla filmová přehlídka reflektující ob-
dobí před 40 lety – Pražské jaro 1968 (od lednových událostí až po první
okupační dny a k nástupu tzv. husákovské normalizace), která se uskutečnila
ve dnech 10. – 14. června v pražských kinech Aero a Světozor, dále pod večerní
oblohou – v letním kině na Střeleckém ostrově a na Náměstí Jiřího z Poděbrad.
Dopolední vzdělávací blok projekcí a mluveného slova absolvovali studenti škol,

odpolední byl pro náročnější zájemce, kteří se tu setkali zejména s doku-
menty a nepříliš známými filmy, a večerní blok měl ambici oslovit širokou di-
váckou veřejnost atraktivními filmovými tituly.
Ve spolupráci s Českou televizí a Národním filmovým archivem se pořa-
datelům z  Ústavu pro studium totalitních režimů podařilo promítat nejen doku-
menty a filmy vcelku, ale také jenom nejpůsobivější pasáže, prezentovat něk-
teré tvůrce (mj. kameramana Stanislava Milotu, režiséra Vlastimila Venclíka),
ve spolupráci s týdeníkem Respekt novináře (Erika Taberyho, Miroslava Sígla),
a politiky (mj. Jiřího Dienstbiera a Věnka Šilhána) a odborně fundované mod-
erátory úvodních proslovů (Zdenu Škapovou, Petra Kouru, Petra Slintáka, Jarosla-
va Pinkase a Petra Kopala), a mladého historika Petra Blažka ze jmenovaného
ústavu. 
Z dokumentů zaujaly diváky 10minutový fejetonový snímek Václava Táborského
s názvem Dějiny na osm. Byl natočen v Krátkém filmu v roce 1968, jeho tvůrce
emigroval do Kanady a film skončil svůj život až do listopadu 1989 v trezoru.
Střihový dokumentární film V srdci Evropy se stopáží 70 minut režíroval Dra-
hoslav Holub a byl věnován 50 letům Československé republiky. (od mni-
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chovského diktátu k hlavním fázím 2. světové války a ve filmové zkratce událostí
1945 – 1968.
Pozoruhodný byl 120minutový snímek Sametová revoluce, natočený Če-
choameričanem Robertem Bucharem v roce 2000. Přináší svědectví předních
filmových tvůrců (mj. Jiřího Krejčíka, Jana Němce, Věry Chytilové, Jiřího Men-
zela, Antonína Máši, Zdenka Sirového, Drahomíry Vihanové) o poměrech
v československé kinematografii v druhé polovině minulého století.
Střihový dokument Zmatek (35 minut), sestavený z filmových záběrů 1968
– 1990 Stanislava Miloty. S podmanivou  hudbou P. I. Čajkovského jde o půso -
bivé dílo a svědectví krizových dnů v naší zemi.
Trezorový snímek Den sedmý, osmá noc (103 minut) natočil Evald Schorm
v roce 1969 a stal se filmovým podobenstvím otevřeně reagujícím na srp-
nové události v Československu. Jde o tragikomický příběh malé české vesnice
a jejích obyvatel, vyjadřující absurdní drama i tragickou frašku – témata stra-
chu, úzkosti a paniky mají nadčasový význam.
Z britské produkce BBC pochází dokumentární drama Invaze (114 minut), natočené
v roce 1980 režisérem Leslie Woodhadem. Pro nás české diváky je přitažlivý svým
viděním zvenčí, jak dokumentuje iluze, které o Pražském jaru a jeho politicích chovali
na západě od našich hranic v předvečer sovětské invaze. 
Dokument Milana Maryšky Přerušené jaro – normalizační noc (90 minut) byl
natočen v roce 1998, ale jsou v něm záběry, které nesměly spatřit světa po de-
finitivním konci celonárodní euforie a potupném nastolení „normalizace“.
Jde o závěrečnou část původní trilogie Přerušené jaro.
Z hraných filmů patřily k nejsledovanějším režiséra Ladislava Helgeho Stud
(101 minut), který byl natočen v roce 1967 a navázal na předchozí Velkou samo-
tu. Je v něm otevřeně odhalen morální marasmus, v němž se ztrácejí utopické

ideály, zbývají deziluze. Měřítkem hodnot je blahobyt zkorumpovaných poli-
tiků. Film přesně a pravdivě diagnostikuje tehdejší atmosféru.
Případ pro začínajícího kata (102 minut) natočený předčasně zesnulým režisérem
Pavlem Juráčkem (1935 – 1989) nemohl v době začínající normalizace uspět
svým originálním humorem, svými symboly, ironií, protagonisty, kteří žijí v trap-
ném klamu, v ubohé lži, v žalostné nevědomosti a temnotě, v nešťastné a za-
pomenuté končině kdesi na konci světa. Film patří bezesporu k tomu nejlepšímu
z „nové vlny českého filmu“.
Americký film Nesnesitelná lehkost bytí (171 minut) režiséra Philippa Kaufmana
byl natočen v roce 1988. Omračující liberalizace komunismu, rozdrcená in-
tervencí pěti armád Varšavského paktu v srpnu 1968, spojená s milostnými
příběhy hlavního hrdiny, je ukázkou české tragédie, viděné americkým režisérem
podle dnes již světoznámého a stejnojmenného románu Milana Kundery.
Hraný debut vynikající české dokumentaristky Drahomíry Vihanové z roku 1969
Zabitá neděle (78 minut) čekal rovněž v trezoru dvacet let na své uvedení.
Autorce jsou blízká témata pocitů marnosti, banality neužitečného a pro-
marněného života, nesmyslnost mechanicky naplňované existence v odcizeném
světě naší tehdejší armády – vše ztvárněno uměleckými prostředky velmi sug-
estivně, s přesvědčivostí, která s divákem zatřese.
Absurdní komedie Nezvaný host (22 minut) je školním snímkem někdejšího stu-
denta FAMU Vlastimila Venclíka z roku 1969. Kafkovský příběh způsobil autorovi
velké životní potíže – za kameru se nesměl postavit přes dvacet dalších let.
„Steklá“ noc normalizační měla být jakýmsi zakončením festivalu. Jsem na rozpacích,
mám-li hovořit o filmech, které v letech normalizace byly naopak na výsluní a z něko-
lika z nich pořadatelé uspořádali ono noční představení filmů režiséra Karla Stek-
lého: Hroch z roku 1973 byl nejapným pokusem o satiru na rok 1968 a patří k ne-
jtrapnějším v české kinematografii, další film Za volantem nepřítel z roku 1974 je
zavilým pamfletem o tzv. rejdech protisocialistických sil, proti nimž musela být
nasazena nejtěžší vojenská technika (ve filmu nejsou přílety sovětských „antonovovů“
s touto technikou, ve skutečnosti k nim došlo, ale jinak pro technické obtíže byly
nakonec z původního scénáře vypuštěny). A konečně film Tam, kde hnízdí čápi z roku
1975 (stojí za pozornost – každý rok jeden „steklý“ film) hájí urputně jako jeho autor
normalizační režim, byť se děj odehrává ve dvou rovinách protichůdných sil, až se
posléze všichni jakoby poblouzněni zblázní...
Pořadatelé si byli vědomi velkého sousta, které měli diváci strávit během něko-
lika festivalových dnů. I všech doprovodných nedostatků, jak tomu bývá u
podobných začátků. V mnoha případech zaseli úrodné semínko mezi dnešní
mladé lidi – a kdyby ničeho jiného nedosáhli, pak jejich velkému počinu je dobré
zatleskat. Miroslav Sígl

Laudatio na Diviše Marka
4. června 2008 byly v koncertní síni Šimona a Judy
na Starém Městě Pražském uděleny Výroční ceny
Nadace Český literární fond za tvorbu roku 2007.
Cenu za původní českou literaturu získal Lubomír
Martínek za knihu povídek „Olej do ohně“, cenu
za vědeckou literaturu porota přiřkla Prof. MUDr.
Pavlu Kuchynkovi, CSc. a kolektivu za učebnici
„Oční lékařství“, v oblasti divadelní a rozhlasové
tvorby byl oceněn Jan Mikulášek za úpravu, režii
a hudbu díla A.S. Puškina „Evžen Oněgin“ – hru
uvedlo Divadlo Petra Bezruče v Ostravě. V oborou
filmové a televizní tvorby je laureátem Diviš Marek
za kameru filmu „…a bude hůř“. K této ceně
uvádíme laudatio, které na slavnosti přednesl
předseda poroty jan Rejžek:
Film Petra Nikolaeva …a bude hůř se liší od běžné
produkce v našich kinech v mnoha ohledech. Jed-
nak tím, že zpočátku byly jeho tři šestnácti -
milimetrové kopie promítány jen po hospodách a
rockových klubech, teprve pak byl nasazen do let-

ních a normálních kin. Jako jeden z mála českých
snímků, ne-li jediný, líčí bez příkras život under-
groundové mládeže v devastovaných severních
Čechách uprostřed normalizace. 
Režisér přitom kongeniálně přetlumočil předlohu

Jana Pelce záměrně neučesanou formou, jako by-
chom se dívali na autentický černobílý amatérský
film z té doby. Nepominutelný podíl na fascinujícím
sugestivním výsledku má kamera Diviše Marka, která
dokonale navozuje syrovou atmosféru totalitního
bezčasí. Marek dokázal, že i když je film v uvo-
zovkách pouze černobílý, může zapůsobit mnoha
odstíny a škálami. Jako z Pelcova románu dýchá
na nás otrávený vzduch, zamořený chemičkami,
pochmurné prostředí policejních cel, a zvláště bufe-
ty, putyky a lokály, vonící zvratky a pivem, jak praví
autor.
Když přihlédneme k vynikající Markově spoluprá-
ci na posledních filmech s Bohdanem Slámou nebo
Vladimírem Morávkem, lze s potěšením říci, že
v tomto kameramanovi má česká kinematografie
neobyčejně talentovaného tvůrce. Proto se naše
porota rozhodla obdařit ho touto cenou s vírou,
že nebude ani zdaleka poslední. A ne že bude hůř,
ale že bude jen a jen líp. Gratuluji. Jan Rejžek
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VELKÁ CENA – KŘIŠŤÁLOVÝ GLÓBUS (30 000
USD): Ukrutně šťastni (Frygtelig Lykkelig), Dánsko,
2008, režie: Henrik Ruben Genz
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY (20 000 USD): Fotograf
(The Photograph), Indonésie, Francie, Nizozemsko,
Švýcarsko, Švédsko, 2007, režie: Nan T. Achnas
CENA ZA REŽII: Zajatec (Plennyj), Rusko, Bulharsko,
2008, režie: Alexej Učitěl
CENA ZA NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON:
Martha Issová za roli ve filmu Děti noci, Česká re-
publika, 2008
CENA ZA NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON: Jiří
Mádl za roli ve filmu Děti noci, Česká republika,
2008
ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ: Karamazovi, Česká republika,
Polsko, 2008, režie: Petr Zelenka, Pátrání 
(A nyomozó), Maďarsko, Švédsko, Irsko, 2008, režie:
Attila Gigor
SOUTĚŽ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
Dokumentární porota: Jørgen Leth – předseda
poroty, Dánsko, Sean Farnel, Kanada, Elda Guidinetti,
Švýcarsko, Kanako Hayashi, Japonsko, Erika Hníková,
Česká republika
CENA ZA NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM (5 000
USD – do 30 minut): Ztracený svět (Letűnt világ),
Maďarsko, Finsko, 2008, režie: Gyula Nemes
CENA ZA NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM (5 000
USD – nad 30 minut): Muž na laně (Man on Wire),
Velká Británie, 2007, režie: James Marsh
ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ: Větší, silnější, rychlejší (Big-
ger, Stronger, Faster*), USA, 2007, režie: Christo-
pher Bell
SOUTĚŽ NA VÝCHOD OD ZÁPADU
Porota: Peter Hames – předseda poroty, Velká

