2021-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny
Podpora je určena na propagaci české kinematografie v zahraničí prostřednictvím účasti českých filmů na
nejvýznamnějších filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na nejprestižnější mezinárodní ceny.
Rada Státního fondu kinematografie ve výzvě deklarovala, že bude zpravidla podporovat jedno kinematografické
dílo pouze na jeden výjezd na festival nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Více podpor pro jedno
kinematografické dílo v této výzvě bude udělovat pouze výjimečně, a to zejména v případě, že půjde o významný
festival, který umožní filmu cestu na nový distribuční trh, nebo při nominacích na prestižní mezinárodní ceny.
Předpokládaná výše podpory pro jeden projekt se řídí tabulkou, která je přílohou výzvy. Tabulka obsahuje
nejvýznamnější světové festivaly a jejich sekce a předpokládanou výši dotace, kterou je možné při výjezdu na
tento festival (resp. sekci) obdržet. V případě minoritních koprodukcí, kde je český koprodukční podíl nižší než
30 %, je předpokládaná výše podpory omezena 30 % částky určené pro díla s vyšším koprodukčním podílem.
V odůvodněných případech může Rada svým rozhodnutím částku uvedenou v tabulce překročit či podpořit účast
českého kinematografického díla na festivalu, který není v tabulce uveden. Částku podpory potom Rada posuzuje
individuálně.

4650/2021
NEGATIV s.r.o.
Moje slunce Mad
Žádost se týká účasti filmu Moje slunce Mad na prestižním festivalu animované tvorby v Annecy. Projekt
celovečerního animovaného filmu podle literární předlohy Petry Procházkové podpořila Rada Fondu již v jeho
kompletním vývoji i ve výrobě. Jedná se o výjimečný projekt světového významu, který vznikl ve spolupráci s
jedním z nejlepších francouzských animačních studií Sacrebleu. Lehce autobiografický příběh Evropanky, která
následuje svého manžela do islámské společnosti, je emocionálně silným srovnáním různých kultur. Mezinárodní
festival animovaného filmu v Annecy patří k nejvýznamnějším festivalům animovaného filmu na světě. Již samotné
pozvání filmu Michaely Pavlátové Moje slunce Mad do letošního ročníku je velkým úspěchem, získaná Cena
poroty tento úspěch ještě násobí. Mezinárodní koprodukce se silným zastoupením francouzského podílu, uvedení
a ocenění na prestižním festivalu vytvářejí filmu slibné podmínky pro úspěšnou zahraniční distribuci. Rada
SFKMG se rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši, svým rozhodnutím je v souladu s oběma experty.
4751/2021
13ka s.r.o.
Milý tati - Locarno FF
Žádost se týká účasti filmu Milý tati na prestižním mezinárodním festivalu MFF Locarno, který byl vybrán do hlavní
soutěže Pardi di Domani. Film byl již Státním fondem kinematografie podpořen ve výrobě. Milý tati je
absolventským filmem studentky katedry animované tvorby FAMU Diany Cam Van Nguyen a je osobní zpovědí
jeho režisérky. Ta se v dokumentu vrací ke komplikovanému vztahu se svým otcem, který část jejího dětství strávil
ve vězení. Rada Státního fondu kinematografie se shoduje na názoru, že se jedná o výjimečně dobře připravený
projekt. Žádost je jasná, konkrétní, dobře strukturovaná. Žadatel pracuje s jasně definovaným a správně
postaveným propagačním plánem. Rada SFKMG se rozhodla projekt podpořit v plné výši, svým rozhodnutím je v
souladu s jedním expertem, druhá expertiza nebyla dodána.
4682/2021
nutprodukce, s.r.o.
Brotherhood/Bratrství (Ve jménu Alláha)
Česko-italský koprodukční dokument Bratrství absolventa FAMU, režiséra Francesca Montagnera, byl vybrán do
soutěžní sekce Concorso Cineasti del presente, určené pro nadějné filmaře. Premiérové uvedení na festivalu v
Locarnu by mělo odstartovat cyklus uvádění filmu i na dalších festivalech (San Sebastian, Jihlava). Tím by měl být
vytvořen základ pro prodej práv filmu televizním vysílatelům a distributorům. Projekt podpořila Rada již ve fázi
vývoje a výroby s původním názvem Ve jménu Alláha. Transparentní rozpočet odpovídajícím způsobem reflektuje
zamýšlené aktivity, i když strategie propagace je poněkud stručnější. Rada SFKMG se rozhodla projekt podpořit
v plné požadované výši, svým rozhodnutím je v souladu s oběma experty.
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4742/2021
Národní filmový archiv p.o.
Až přijde kocour na MFF v Cannes
NFA žádá na uvedení digitálně restaurovaného filmu Až přijde kocour (1963, Vojtěch Jasný) na MFF Cannes v
prestižní sekci Cannes Classics. Uskuteční se jedna projekce filmu, která bude jeho světovou obnovenou
premiérou. Film se vrací na Festival de Cannes po 58 letech, kdy mu při prvním uvedení byla udělena zvláštní
cena poroty. Účast filmu v sekci Cannes Classics znamená pro Národní filmový archiv příležitost pro mezinárodní
prezentaci. Po uvedení na festivalu v Cannes se očekává zájem ze strany dalších festivalů a cinematék. Žádost je
poměrně stručná, nicméně přehledná. Rada Fondu konstatuje, že některé položky rozpočtu nebyly dostatečně
vysvětleny a cestu na festival by žadatel podnikal v rámci obchodních jednání i bez podpory Fondu, tudíž cesta
delegace NFA nesouvisí přímo s projektem. Vzhledem k výše zmíněným nedostatkům Rada SFK žádost
podpořila, ale nižší částkou. Je s tím v souladu s jedním expertem, druhý expert podporu nedoporučil.
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