Británie, Milena Andonova, Bulharsko, Éva Bársony,
Maďarsko, Annamaria Percavassi, Itálie, Vratislav
Šlajer, Česká republika
HLAVNÍ CENA (10 000 USD): Tulpan, Kazachstán,
Německo, Švýcarsko, Rusko, Polsko, 2008, režie:
Sergej Dvorcevoj
ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ: Šičky (Šivački), Bulharsko, 2007,
režie: Ljudmil Todorov
CENA ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS SVĚ-
TOVÉ KINEMATOGRAFII: Robert De Niro, USA,
Dušan Hanák, Slovensko, Juraj Jakubisko, Sloven-
sko, Ivan Passer, USA
CENA PREZIDENTA MFF KV: Danny Glover, USA,
Christopher Lee, Velká Británie
CENA MĚSTA KARLOVY VARY: Armin Mueller-
Stahl, Německo
DIVÁCKÁ CENA DENÍKU PRÁVO: 12, Rusko, 2007,
režie: Nikita Michalkov
NESTATUTÁRNÍ CENY
Česká televize letos popáté udělila na MFF KV cenu
Nezávislá kamera nejlepšímu filmu v sekci Fórum
nezávislých: Mořská víla (Rusalka), Rusko, 2007,
režie: Anna Melikjan
CENA MEZINÁRODNÍ FILMOVÉ KRITI-
KY (FIPRESCI)
Karamazovi, Česká republika, Polsko,
2008, režie: Petr Zelenka
Porota FIPRESCI: Peter Keough – před-
seda poroty, USA, Swapan Kumar Ghosh,
Indie, Antonia Kovacheva, Bulharsko, Jan
Foll, Česká republika, Harri Römpötti, 
Finsko
CENA EKUMENICKÉ POROTY: Fotograf
(The Photograph), Indonésie, Francie, Ni-

zozemsko, Švýcarsko, Švédsko, 2007,
režie: Nan T. Achnas
Ekumenická porota: Jan Eliáš – předseda
poroty, Česká republika, Helena Babic-
ká, Česká republika, Lucia Cuocci, 
Itálie, Karel Deburchgrave, Belgie, Moni-
ca Lienin, Švýcarsko, Werner Schneider-
Quindeau, Německo
CENA DONA QUIJOTA (Mezinárodní fe-
derace filmových klubů FICC): Pátrání 
(A nyomozó), Maďarsko, Švédsko, Irsko, 2008,
režie: Attila Gigor
ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ: Ukrutně šťastni (Fryg-
telig Lykkelig), Dánsko, 2008, režie: Hen-
rik Ruben Genz
Porota FICC: Jakub Klíma, Česká repub-
lika, Marrianne Kõrver, Estonsko, Gjert-
rude Langeland, Norsko, Derick Smith,
Irsko, Raquel Llorca Sanz, Španělsko
STATISTIKA 43. MFF KV 2008
43. MFF Karlovy Vary 2008 se zúčastnilo 10 872
akreditovaných návštěvníků – z toho je 9 054 lidí
s festival passy, 309 filmových tvůrců, 886 filmových
profesionálů a 623 novinářů. V průběhu festivalu
se uskutečnilo 477 filmových představení, které
navštívilo 143 781 diváků. Uvedeno bylo celkem
235 filmů, z toho 186 hraných filmů (167
celovečerních a 19 krátkých) a 49 dokumentárních
snímků (29 celovečerních, 20 krátkých). Z filmů
uvedených na 43. MFF Karlovy Vary mělo na fes-
tivalu 56 světovou, mezinárodní nebo evropskou
premiéru. O Divácké ceně deníku Právo rozhodlo
54 707 hlasů.
www.kviff.com
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Telč 2008
Na 4. ročníku evropského filmového festivalu Arts&Film, který se uskutečnil
ve dnech 19.-22. června 2008 v Telči, bodovala Česká televize se svými doku-
menty. Grand Prix cenu Vojtěcha Jasného převzala režisérka Olga Špátová za
dokumentární film Dobře placená procházka ´07. Porota ocenila velmi zají-
mavý a citlivý přístup filmového zpracování z přípravy této hry Jiřího Suchého
a Jiřího Šlitra na prknech Národního divadla v režii Miloše Formana.
Druhá nejvyšší cena – cena České inspirace za originální tvůrčí přístup byla
udělena novince brněnské studia U sta Bromů, která se vydává po stopách leg-
endárního jazzového kapelníka Gustava Broma a jeho orchestru. Pořad v režii
Pavla Jiráska odvysílala Česká televize v sobotu 28. června 2008 od 22 hodin
na ČT2.
2. místo v kategorii Výtvarné umění získal další brněnský pořad Pavla Jiráska
Kreslen Světem Dalibor Chatrný. Ten zachycuje obraz této výrazné osobnosti
výtvarného umění druhé poloviny 20. století.
2. místo v kategorii Hudba, divadlo, film, literatura připadlo ostravskému hudeb-
nímu dokumentu Všechno je to dar zachycující mladou, ale už světově uzná-
vanou sopranistku Martinu Jankovou, sólistku opery v Curychu. 3. místo ve ste-

jné kategorii získal dokument režiséra Marti-
na Kubaly Daria Klimentová, po světě na
špičkách o sólistce Anglického národního bale-
tu. (Tento pořad si také odnesl ocenění
z letošního festivalu Zlatá Praha.) Cena poroty
v téže kategorii byla udělena dokumentu z roku
1968 Kdo je Karel Ančerl? o vynikajícím diri-
gentu a dlouholetém šéfovi České filharmonie.
Tento titul nyní vydal Supraphon na DVD.
Na 2. místě v kategorii Lidové umění a tvorba,
umělecká řemesla a naivní umění se umístil
pořad Petra Hajna vyrobený v koprodukci s Direct Film Tanec před kamerou
z cyklu Evropské hudební kořeny.
Festival představil filmy o výtvarném umění, architektuře, designu, hudbě, tanci
a lidovém umění. Soutěže se zúčastnilo celkem 247 děl z více než 35 zemí
Evropy. Jako vzácné hosty festival letos přivítal režiséry zlaté éry šedesátých let
Vojtěcha Jasného a Ivana Passera. Ti uvedli projekce filmů Všichni dobří rodá-
ci a Intimní osvětlení, které se řadí ke klasickým dílům světové kinematografie.

Petra Štovíková

43. MFF Karlovy Vary   3. – 11. července 2008
SOUTĚŽ CELOVEČERNÍCH HRANÝCH FILMŮ
Hlavní porota: Ivan Passer – prezident poroty, USA, Brenda Blethyn, Velká Británie,Ari Folman,
Izrael, Ted Hope, USA, Jan P. Muchow, Česká republika, Johanna ter Steege, Nizozemsko, Vilmos
Zsigmond, USA

Kreslen Světem Dalibor Chatrný
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odborné poroty XIV. ročníku udílení cen za nejlepší tvůrčí a herecké výkony
v dabingu audiovizuálních děl za rok 2007 – 2008.
Odborná porota zasedala od 8.ledna 2008 do 11.6.2008 ve složení:
Město Přelouč: Ing. Václav Damborský, Herecká asociace: Valérie Zawadská,
Apolena Veldová, FITES: Vladimír Žďánský (předseda poroty), Zdeněk Hrubý,
Jednota tlumočníků a překladatelů: Dely Serano, Obec překladatelů: Zdena Šmí-
dová, Česká televize: Ladislav Kadlec, TV NOVA: Martin Odehnal, FTV PRIMA:
Jaroslav Richtr, APZ: Jiří Zobač.

Do soutěže byly přihlášeny tyto snímky:
ČESKÁ TELEVIZE: Papež Jan Pavel II., Dámy v letech, Společnost mrtvých
básníků, Prokletí králové (díl 1 – 5), Impresionisté, Hrozny hněvu

HBO ČR: V křesle režiséra, Sybil, Tudorovci (díl 1 – 10), Co mi táta nalhal
NOVA CET 21: Dr.House III (ep. 5 – 6), To je vražda řekla, Ztraceni III
(ep. 22 – 23), Můj přítel Monk IV (ep. 11 a 15), Útěk z vězení II
(ep. 5 – 6)
FTV PRIMA: Jude, Von Ryanův expres, Vždyť je to hračka, Smyslu plná vraž-
da Hrdinové , Zoufalé manželky
Návrhy porotců:
ČESKÁ TELEVIZE: Uklidni se!, Désiré Landru,
HBO ČR: Herci
AW Studio Praha: Skrytá identita, Zodiak
LS PRODUCTION: Babel, Daleko od ní.
Porota hodnotila 28 titulů v různých kategoriích.

Z Á V Ě R E Č N Á  Z P R Á V A

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

Cena Františka Filipovského za nejlepší ženský
herecký výkon v dabingu
a) Alena Vránová za roli slečny Marpleové (ztvárněné

herečkou Margaret Rutherford) ve filmu To je
vražda, řekla (dialogy a režie českého znění
Karolína Průšová), vyrobila CET 21 s.r.o. – NOVA.

b) Ivanka Devátá, Jana Hlaváčová za role Ursuly 
a Janet (ztvárněné herečkami Judi Dench a Mag-
gie Smith) ve filmu Dámy v letech (režie českého
znění Jana Semschová), vyrobila Česká televize.

c) Dana Černá za roli Susan Mayerové (ztvárněné
herečkou Teri Hatcher) ve filmu Zoufalé manželky
III (režie českého znění Jiří Kodeš), vyrobila FTV
PRIMA.

Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský
herecký výkon v dabingu
a) Jiří Plachý za roli Flash Maddena (ztvárněného

hercem Christopherem Plummerem) ve filmu
V křesle režiséra (dialogy a režie českého znění
Martin Velda), vyrobila SDI Sun studio – HBO.

b) Martin Stránský za roli Dr. Househo (ztvárněného
hercem Hughem Lauriem) ve filmu Dr. House
(dialogy a režie českého znění) Marek Tomažič),
vyrobila CET 21 s.r.o. – NOVA.

c) Miroslav Táborský za roli Justa (ztvárněného
hercem Pepónem Nietem) ve filmu Uklidni se!
(dialogy a režie českého znění Vladimír Žďánský),
vyrobila Česká televize.

Cena FITESu za mimořádné dabingové zpracování
hodnotného audiovizuálního díla
a) Společnost mrtvých básníků – překlad a dialo-

gy Jana Mertinová, zvuk Jozef Kušnír, režie
českého znění Elmar Kloss, vyrobila Česká 
televize.

b) Co mi táta nalhal – překlad Dagmar Kalábová,
zvuk: Petr Mandák, dialogy a režie českého znění
Kateřina Fuková, vyrobila HBO – Česká repub-
lika.

c) Desiré Landru – překlad Kateřina Vinšová, zvuk
Radim Štětina, dialogy Eva Lavická, režie českého
znění Elmar Kloss, vyrobila Česká televize.

Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za mi-
mořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného
audiovizuálního díla
a) Hrozny hněvu – překlad a dialogy Jiřina Hradecká,

zvuk: Jiří Meixner , režie českého znění Zdeněk
Hruška, vyrobila Česká televize.

b) Prokletí králové – překlad a dialogy Anna Kareni-
nová, zvuk Radim Štětina, režie českého znění
Elmar Kloss, vyrobila Česká televize.

c) Smysluplná vražda – překlad Markéta Šerá, zvuk

Svatopluk Cechel, dialogy Luděk Koutný, režie
českého znění Jiří Kodeš, vyrobila FTV Prima.

Zvláštní cena F. Filipovského za mimořádné dabin-
gové zpracování televizních nebo filmových snímků
různých žánrů včetně tvorby animované, dětské
a TV seriálů
a) Impresionisté – překlad Petra Mertinová, zvuk

Jiří Meixner, dialogy Jana Mertinová, režie českého
znění Zdeněk Hruška, vyrobila Česká televize.

b) Tudorovci – překlad Olga Pavlová, zvuk Martin
Václavík, dialogy a režie českého znění Zdeněk
Štěpán, vyrobilo HBO – Česká republika.

c) Hrdinové I. – překlad Olga Pavlová, Ivana Veli-
chová, zvuk Svatopluk Cechel, dialogy Luděk
Koutný , režie českého znění Jiří Kodeš, vyrobi-
la FTV Prima.

Cena Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší
zvuk dabovaného audiovizuálního díla
a) Zodiac – zvuk Richard Tomíček, (režie českého

znění Martin Kot), vyrobilo AW Studio Praha.
b) Tudorovci – zvuk Martin Václavík, (režie českého

znění Zdeněk Štěpán), vyrobilo HBO – Česká re-
publika.

c) Hrdinové I. – zvuk Svatopluk Cechel, (režie
českého znění Jiří Kodeš), vyrobila FTV Prima.

Vypracoval předseda poroty Vladimír Žďánský 
7. 7. 2008.
20. září budou v Přelouči uděleny ještě Ceny Prezí-
dia herecké asociace za celoživotní mistrovství
v dabingu a Cena Fitesu za celoživotní mimořád-
nou dabingovou tvorbu.

Jak uvádíme i na str. 2, Fites vypravuje tradičně do Přelouče autokar, který odjíždí

v sobotu 20. září 2008 ve 13,30 hodin od stanice metra B Českomoravská, návrat cca do

22 hodin tamtéž. Zájemci o místo se mohou přihlásit mailem na info@fites.cz nebo

telefonicky na č. 222 562 331, ale nejpozději do 5. září!!!, po tomto termínu pak 

mimořádně pouze na mobil Jany Komersové č. 728 610 036 a to do 10. září 2008.
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Tento statut upravuje podmínky pro udělování cen za díla filmové a televizní
tvorby.
Ceny uděluje a vyhlašuje Český filmový a televizní svaz FITES, Nadace ČLF,
město Beroun, nadace Život umělce za přispění Ministerstva kultury a pří-
padných dalších subjektů podporujících audiovizuální tvorbu.
Hlavní cena Trilobit Beroun 2005 (dále aktuální ročník) se uděluje každoročně
v jednotlivých oborech audiovizuální tvorby, přičemž porota rozhodne, za jaký
obor budou jednotlivé ceny uděleny. Porota může udělit maximálně pět Trilo-
bitů, maximálně pět Čestných uznání a jednu Zvláštní cenu poroty.
Ve smyslu podnětu zakladatelů FITES z roku 1965 je od roku 1995 udělová-
na CENA VLADISLAVA VANČURY za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž
tvůrce přispěl ke kultivovanosti české filmové a televizní tvorby a k její-
mu mezinárodnímu věhlasu.
O ocenění se mohou ucházet filmy a pořady českých i zahraničních filmových
a televizních tvůrců, pokud dílo vzniklo v české produkci nebo koprodukci
s výrazným podílem českých tvůrců, které byly veřejně promítnuty v období
od 1. ledna do 31. prosince hodnoceného roku. Ve výjimečném případě se
ocenění udílí tvůrčím týmům.
Cena může být navržena jen za mimořádný výkon v oboru některé z uměleck-
ých činností, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hodno-
ceném období.
Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedinečnos-
ti působení na auditorium uplatňováním zásad lidskosti, mravnosti, kulturnosti
a demokracie.
Na udělení cen není právní nárok.

O udělení cen rozhoduje porota, kterou jmenuje výkonný výbor Českého fil-
mového a televizního svazu FITES ve spolupráci s Nadací ČLF a městem Beroun.
Verdikt o udělení nebo neudělení ceny je výsledkem svobodného, nezávislého
a neveřejného rozhodnutí členů poroty.
Počet členů poroty musí být lichý. Oceněná díla musí porota schválit větši-
nou hlasů nominovaných členů. Žádný nemá právo veta. V případě odstoupení
jednoho člena v průběhu práce poroty je jmenován nový člen. V případě
odstoupení jednoho či více členů poroty při závěrečném hlasování tak, že není
zachován lichý počet členů poroty, má předseda dva hlasy.
Díla tvůrců, kteří jsou v daném období členy poroty, soutěžit nemohou.
Díla mohou do soutěže přihlásit jednotliví tvůrci nebo producenti, další pořady
mohou navrhnout členové poroty i členové FITES. Přihlášku spolu s dvěma
kopiemi díla na nosiči VHS nebo DVD je nutné odevzdat v době od 1. září do
5. října hodnoceného roku do kanceláře FITES.
Rozhodnutí poroty musí být v souladu se zásadami Charty Českého filmového
a televizního svazu. 
(Statut byl schválen výkonným výborem Fitesu na schůzi 30. května 2005.)

T R I L O B I T  2 0 0 8

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

(Ve vlastním zájmu vyplňte přihlášku úsporně – např. jméno
ve stejném řádku jako profese – řádky neroztahujte, použij-
te i menší typ písma atd. tak, aby se veškeré potřebné infor-
mace vešly na tuto jednu stránku! Chcete-li rozšířit stručnou
charakteristiku díla nebo nabídnout další údaj, pak je pošle-
te zvlášť na dalším listě.) 
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F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

Ve dnech 21. — 24. srpna 2008 proběhne již poosmé litoměřický filmový fes-
tival, tentokrát zaměřený na téma „střet realit“. V kině Máj, Divadélku Minimax,
Knihovně K. H. Máchy a Letním kině na Střeleckém ostrově budou k vidění filmy
Fitzcarraldo a Můj milovaný nepřítel – Klaus Kinski německého režiséra Wern-
era Herzoga. Ze zlatého fondu světové kinematografie to budou snímky Rekon-
strukce Luciana Pintilieho a Muž, který spadl na Zemi Nicolase Roega. Dále
německý film z 90. let nominovaný na Oscara a oceněný řadou mezinárodních
cen Za hranicí ticha režisérky Caroline Linkové či formálně zajímavý snímek
maďarského režiséra Benedeka Fliegaufa Mléčná dráha. Festival odstartuje
francouzský snímek Strach(y) ze tmy – divácký objev letošního ročníku fes-
tivalu animovaných filmů AniFest v Třeboni. Snímek diváci uvidí v předpremiéře,
Asociace českých filmových klubů jej na podzim pošle do kin. Účast na festi-
valu přislíbili spisovatelka Lucie Seifertová, dokumentaristé Tomáš Kudrna a
Radim Špaček či komentátor Respektu Erik Tabery. Lákadlem doprovodného
programu bude koncert pod širým nebem kapely SCHODIŠTĚ, která oslaví

25 let své existence. Dále vystoupí NANA ZORIN, VOICES (ve složení Pavla
Milcová, Peter Binder, Jaromír Honzák, Martin Zbrožek) a další. Pozvání
přijal pražský divadelní soubor LETÍ s inscenací irské hry Náš malý svět. Těšit
se můžete i na výstavu věnovanou slovenskému filmovému plakátu. Více po-
drobností na www.kinoostrov.cz/filmfest08.
Renata Vášová, hlavní organizátor a dramaturg, renata.vasova@kinoostrov.cz,
kinoostrov@kinoostrov.cz , 775 631 037

STŘET REALIT V LITOMĚŘICÍCH 

2008 
PUSTŤE SVŮJ FILM DO SVĚTA!

Piloti kina AERO vyhlašují tento rok již pátý ročník soutěže krátkých
filmů AEROKRAŤAS 2008, která umožňuje amatérským tvůrcům do-
stat své filmy před profesionální diváky. Vítězové získají ceny v podobě
profesionální filmové techniky SONY a jejich díla se stanou oficiál-
ními předfilmy před projekcemi celovečerních filmů v kině AERO. 
Protože AEROKRAŤAS slaví už páté narozeniny a definitivně tak odrostl
z plenek batolete, mění se tento rok i jeho podoba. Letos se už s nikým
mazlit nebude! Tvůrce i diváky čeká především přímá konfrontace
na webových stránkách vytvořených ve spolupráci s Film1.cz, kde
budou všechny přihlášené filmy zveřejněné a vydané tak všanc nelí-
tostné kritice těch nedůležitějších – diváků. Letos se prostě není
kam schovat a proto nezbývá než se z obou stran vrhnout do lítého
boje. 
Letošní novinky v otázkách a odpovědích: Co u pilotů spadlo pod stůl?
Podívejte se také na nevítězné filmy! Chcete zasáhnout do volby vítěze?
Hlasujte na webu o nejlepší divácký film! Máte jako divák nebo autor
neodkladnou potřebu sdělit svůj názor druhé straně? Využijte diskusi
pod každým filmem! Chcete objektivně poměřit své filmařské umění
s ostatními tvůrci? Natočte přímo pro soutěž film na zadané téma! Pro
letošní pátý ročník vyhlašujeme symbolicky téma „5 čili PĚTKA“.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: nejlepší čistě amatérský film na volné téma
(vítěz 1. kategorie: profesionální videokamera SONY), nejlepší film au-
torů s filmových vzděláním na volné téma (vítěz 2.kategorie: střiha-
čský software VEGAS s DVD authoringem), nejlepší film na zadané
téma „5 čili PĚTKA“ (vítěz 3.kategorie: balíček záznamových médií Mi-
niDV SONY), nejlepší divácký film(vítěz 4. kategorie: voucher na 2 me-
zinárodní jízdenky od společnosti STUDENT AGENCY)
Piloti kina AERO provedou z přihlášených filmů první předvýběr ma-
ximálně dvaceti filmů. Odborná porota složená z Lindy Jablonské, Marka
Dobeše a Martina Dudy potom rozhodne o devíti vítězích, bude vy-
hlášeno první až třetí místo v prvních třech kategoriích. Jeden vítěz
vzejde nakonec z hlasování diváků na webu.
PODMÍNKY SOUTĚŽE: film má délku maximálně 10 minut, film ne-
získal cenu na žádném jiném festivalu ani dosud nebyl promítán v kině
AERO, film může být na volné nebo zadané téma, film může být na-
točený na libovolný formát, předložený k projekci ve formátu DVD,
VHS, MiniDV, DVCam.
Uzávěrka přihlášek je 31.8.2008. Vyhlášení vítězů a projekce vítěz-
ných filmů proběhne v říjnu 2008 v rámci speciálního večera. Více
na http://www.kinoaero.cz/aerokratas/

Festival nad řekou (Letní filmový festival Písek 31. 7 – 9. 8. 2009)
Po několikaměsíčních přípravách vyjádřila ve čtvrtek 17. července Rada města
Písku podporu záměru společnosti Heart of Europe Media s.r.o. uspořádat v roce
2009 první ročník nového filmového festivalu. Po 25 letech se tak do Písku
vrací tradice pořádání významné letní filmové a společenské akce. Genius loci,
unikátní architektura města, kvalitní kulturní zázemí i filmová tradice výrazně
ovlivnily i volbu názvu celé akce. Festival bude pořádat společnost Heart of Eu-
rope Media (v oblasti kultury působí od roku 1994, byla koproducentem
filmu Jana Švankmajera LEKCE FAUST, pořadatelem festivalu WOMAD v rámci
Praha 2000 – evropské město kultury a v současné době spolupracuje s Pe-
terem Gabrielem na celosvětovém projektu Small Places Tour 2008).
Organizační a dramaturgický tým se bude skládat z lidí, kteří mají několikaleté
zkušenosti s pořádáním kulturních projektů, mezi nimiž byla i Letní filmová
škola. Ředitelem projektu je Michael Havas (režisér a producent s 30letým mez-
inárodním působením), uměleckým ředitelem Jiří Králík (autor Projektu 100,

dlouholetý ředitel LFŠ, autor projektu Film a škola, organizátor dalších vý -
znamných akcí). To je jeden z hlavních předpokladů pro vytvoření kvalitní
kulturní a společenské akce, která bude vycházet z osvědčeného dramatur-
gického modelu ale současně připraví několik programových novinek.
Festivalový program osloví co nejširší okruh zájemců, jak z řad odborníků,
tak i veřejnosti tím, že představí film jako multidisciplinární umění, jehož
veškeré složky (literatura, fotografie, hudba, tanec, divadlo apod.) budou na
festivalu uvedeny v konkrétním kontextu. Festival nebude rozlišovat mezi
„starým“ a „novým“ filmem – důraz bude kladen na ten „dobrý“. Bohatá nabíd-
ka doprovodných akcií nabídne možnost se v tomto smyslu dále vzdělávat i užít
si kultivované letní atmosféry. Výraznou charakteristikou festivalu bude snaha
do aktivní organizace a programu zařadit odborníky i ze zahraničí a současně
vytvořit prostor pro účast zahraničních účastníků a zájemců. Program festivalu
bude tradičně dramaturgicky rozdělen do hlavních a vedlejších cyklů, přičemž
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především hlavní cykly budou nejvíce charakterizovat aktuální ročník festi-
valu a v mnoha případech i programovou náplň vedlejších cyklů. 
První ročník nabídne: Svět Josefa K. (30 filmů), absurdní a věčný konflikt
neviditelné moci a manipulace v životě obyčejného člověka, který nejlépe ve
své tvorbě vyjádřil Franz Kafka, ale i další obdivovatelé jeho díla (B. Schulz, 
J. L. Borgés, Samuel Beckett, Eugen Ionesco, Václav Havel, Alfréd Jarry, Tom
Stoppard aj.) V cyklu se představí tvorba režisérů Jana Němce, bratří Quay-
ových, S. Soderbergha, Z. Rybczinskiego, Piotra Dumaly, T. Gilliama, Pavla
Juráčka aj. Argentinský film (30 filmů) – V příštím roce oslaví argentinská kine-
matografie své 100 výročí a jedním z cílů festivalu bude uspořádání největší
české přehlídky této bohaté a kvalitní kinematografie. Kromě nejlepších výz-
namných argentinských režisérů se ve filmu i při doprovodných akcích před-
staví nejvýznamnější ikony argentinského kulturního i společenského života
(J.L. Borgés, Che Guevara, Evita, Diego Maradona, argentinské tango). Zlatá
šedesátá (35 filmů) – unikátní stejnojmenný projekt Čestmíra Kopeckého stál
u zrodu myšlenky vzdát i v ČR výrazný hold fenomenálnímu úspěchu české
nové vlny. Obsahem cyklu bude 35 celovečerních filmů 35 nejvýznamnějších

režisérů. Většina nejúspěšnějších filmů byla výrazně ovlivněna tvorbou Franze
Kafky a doplní tak i hlavní cyklus festivalu. Terra Inkognita (5 filmů) – Nový
hlavní cyklus představí tvorbu méně známých filmových „trpaslíků“ – v roce
2009 padla volba na kinematografii Tibetu.
Festival počítá s cca 5 vedlejšími cykly, které m.j. nabídnou opět deset pokladů
světového kulturního dědictví za aktivní osobní účasti významných osobností,
připomenou životní jubilea významných filmových i nefilmových osobností
(speciální pozornost bude patřit 200 výročí narození Edgara Alana Poe a 100
výročí narození Francise Bacona, z českých legend pak výrazně – i v souvis-
losti s cyklem Zlatá šedesátá – významná jubilea Miroslava Ondříčka, Jana
Schmidta, Jana Klusáka, Jaromíra Šofra, Vladimíra Körnera, Juraje Herze...), 
představí nejvýznamnější filmy poslední festivalové sezóny a tradičně uvede
i to nejlepší z tvorby zemí VISEGRADU (především (české a slovenské filmy,
ale i polské a maďarské) – a opět za osobní účasti tvůrců. 

michael.havas@heart-of-europe.cz, 603 265 119,
jiri.kralik@heart-of-europe.cz, 602 704 620

Z A  Ř E K O U  M O R A V O U

Peter Dubecký sa stal generálnym riaditeľom Slovenského filmového ústavu
V pondelok 2. júna 2008 sa novým generálnym ria-
diteľom Slovenského filmového ústavu (SFÚ) stal
Peter Dubecký. Zvolila ho Rada SFÚ na základe vý-
berového konania, ktoré vypísala podľa ustanove-
nia nového audiovizuálneho zákona. Výberové ko-
nanie a voľba generálneho riaditeľa SFÚ na funkčné
obdobie päť rokov sa uskutočnili na základe ve-
rejného vypočutia a predloženého projektu riade-
nia a rozvoja SFÚ. Petra Dubeckého do funkcie zvo-
lila Rada SFÚ, menovaná ministrom kultúry SR,
v zložení Jozef Heriban, Peter Jaroš, Petra Kolevská,
Miloslav Luther a Martin Šmatlák podľa § 27 Zá-
kona č. 343/2007 Z.z. (audiovizuálny zákon), ktorý
vstúpil do platnosti 1. januára 2008, a podľa prí-
slušných ustanovení Štatútu SFÚ. Funkčné obdo-
bie generálneho riaditeľa začalo plynúť dňom jeho
zvolenia Radou SFÚ. 
Peter Dubecký pôsobil vo funkcii generálneho ria-
diteľa SFÚ od roku 1999 do 31. decembra 2007. Po
prijatí audiovizuálneho zákona, ktorý určil podmienky
a voľbu generálneho riaditeľa SFÚ a ktorý zároveň
definuje a sčasti mení postavenie, úlohy, organi-
záciu a riadenie SFÚ, bol od 1. januára 2008 po-
verený vedením SFÚ. 
Novozvolený generálny riaditeľ SFÚ za najdôleži-
tejšie považuje zachovanie kontinuity hlavných čin-

ností inštitúcie. „Prioritou činnosti do nasledujú-
ceho obdobia je projekt obnovy, ktorý v roku 2006
schválila Vláda SR. Tento projekt je pre budúcnosť
inštitúcie zásadný z viacerých dôvodov. Nielen preto,
že sa ním obnovuje audiovizuálne dedičstvo a hľadá
sa optimálny spôsob jeho sprístupňovania, ale je to
po prvýkrát, kedy sa SFÚ v takom veľkom rozsahu
stará o zachovanie audiovizuálneho dedičstva. Ne-
menej prioritnou činnosťou je realizácia informač-
ného systému SK CINEMA. Vďaka nemu SFÚ sprí-
stupní podrobne spracované informácie o slovenskej

kinematografii, a to nielen o hranom, spravodaj-
skom, krátkometrážnom a animovanom filme, ale
aj o osobnostiach, regiónoch a iných oblastiach ki-
nematografie. Ako dôležitú súčasť týchto priorít po-
važujem aj dobudovanie depozitov, v ktorých budú
uložené originály a novovzniknuté materiály z pro-
jektu obnovy, ale aj diela, ktoré SFÚ získa depo-
zitnou činnosťou, vyplývajúcou z audiovizuálneho
zákona.“
Pôsobenie Petra Dubeckého na poste generálneho
riaditeľa SFÚ počas predchádzajúcich ôsmich rokov
hodnotia odborníci z audiovizuálneho prostredia na
Slovensku ako obdobie, kedy sa podarilo SFÚ sta-
bilizovať. Za svoje aktivity bol Peter Dubecký oce-
nený aj v zahraničí. Tento rok sa stal držiteľom Zlatej
medaily AMU za dlhoročné zásluhy o česko-sloven-
skú vzájomnosť v oblasti kinematografie, získal aj
cenu festivalu Finále Plzeň Zlatý ledňáček za výz-
namnú podporu českej kinematografie v zahraničí.
Minulý rok dostal Cenu Klubu filmovej kultúry Ze-
lená hora za dlhoročnú spoluprácu a podporu
Lubušského filmového leta v poľskom Lagowe 
a Cenu Kristián za dlhodobú propagáciu českej kine-
matografie a rozvoj česko-slovenských kine-
matografických vzťahov, ktorá mu bola udelená
na MFF Febiofest. 

MAĎARIČ NIŽŇANSKÉMU ODPUSTIL ČASŤ ODVODOV DO AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU
Minister kultúry Marek Maďarič sa dohodol s novým
riaditeľom Slovenskej televízie Štefanom Nižňan-
ským o úprave audiovizuálneho zákona v prospech
Slovenskej televízie. STV mala podľa pôvodného ná-
vrhu zákona o audiovizuálnom fonde odvádzať pät-
násť percent z ročných príjmov z vysielania rekla-
my a telenákupu. Šéf rezortu a televízie sa dohodli,

že to bude len 5 %. V peniazoch nie 80, ale len
približne 26 miliónov ročne. Finančné prostriedky,
ktoré takto zostanú v STV, chce Nižňanský využiť
na pôvodnú tvorbu. 
Hovorca rezortu kultúry Jozef Bednár potvrdil, že
90-miliónová dotácia pre športový tretí kanál STV
je istá. Dotácia zabezpečí financovanie tretieho ka-

nála do konca roka, peniaze majú ísť predovšetkým
na menšinové a regionálne športy. Tento rok by
to mohlo byť 950 hodín, na budúci rok 1800 
a v roku 2010 až 2200 hodín vysielania. Budúci rok
by mal financovanie stanice zabezpečiť nový zákon 
o poplatkoch.

REZORT PLÁNUJE REFORMU, CHCE UŠETRIŤ POL MILIARDY
Ministerstvo kultúry SR pripravuje reformu, ktorá
by mala rezortu ušetriť pol miliardy korún. Jednot-
livé zmeny chce uskutočniť v horizonte dvoch až
troch rokoch. Ministerstvo plánuje investovať do re-

formy 20 až 30 miliónov korún, vyplýva to z osem-
mesačného auditu. Jednou z hlavných zmien je vy-
tvorenie centrálnej servisnej organizácie, ktorá by
sa starala o správu a prevádzkovanie 32 inštitúcií

v pôsobnosti ministerstva. Rezort na ňu vypíše ten-
der. Reforma by mala zabezpečiť transparentnej-
šie hospodárenie s financiami týchto inštitúcií. 
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Jediné slovenské filmové štúdiá na bratislavskej
Kolibe a k nim patriace pozemky ovládla v minulých
dňoch finančná skupina J&T. O majetok v najlu kra -
tívnejšej časti Bratislavy sa po novom delia finanční
žraloci s bývalými privatizérmi z konca 90. rokov
– deťmi šéfa HZDS Vladimíra Mečiara.
J&T získala kontrolu nad Kolibou vďaka kúpe 65 per-
cent akcií spoločnosti s názvom Štúdio Koliba od
bývalej nebankovej firmy 1. garantovanej. Súčasne
finančná skupina kúpila pohľadávky, teda dlhy rôz-
nych spoločností a inštitúcií štúdiám. Spolu za celý
balík, ktorý je cestou k úplnému získaniu majetku
na Kolibe, skupina zaplatila 370 miliónov korún.
Firma s názvom Štúdio Koliba je atraktívna najmä
preto, že do jej majetku patrí 9,2 hektárový poze-
mok okolo samotných filmových ateliérov. Ateliéry
inak už desať rokov zápasia s ekonomickými pro-
blémami a od roku 2001 sú v konkurze.
„Akcie aj pohľadávky 1. garantovanej oproti Koli-
be kúpili naši klienti“, potvrdil Maroš Sýkora, ho-
vorca skupiny. Firma 1. garantovaná získala
väčšinový balík akcií Koliby v roku 2000. V polo-
vici januára sa ich rozhodla predať. 
Finančníci J&T sa ako jediní prihlásili do verejnej
súťaže. Za nezáujmom iných spoločností bol prav-
depodobne aj stále prebiehajúci konkurz a fakt,
že o svoje právo na ateliéry sa v ňom prihlásilo vyše
sto veriteľov. Spolu si takto nárokujú okolo 780 mi-
liónov korún.
Hodnotu pozemkov pod Kolibou oceňujú zástup-
covia J&T na miliardu korún, podľa iných mediali-
zovaných odhadov by to mohlo byť aj viac ako 1,4
mi liardy. „Tretina pozemkov patriacich štúdiám je
zalesnená, na tretine stoja viac či menej zachované
filmové ateliéry a rôzne budovy a zvyšok je neza-
stavaná voľná plocha“, spresnil Igor Rattaj z pred-

stavenstva 1. garantovanej a zároveň partner J&T,
ktorá má v bývalej nebankovke rozhodujúci vplyv.
Pozemky na bratislavskej Kolibe patria k najdrahším
na Slovensku, túto štvrť prezývajú mnohí ako „slo-
venské Beverly Hills“. Na porovnanie, byty stavané
v neďalekej novovystavanej oblasti Parkville sa pre-
dávajú za cenu 110 tisíc korún za štvorcový meter.
Pri 100-metrovej ploche to predstavuje cenu 11 mi-
liónov korún. Priemerná cena bytových priesto-
rov v Bratislave dosahuje polovičnú úroveň.
Pre J&T má Koliba hodnotu navyše v tom, že v nej
sídli televízia JOJ, ktorú skupina získala minulý rok.
„Zatiaľ neplánujeme televíziu sťahovať“, uviedol
Sýkora. Pred úplným ovládnutím firmy a naklada-
ním s pozemkami či budovami musí nový väčšinový
vlastník doriešiť prebiehajúci konkurz. Podľa Sýko-
ru však skupina už vlastní väčšinu z balíka pohľadá-
vok, ktoré rôzne spoločnosti prihlásili v konkurze.
Vďaka tomu má J&T dobrú vyjednávaciu pozíciu na
skončenie konkurzu. Ďalšie plány so štúdiami a po-
zemkami Sýkora zatiaľ nespresnil.
„Súd môže zrušiť konkurz len na žiadosť všetkých
veriteľov a so súhlasom konkurzného správcu“, uvie-
dol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol
Adamčiak. V akom štádiu sa v súčasnosti konkurz
nachádza, nekomentoval. „Od januára 2008 pre-
bral spis nový konkurzný sudca, ktorý sa so stavom
konania oboznamuje“, dodal Adamčiak.
K situácii sa odmietla vyjadriť aj kancelária kon-
kurzného správcu Vojtecha Agnera s tým, že keďže
správca je mimo Slovenska, nemôžu poskytovať ni-
jaké informácie. Agner esemeskou oznámil, že sa
plaví po Karibiku. J&T sa bude musieť pravdepo-
dobne vyrovnať aj s menšinovým vlastníkom firmy
Štúdio Koliba so spoločnosťou MMM, ktorá patrí
Mečiarovym deťom.

Pri tomto obchode bola J&T v osobitnej situácii. Stála
totiž na strane predávajúceho, aj na strane kupu-
júceho. Igor Rattaj, ktorý v 1. garantovanej zastu-
puje J&T, ale odmieta akúkoľvek manipuláciu s pre-
dajom. Dodáva, že výnos pre garantovanú mohol
byť vyšší, ak by z príjmov z predaja iného majetku
spoločnosť kúpila buď ďalšie pohľadávky, alebo
akcie. „Môj návrh zástupcovia garantovanej ale ne-
podporili“, tvrdí Rattaj.

Čo je 1. garantovaná?
Ide o poslednú z veľkých nebankových spoločností,
ktorá vznikla ešte v deväťdesiatych rokoch. V roku
2001 sa zmenila na klasickú akciovú spoločnosť 
s vyše 30 tisíc akcionármi, čo boli pôvodní vkla-
datelia peňazí, bežní občania. Od jesene minulé-
ho roku si v nej upevnila postavenie finančná sku-
pina J&T. Garantovaná je majoritným vlastníkom
štyroch podnikov v zložitej ekonomickej situácii.
Pred pol rokom akcionári rozhodli, že podniky pre-
dajú. Do mesiaca sa čaká zavŕšenie predaja budo-
vy firmy v centre Bratislavy. Predaj prebieha aj v No-
váckych chemických závodoch. Na ďalší podnik –
Solivary Prešov – je vyhlásená exekúcia. Po skončení
lyžiarskej sezóny by sa mal rozbehnúť tiež predaj
podielu v najväčšom lyžiarskom stredisku – Jasná
Nízke Tatry, kde garantovaná vlastní tri štvrtiny akcií. 
Posledná čerešnička – spoločnosť Štúdio Koliba –
bola v zložitej situácii, pretože je 8 rokov v konkurze
a mala veľa nezaplatených dlhov. Táto firma ako prvá
vypadla z majetku 1. garantovanej, keď väčšinový
podiel akcií Koliby v minulých dňoch kúpila práve
J&T. Na peniaze, ktoré prídu z predaja, čakajú aj malí
akcionári. 

Jana Morháčová, Xénia Makarová, 
PRAVDA, 7. 3. 2008

FILMOVÉ ŠTÚDIO NA KOLIBE OVLÁDLA J&T

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

„Natáčení probíhá vždy strašně… Ne -
uznávám však žádný recept, jakýkoli re-
cept je použitelný. Vše, co už bylo
učiněno, odmítám. Chci šlapat na novou,
třebaže nejistou půdu… Tvorba je práce,
dřina a utrpení, ale i rozkoš… Každý
spoluautor by měl být přístupný, poko-
rný, aby dovedl opustit vlastní záměr,
bude-li mít ten druhý lepší nápad.
Spolupráce je diskuse…“
Těch několik poznatků a názorů z inter-
view Věry Chytilové dostatečně charak-
terizuje její přístup k filmové tvorbě.
„Mimoto, za totality prosadit film od filmu
byl boj, boj, boj. V žádném případě jsem

s bolševiky nekolaborovala, jen jsem je
podváděla zesměšňovala. Přišla jsem na
to, že asi každý má doma ženu hysterku
a proto má zakódovaný strach z hysterie.
Když jsem chtěla něco docílit, tak jsem
jim na ředitelství sehrála běsnivou
komedii, kopala do dveří, otvírala okna,
že vyskočím, prostě při takovém záchvatu
mně bylo vše fuk. Řvala jsem, mně
nemůžete nic udělat a jestli mě popravíte
nebo zavřete, půjdete se mnou. Tak jsem
jim vyhrožovala a věděla jsem, že se bojí.
Jednou po takové vyčerpávající „domlu-
vě“ jsem za jízdy autem havarovala a oc-
itla se v příkopu, usnula jsem, hledala mě

SY4-08-zlom1.qxd:SY vnitrek 2-06  5.8.2008  23:27  Stránka 42



Synchron  4 2008 43

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

policie a s kravama mě vytáhli. Ale dostali
strach“
Při kádrování jí nabízeli jinou práci než
režii, což odmítla. Vyčítala jim, že jí
vyhrožují, sepsala to a rozeslal ty strašný
hovadiny od prezidenta na ÚV a ředitel-
ství a všichni se chechtali. Ale byla to
taková taktika, že se jí báli vůbec něco říct
a dali jí pokoj.
Když mi byla nabídnuta spolupráce na
filmu Kopytem sem, kopytem tam, měl
jsem upřímnou radost. Lákala mě i sku -
tečnost, že její filmy jsou nekonvenční,
společensky progresivní, a kdo by se
netěšil spolupracovat na filmu, o kterém
se už předem ví, že bude mít odezvu.
Spolupráce s režisérkou Věrou Chytilovou
mi nebyla neznámou pevninou, datuje se
rokem 1963 filmem O něčem jiném
s olympijskou „zlatou“ Evou Bosá kovou.
Na Chytilové mě imponuje, že si byla vždy
velmi dobře vědoma emocionálního pů-
sobení živého kontaktního zvuku a in-
tenzivně pociťuje, že vizuální a auditivní
projev herce je výslednicí téže emoce,
a že dodatečné namluvení je pro její filmy
nedokonalou náhražkou. Fascinuje ji 
i komplexní zvuková atmosféra dramat-
ické akce, která by postsynchronem ztrati-
la pravdivost a vyzněla by uměle a cize.
Tato její snaha o zachování zvukové
věrnosti prostředí však zavinila i jisté ne-

dorozumění. Když viděla,
jak se mikrofon pohybuje
nad hlavami herců, začala
rezolutně projevovat ne-
spokojenost, že to tak ne -
chce, ať je mikrofon umís -
těn staticky nad kamerou,
že vyžaduje „plastický“
zvuk, takový, jaký sama slyší
u kamery.
Každé médium transformu-
je realitu s určitou distorzí.
Abychom docílili maximál-
ního estetického působení,
tak „jak to sama slyší“, je
třeba určitých zásahů a re-
alizačních postupů a právě
těmi je myšleno i to pano -
rámování mikrofonu. Vše -
obecně totiž panuje názor,

že stačí statický mikrofon a magnetofon
věrně zaznamená zvukové dění před
kamerou, automaticky, technicky. Skuteč -
nost je však zásadně jiná a docílení
adekvátního vjemu vyžaduje nutnost lo -
gického a promyšleného panorámování
mikrofonu. 
Statickým mikrofonem nad kamerou jsem
nemohl splnit režijní požadavek „plas-

tického“ zvuku a filmování jsem stopnul.
A to se řeší promptně. na tvůrčí skupině
se řeklo pro a proti, mikrofon bude
panorámovat a v klidu se točilo dál.
Ale po dvaceti pěti letech na filmu Kopy-
tem se, kopytem tam se opakovalo něco
podobného. Kamera zabírala celek dlouhé
chodby zdravotního střediska uprostřed
s lavicemi sedících pacientů na odběr
krve. Ti si něco povídají. Když jsem her-
cům instaloval bezdrátové mikroporty,
vyčítala mi Chytilová, že strkám hercům
mikrofony do krku, chtěla opět „plastický“
zvuk. Bral jsem to už úsměvně, předvedl
jsem jí, že mikrofon nad kamerou by
žádný dialog „ne slyšel“, jen hukot led-
niček na chlazení léků. Přesvědčivě
pochopila a už do mikrofonů nezasa -
hovala.
Pravý filmař však nehledá nejschůdnější 
a bezproblémovou spolupráci, ale právě
všechny ty zdánlivé roztržky a neshody
mezi tvůrci jsou podstatou kolektivní tvor-
by. Režisérka Chytilová pracuje i s neherci,
a to je také důvod, proč nepřipouští post-
synchron. Umí si vybrat představitele,
kteří splní její požadavky, ať jsou z řad pro-
fesionálů nebo amatérů. Jistě bere v úvahu
i fakt, že známý herec může narušit auten -

V tvůrčím zápalu (Kopytem sem, kopytem tam…

Vaše nejhodnější režisérka Věra Chytilová
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ticitu filmu neustálým připo mínáním, že
děj je rozehráván.
Hercům ustavičně mění a „brousí“ texty,
čímž je donutí k bezprostřednímu pro-
jevu. Herec musí myslet na to co říká, ne-
memoruje a to se odráží i v jeho optick-
ém výrazu, divák mu věří.
Příprava záběru nemá klasické fáze:
aranžování, zasvětlení, zkouška, ticho,
kame ra. Zkouší se, vše se stále rodí,
pozměňuje, dotváří a v okamžiku pocitu
kulminace zazní povel – kamera! A točí
se. V tvůrčí diskusi o interpretaci herců
padají i ta drsnější slova. I když jsou dobře
míněna, slabší ženské nátury to dojímá.
Kdo však ví, jakých výrazů používaly Múzy,
bohyně umění?
Hraje se po celém „jevišti“ i za kamerou
a neplatí zvyklost, že to, co se děje mimo
zorný úhel kamery, je pouze pomocná
nahrávka. A když si představíte osmnác-
tku jako standardní objektiv kamery, kdy
už kameraman musí dávat pozor, aby si
nezabral vlastní boty a zešikmenou ver-
tikálu kamery, je jasné, že jeden mikro-
fon je pro zachycení mluvních projevů ne-
dostačující.
Věra Chytilová, bývalá královna krásy, je
svérázná umělkyně. Při zanícené práci
nepo ciťuje chlad a zapomíná na hlad.
Nezapírám, že při spolupráci jsem někdy
i vypěnil. Nebyl jsem sám, zvýšenou hladi-
nou adrenalinu měl občas i kameraman

Jaroslav Brabec, utáhl horizontálu a ver-
tikálu u kamery a odešel, aby se za chvíli
opět vrátil. Dnes se tomu usmíváme a je
to tak dobře, Spolutvůrci nemohou jen
pasivně akceptovat požadavky režiséra.
Musí si nejprve subjektivně osvojit, aby
vůbec dokázali se vyjadřovat v jeho in-
tencích.
Divákovi je lhostejné, jak film vznikal, jaká
atmosféra panovala při natáčení. Posuzuje
film podle toho, co v kině viděl a slyšel.
To, co slyší, považuje jaksi za samozře-
jmé, o čem není třeba hovořit. Stačí si však
představit, jaký dojem z filmu by divák
měl, kdyby nic neslyšel.
Film Kopytem sem, kopytem tam prošel
bez připomínkových problémů, i když
v ději byly situace, které by cenzoři nor-
málně pozastavili, ale blížila se doba konce
vlády jedné strany a převládaly jiné
starosti.
Když jsem dal Věře Chytilové podepsat
fotografii, kde zrovna nejsme v tvůrčí po-
hodě, napsala mi na ni: Vaše nejhodnější
režisérka Věra Chytilová a řekla: „Pište co
chcete, máte svobodu!“
kapitola 42: NÁHRDELNÍK
Abych se vrátil do současnosti, stačí za-
vzpomínat na natáčení dvanáctihodi-
nového seriálu Náhrdelník v česko-
německé koprodukci režiséra Františka
Filipa.
Ač šlo o velmi náročnou spolupráci, rád na

ni vzpomínám. Když jedu na Mělník a za vsí
Na Štěpáně přejíždím po železném mostě
Labe, tak vždycky slyším motor letadla 
a jeho náraz do mostní konstrukce. Tam
jsme totiž natáčeli havárii konstruktéra
Gahlmayera (Josef Abrhám), který se snažil
most podletět. Natočilo se několik záběrů
na pilota v letícím stroji – ovívaném letec -
kým propelerem, ale ve skuteč nosti sto-
jícím na letišti a následně několik záběrů
při pokusech podletět most. Na břehu
byla postavena třímetrová maketa mostu,
ale z pohledu tří kamer přetínala celou
řeku. Pilot pak byl naváděn tak, aby přímo
nalétával na most – maketu. K nárazu
letadla do mostu se použila metoda
Georgese Melise, objevená roku 1897, tzv.
stoptrik. Když se letadlo zdánlivě dotklo
mostu, kamery se zastavily a znovu se
rozběhly k natočení výbuchu pyrotech-
nické nálože a padání hořících trosek letad-
la do vody. Po sestřihu obou záběrů byl
výsledný dojem naprosto věrohodný,
umocněný zvukovými efekty. Líbil se nám
tak, že se ve filmu třikrát opakuje.
Dalším katastrofickým záběrem byl pád
obsazeného auta do řeky, znějící ve
scénáři docela prostě: auto vjede do řeky.

Libuše Šafránková a Josef Abrhám – Náhrdelník.

Pád obsazeného auta do řeky. Nikdo nebyl zraněn!
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Byla to vlastně dvě naprosto shodná auta,
jedno skutečně jelo s herci, druhé bez
motoru čekalo s figurínami na jakémsi
skokanském můstku, připravené ke kata -
strofě. Architekt Jaromír Švarc tvrdil, že
sklon a výšku můstku vypočítal podle
zákonů o nakloněné rovině a volném
pádu. Sám pak čekal se sekerou na povel
„kamera!, aby přesekl lano zadržující vůz.
Akce se natáčela současně třemi kam-
erami, ale architekt stále držel sekeru
v ruce, aby prý se mohl bránit, kdyby se
přepočítal. Záběr však byl ve třech
kamerách, jak se říká „v kufru“, potápěči
uvázali auto na hák a jeřáb je vytáhl z vody.
Nad krajinou se rozlila spokojenost
s výsledkem a producent Jan Kadlec jej
ocenil šampusem.
Náhrdelník sleduje osud Josefíny (Libuše
Šafránková), dcery českého politika pro-
fesora Konráda (Radovan Lukavský) a její
kariéru operetní zpěvačky včetně milost-
ného poměru s německým hudebním vy-
davatelem Ferdinandem von Brucknerem.
V ději navštěvuje hodiny zpěvu, hraje na
klavír, zpívá v operetě, a to vše se točilo

živě s kontaktním zvukem bez playbacku,
jenže Josefína zpívala bezhlasně, hlas
mimo záběr dodávala školená pěvkyně
a na druhém klavíru hrál mimo obraz
klavírista. Ale nejen to. V seriálu je řada
operetních představení se zpěvy a or-
chestrem a i tyto hudební sekvence se
natáčely za účasti skrytých pěvců a ne -

hlasném zpěvu obrazových představitelů.
Natáčení hudebních pasáží umožňovala
realizace celých obrazů v jednom záběru
bez přerušování dvěma kamerami a šlo
i o takové obrazy, kdy na jevišti probíhá
hudební produkce a v hledišti sedí a ho -
voří porota, takže kamery směřují prak-
ticky proti sobě. František Filip však pře-

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

Režisér Filip dává hercům poslední instrukce, ale nahoru nepoletí.

POZVÁNKAPOZVÁNKA
nana

54. Čtvrtletník FITESu54. Čtvrtletník FITESu
panelovou diskusi tentokrát na téma

Slouží Česká televize stoprocentně?
Pokračování ankety Synchronu.

Je současný model ČT vyhovující?
Je ČT reformovatelná?

V panelu zasednou členové managementu ČT
a jimi přizvaní hosté.
Moderuje Jan Kraus. 

Těšíme se na vás

v pondělí 15. září 2008 od 17 hodin
v projekci klubu MAT

Karlovo nám. 19, Praha 2

Český filmový a televizní svaz zve všechny,
kteří to s Českou televizí myslí upřímně a dobře.
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dem znal střihy jednotlivých kamer, takže
mohly v určitých fázích i panorámovat.
Zdá se to fantastické, ale výsledkem byl
hotový obraz s hudbou i dialogy a zvládli
jsme to bez potíží. V permanenci bylo
ovšem kolem pěti mikrofonů. Vím, že i pro
filmařské rutinéry zní tento popis fanta-
sticky, ale tak to přesně bylo! Mohl jsem
si takovou realizaci dovolit dík mikrofon-
istovi Ing. Zdeňku Taublerovi, který
nepotřeboval dlouhé vysvětlování a věděl
přesně o co jde, ani s režisérem nebylo
třeba žádných dohadů, měl jistotu, že
výsledek bude perfektní. 
Nadšení z pracovních výsledků se pře-
neslo i na moje milované umělkyně Libuši
Šafránkovou a Janu Preissovou, které
kromě svého uměleckého výkonu zastaly
i funkci mikrofonistek. V kabelce, která
patřila k jejich doplňkům, měly ukrytou
vysílačku a dírkou vyčnívala hlavička
mikrofonu. Tam, kde nebylo možné pra-
covat s mikrofonem na tyči, vypomohly
milé umělkyně nenápadnou manipulací
s kabelkou-mikroportem tak, že mimod-
ěk směřovaly při hře vždy na toho, kdo
právě mluvil. Na výstavě obrazů, kde Jana

Preissová, sledována dvěma kamerami,
prochází celou galerií, při rozmluvě s kurá-
torem a dalšími účastníky, by bez její 
pomoci bylo obtížné takový obraz rea -
lizovat.
Tak bylo možné natočit za chůze
s kočárkem ve velkém celku dialog trva-
jící přes polovinu Karlova mostu i se vzda -
lováním se od kamer, kdy byla v záběru

už celá Mostecká věž. Myslím, že už toho
prozrazuji až moc, ale nesledujte v ka-
belkách vždy mikrofony. Za tento záběr
patří dík Libuši Šafránkové.
Pro celý seriál byly postaveny dvě deko-
race. Byt profesora Konráda a byt hudeb-
ního vydavatele Ferdinanda von Bruck-
nera. Ale ani ty nestály v ateliéru. Místo
něj posloužila sportovní hala v Říčanech

u Prahy. Jinak se vše točilo v reá -
lech, většinou v neobydlených
domech určených k rekonstruk-
ci, jako na příklad na náměstí
Míru na Vinohradech. Jak to tam
vypadalo? Hrozně! Špína a prach,
netekla voda, nesvítilo světlo,
nešel plyn, nejezdil výtah, zima
jak v morně. Aby hercům nešla
pára od úst, tak se zažehl
propanbutanový plamenomet.
V bezkyslíkové atmosféře, v žáru
přímého ohně a v hluku ventilá-

toru, vířícím prach, odehráli herci po
vy pnutí plamenometu pět minut děje
v útulném pokoji filmově zařízeném archi -
tek tem. My za kamerami jsme byli nale -
peni na zdech, protože dostat se do
záběru jedné z kamer bylo velmi snadné.
(Ateliéry jen pro cizince!) WC v metru. 
V konečné fázi bylo nutné dabovat
německé herce do češtiny. I to se dělo

neobyčejným způsobem, nikoliv po
smyčkách, ale po celých obrazech.
Nevěřil jsem tomu, šlo to velmi rychle.
Zásluhu na tom měl hlavně Eduard Cupák,
mistr dabingu za von Brucknera. Aby po
výstřihu německého dialogu zůstala at-
mosféra obrazu plynulá, musel jsem rozm-
nožit místa bez dialogu a tím vyplnit vys-
třižený německý text. Na dabing jsme si
pronajali biograf v Michli, tam jsem na -
instaloval video a monitory, zvuk jsem při-
jímal na NAGRU. Akustika byla dokonalá,
jak pro exteriér, tak pro soudní síň. Nešlo
o práci „na koleně“.
Ještě stojí za zmínku, že pro několik záběrů
se letělo do New Yorku. Bohužel tam nebyl
kameraman Jiří Macháně, protože am-
erické odbory požadují zaměstnat i am-
erického kameramana. Ten prý měl
nataženou ruku ještě dřív než vůbec něco
natočili. „Až to uvidíme“, řekl Kadlec.
Odplutí do Ameriky na zaoceánském
parníku se natočilo na palubě botelu na
Smíchově.
Světové televize získaly 12 hodin vysí -
lacího času a my jsme tomu věnovali rok
života, ale byla to radostná práce.

(Tyto memoáry byly sepsány za přispění
Nadace Český literární fond.)

Příště: Mírová mise, Letní Vánoce a katastrofa, Epilog 

Vždy proti sobě mířily dvě kamery.

Kopytem sem, kopytem tam jsme zamíchali s Ing. Ivo Špaljem – je vpravo.
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Váženímilí, Evičko,
ano, vidím tady spoustu známých generačních tváří, smutnících s námi, že jsme
opět přišli o jednoho z nás, neustále zákonitě řídnoucích a tudíž i brzkých jeho ná-
sledovníků.
Ale vidím tady tváře mladší, i mnohem mladší, které tu štafetu paměti na naše-
ho Tondu, Toníka, a vzácněji i Toníčka, ponesou dál (a doufám) dlouho do bu-
doucna. I s tím jeho až do smrti chlapeckým a nakažlivým úsměvem. 
Byl vědoucí, byl člověčí, byl statečný. A v jakékoli čestné společnosti nenahra-
ditelný. I ve fotbalové jedenáctce českých literátů konce 20. století by mohl
nosit kapitánskou pásku.
Budiž řečeno, co řečeno být má, když ze života odchází nevšední člověk, dok-
tor filozofie, kandidát věd, docent Karlovy univerzity, literární historik a kritik, i au-
todidakt v uměnovědě lidské vstřícnosti. Tu zvláštní vstřícnost, nepodbízivou, po-
otevřeným dveřím podobnou, ho nemusel nikdo učit. Narodil se s ní.
Jako student na katedře češtiny a rusistiky měl v tom prokádrovaném už roce devětačtyřicátém ještě štěstí na ctihodné profe-
sory: Bohumila Mathesia, J. B. Čapka, Františka Jílka Oberpfalzera, Vladimíra Šmilauera. Z jejich respektovaného odkazu se
odvíjela jeho vzdělanost i myšlenková svébytnost vědeckého aspiranta, posléze odborného asistenta, až k tomu jmenování
docentem za dosud nejobsáhlejší studii o veškerém díle Vítězslava Nezvala. Ale ani v té důkladné studii nemohl naplno vyslo-
vit smutek nad posledním obdobím tvorby velkého básníka.
S Antonínem Jelínkem jsem se poznal v době, kdy na fakultě spolu s Milanem Schulzem psal společnou studii o Nezvalově Zpěvu
míru. Tehdy tato báseň vyvolala spoustu studentských parodií, potají jsme si je vyměňovali, Toník se tohoto konání účastnil s vel-
kou chutí nadaného ironika a nepřekonatelného vypravěče humorných historek a anekdot.
V roce 1964, kdy vyšlo Divišovo Chrlení krve, oslavovala se, myslím, Jelínkova docentura. Někdo tenkrát po bravurní půlho-
dině jeho neotřelých vtipů teatrálně zarecitoval – „Antonín Jelínek: Chrlení anekdot“. Podezřívali jsme ho, že si je i sám vy-
mýšlí. Málokdy totiž byl v jeho vypravěčské sbírce vtip už předtím slyšený. Ze své tlusté paměti leckdy vytáhl pichlavou sen-
tenci i celou pasáž z literatury, ať staročeské, ať haškovské. V obsáhlém knižním sborníku O české satiře jeho zasvěcený příspěvek
nemohl chybět. A nechyběl ani v dalším sborníku z dějin české literární kritiky, vydaném v roce 1965. Jako kritik míval slušný
přehled i o soudobé slovenské literatuře, zejména o její poezii. Jako literární historik se vedle svého Nezvala věnoval fenomé-
nu české meziválečné avantgardy, i F. X. Šaldovi a na rozhlasových vlnách Nerudovi, Arbesovi a dalším. Poslední jeho knižně vy-
daná studie je Krajina dětství Františka Hrubína z roku 1991.
„Ačkoli byl zaměstnán na katedře české literatury jako docent, nebyl typem katedrového vědce,“ říká o něm ve svém nekro-
logu Milan Jungmann, a dodává: „ba naopak: hojně publikoval časopisecky a v rozhlase a usiloval o popularizaci kulturních
hodnot… Jako jeho starší kolega jsem byl vždycky, když jsme se potkali, potěšen.“ Ano, tu poslední Milanovu větu mohou po-
tvrdit mnozí další včetně mě. Neboť docent Antonín Jelínek byl i v těžkých časech rozsévačem dobré nálady.
Ač tedy typ vědce nekatedrového, na filozofické fakultě byl po dlouhá léta víc než doma. A v době tání dogmatického ledovce
i naivního pokusu o lidskou tvář socialismu nesovětského typu se tam cítil opět víc než doma. Studenti ho milovali i jako roz-
sévače hluboké erudice. Sám jsem byl účastníkem jednoho studentského zájezdu do nezvalovských vesniček, do Třebíče, do
Městečka T., v nezvalovské bibliografii utajovaného. Způsob, jímž Toník studentům zprostředkoval tu studentsky lehkovážnou
lyrickou pornografii, je všecky očaroval. Na jedné zahradě, už nevím, zda v Dalešicích nebo někde jinde, nám ukázal i strom, pod
nímž Nezval napsal v prázdninovém létě svého Edisona.
Nedlouho poté, po Pražském jaru sovětskými tanky v srpnu převálcovaném, se ve svém domě, na své fakultě, na katedře češ-
tiny a české literatury, stal pouhým podnájemníkem. Směl vyučovat pouze starší českou literaturu. A v lednu 1975 byl pro
své nekompromisní postoje a prý „špatný vliv na studenty“ takzvané normalizace ze svého domu zcela vyobcován.
Tehdy jsem ho snad poprvé viděl ve špatné náladě. Ale v květnu téhož roku tu svou příslovečnou dobrou náladu zas už měl. Před
mytím oken či vodními vrty s životem v maringotkách si ho přivlastnilo Japonské velvyslanectví v Praze. Od řadového propa-
gačního referenta se tam přes tiskové oddělení vypracoval až na poradce pana vyslance. A v šestém roce po naší takzvané
sametové revoluci mu byl udělen japonským císařem a jeho vládou Řád zlatého pokladu se zlatými paprsky a růžicí.
Je to smutné, viďte, ale je to české. U nás dostal jen nakladatelskou cenu za nezvalovskou monografii v roce 1962.
Do svého fakultního domu na dnešním náměstí Jana Palacha se vrátil jako docent – penzista. S dobrou náladou se stal v roce
1996 i předsedou Obce spisovatelů, kde po japonsku přesně a obětavě pracoval po celých šest let. A svou tvořivou invencí
obdařoval i společné schůzky s Českým centrem PEN klubu. Domluvili jsme se, že po té oběti v Obci podstoupí další oběť.

Za Antonínem Jelínkem

I N  M E M O R I A M
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Ztráta pro Přelouč
Tak jako špatný herec na scéně,
co samou trémou neví, co má říct,
tak já tu stojím, zmateně,
v návalu vášně neřeknu však nic…

Vážení smuteční hosté, dámy a pánové,
touto volnou citací ze sonetů Williama Shakespeara jsem loni začínal mode-
rování dabingových cen Františka Filipovského. Byla to také poslední příleži-
tost, kdy jsem hovořil s Jardou Paďourem, kamarádem a pro mne především
s člověkem, jenž byl pro mne symbolem – v Evropě zcela jedinečných – da-
bingových cen, které se každoročně v Přelouči udělují.
Rád bych v tuto chvíli rád poděkoval Jaroslavovi jménem svým, i jménem
Českého filmového a televizního svazu FITES, jménem Herecké asociace a České
televize za to, jak svým šarmem, energií a neutuchajícím optimismem vytvá-
řel atmosféru každoročního dabingového setkání. 
Ano, jako „špatný herec na scéně“ se právě cítím v tuto chvíli i já – neboť
nemohu uvěřit, že už nestihneme naši společnou „kávu“ , kterou jsme si právě
loni ještě slibovali. „Snad nám to někdy vyjde“, říkali jsme si a domlouvali
se, že „si hned po novém roce zavoláme…“ 
Nestihli jsme to, zavolali jsme si, ale sejít se – to už se nám společně nepo-

dařilo. A já jsem si – bohu-
žel už v životě poněkoliká-
té – opět říkal, že se některé
věci nemají odkládat…
Jsem poctěn, že jsem byl
Jardovou rodinou požádán,
abych pohovořil právě
dnes, stejně, jako jsem byl
poctěn, že jsem mohl patřit
mezi Jardovy kamarády.
A nyní mně dovolte, abych
na základě přání Jardovy
manželky vybral pár slov 
z textu, který pro tuto pří-
ležitost napsala pozůstalá
rodina.

Každý z nás ho znal jinak, z jiné životní etapy, z jiné role. Všichni stejně se
však jistě shodneme na tom, že to byl člověk nesmírně pracovitý, přátelský,
ochotný všem pomáhat. Ke svému štěstí potřeboval být obklopen lidmi, se kte-
rými rád a mnoho komunikoval, radil jim. S velkým elánem a chutí se bavil, smál,
měl rád legraci, radost bral i rozdával. Velmi miloval hudbu, a proto mu dnes
zazní některé jeho oblíbené skladby. 
Jako syn byl pro své rodiče spolehlivou oporou. Svým spořádaným životem mu
byli dobrým vzorem a měl je za jejich péči upřímně rád. Toužil také jako oni
oslavit i svou diamantovou svatbu.To mu však dopřáno nebylo.
Jarda od dětství rád sportoval. Tak jako každý správný český kluk vyzkoušel fot-
bal, hokej, basket, ale nejvíce, a na celý život, ho okouzlil tenis. Sportovcem se
cítil stále, plánoval si aktivity do důchodu. Díky sportu získal mnoho dobrých
kamarádů, které měl celý život rád, ale i mnoho nezapomenutelných zážitků
z nesčetných sportovních klání. Sport ho naučil hrát i v životě fair play. Rád
vzpomínal i na mnoho bývalých spolupracovníků z Tesly, se kterými ho pojil
vztah nejen pracovní.
Z jeho řeči i konání se lehce poznalo, že byl tělem i duší přeloučským patrio-
tem. Podle svých možností se vždy snažil přispět k rozvoji města. Proto se i za-
pojil do veřejného života. Někdy až s přílišnou vehemencí a zapáleností pro-
sazoval svoje názory. Na jedné straně tím získal velmi oddané přátele, měl však
i odpůrce. Nebyl dokonalý, jako každý z nás, ale to na něm bylo krásné. Při do-
sahování vytýčených cílů si nedovedl někdy udržet odstup a nadhled, ale věřte,
že to vždy bylo s nejlepšími úmysly, ukazovalo to na jeho čistý, neposkvrně-
ný charakter.
Pro manželku, Marušku, jak jí celý život říkal, byl po celých 40 let manželství
nejlepším a nejdokonalejším manželem. Nesmírně ji miloval, zbožňoval. Měli
báječný vztah plný oboustranné lásky a porozumění, neskutečně krásný. 
O to bolestivější a krutý je náhlý konec. Svým dvěma dcerám byl milujícím
tatínkem, pomocníkem v životě, rádcem. S úsměvem často glosovaly, že
taťka ví všechno nejlíp. Ve většině případů to však pravda byla! Byl prostě taťka
nejlepší! Žil s pocitem otce z povolání, který má, i když jsou děti dospělé,
být stále po ruce a připraven pomoci. Jedinou vnučku Kristinku, kterou ještě
nedávno držel v náručí, mu již není dopřáno naučit tenis, jak si sám přál. 
Nebude již předávat své zkušenosti a s láskou, jako správný dědeček, 
vnučku rozmazlovat..
Ne každý z nás, živých, může říci, že jeho život byl a je zcela šťastný, radost-
ný. Jaroslav, v době svého plného zdraví, však celý svůj život jako šťastný
hodnotil. Osud k němu byl milosrdný i v závěru a umožnil mu odejít ze života
bez bolesti, v náručí své milované ženy. Byl to dobrý a šťastný muž a tak na
něj i všichni vzpomínejme. Čest jeho památce.

(Ze smutečního projevu Ondřeje Kepky v pardubickém krematoriu 6. června 2008)

Chtěl jsem ho navrhnout za předsedu literárního odboru Umělecké besedy. Bohužel, ta zhoubná kreatura, která se znamením
Raka, v němž jsme oba narozeni, nemá pranic společného, nám to překazila.
Milej chlapče, příteli, Toníku, je to škoda, velká škoda, že vědoucí člověk odchází dřív, než je schopen smysl existence na pla-
netě Zemi rozluštit a pojmenovat. Tvůj kamarád, tvé takřka dvojvaječné dvojče na fakultě vědeckých aspirantů a posléze asistentů,
Milan Schulz, ti z Mnichova, kde ošetřuje svou nemocnou ženu, posílá pusu na rakev: „Je to zvláštní. V posledních letech
jsem najednou začal obzvláště intenzivně vzpomínat na doby, kdy jsme s Tondou Jelínkem začínali hlavně s Nezvalem. A pídil
jsem se všelijak – na dálku ovšem – po pramenech. Věděl jsem dobře, že nejlepší pramen je Tonda. Ale okolnosti tomu chtě-
ly, že jsem se zrovna na cestu vypravit nemohl, jako už se nám setkání v minulých letech nezdařilo vícekrát. – Nejsem mystik, jak
všichni dobře vědí. Ale teď mám pocit, že mi můj dávný a první velký přítel dával někudy nějak vědět, že je nejvyšší čas. Třeba
to někdy doženeme v blahém nekonečnu, kde se pak docela určitě potkáme.“ – Potud Milan Schulz z Mnichova.
Z dobré paměti, dokud nám ji z šedé kůry mozkové nevyoperuje doktor Alzheimer, tebe, Toníku, ztratit nemůžeme.
Ty už teď víš, kde jsi. My to ještě pořád nevíme. V každém případě je tu plná síň těch, kdo se s tebou v posmrtném životě (je-li
jaký) chceme okamžitě potkat a vyslechnout si i tvé nové fóry z očistce – ano, z očistce, nám bližšího než ráj, než peklo.
Z tvého očistce, na vybělenou bílou dozajista teď už vypraného.
Sbohem a šáteček! Václav Daněk (Nekrolog přednesený na pohřbu dne 2. června 2008

Antonín Jelínek úzce spolupracoval jako předseda Obce spisovatelů s Fitesem, Obcí překladatelů a DILIA na uzavření smlouvy (dnes již

zrušené) o autorských honorářích s Českou televizí. Byl několikrát členem poroty soutěže TRILOBIT, třikrát jejím předsedou.
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FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO
AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

FESTIVALY
Podpora evropských filmových festivalů

NOVINKA Maximální částka podpory pro jeden festival je 75 000 EUR 

Plánovaná uzávěrka: říjen 2008

DEVELOPMENT
Podpora vývoje audiovizuálních děl

Základní podmínky: 
– podpora hraných, animovaných a dokumentárních filmů a interaktivních projektů
– žadatelem o podporu je produkční společnost, která je většinovým majitelem práv k dílu a je registrovaná v jedné 

z členských zemí MEDIA *
– projekt má mezinárodní potenciál

Plánovaná uzávěrka: listopad 2008

TV BROADCASTING
Podpora výroby a koprodukce televizních projektů s mezinárodní účastí

Základní podmínky: 
– projektu se účastní min. tři TV stanice z různých členských zemí MEDIA *
– žadatelem o podporu je nezávislá produkční společnost – většinový majitel práv k projektu

Plánovaná uzávěrka: listopad 2008

Pro aktuální informace sledujte sekci Financování na www.mediadeskcz.eu

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

www.mediadeskcz.eu

* (EU 27, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Chorvatsko)
Provoz kanceláře MEDIA Desk Česká republika financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise. 

Uzávěrky do konce roku 2008
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 15. 7.  Přihlášky a doručení fi lmů

 1. 10.  Přihlášky k osobní účasti

 6. 10.  Ofi ciální zahájení festivalu

 6. – 11. 10.  Soutěžní promítání, 

  fi lmové přehlídky, 

  promítání pro školy, 

  odborný program

 11. 10.  Slavnostní vyhlášení 

  vítězných fi lmů, 

  předání cen

 12. 10.  To nejlepší 

  z EKOFILMU 2008,    

  zakončení festivalu

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 

PARTNER FESTIVALU

POD ZÁŠTITOU ČESKÉ 

KOMISE PRO UNESCO

EKOFILM

XXXIV. Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví

34th International Film Festival on the Environment and Natural and Cultural Heritage 

www.ekofi lm.cz

České Budějovice / Český Krumlov 
6. – 12. 10. 2008
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