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2023-5-1-1 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. 

 
5746/2023 

Hypermarket Film s.r.o. 

Eastern Front (Kód Paljanycja) – Berlinale 

Projekt režisérů Vitalije Manského a Yevhena Titarenka Eastern Front je ukrajinsko-česko-lotyšskou koprodukcí. 

Jde o dílo náročné jak tématem, tak procesem vzniku a výroby. Projekt byl podpořen SFKMG ve stádiu výroby, 

nyní byl ještě ve fázi offline verze přijat na Berlinale do sekce Encounters. Světová premiéra byla plánovaná na 

24. února 2023, v den výročí napadení Ukrajiny. Strategie propagace českého koproducenta je propracovaná 

(včetně PR stanu, kopie ukrajinských „Stanic nezlomnosti“ v centru Berlína), smysl dává i velká delegace, která se 

skládá i z přímého účastníka bojů. Tvůrci věří, že díky světové premiéře na Berlinale film získá velkou pozornost 

celého civilizovaného světa a že se díky uvedení na Berlinale dostane k nejširší divácké obci. S ohledem na to, že 

v daném krátkém časovém úseku po obdržení pozvánky na festival nebyl lotyšský producent schopen zabezpečit 

finanční podporu domácího fondu, žádá český producent o zvýšenou podporu SFKMG. Rada se rozhodla pro 

podporu, ale s ohledem na třetinovou koprodukční participaci české strany výši podpory mírně snížila.  

5737/2023 

ATHANOR - společnost pro filmovou tvorbu, s.r.o. 

KUNSTKAMERA 

International Film Festival Rotterdam (IFFR) je mezinárodní filmový festival, zaměřen na nezávislé a avantgardní 

filmy z celého světa a slouží jako platforma pro mladé filmaře a nové talenty. Projekt Kunstkamera režiséra Jana 

Švankmajera je pozván do nové sekce Harbour, která zdůrazňuje záměr být všeobjímající a absencí společného 

jmenovatele vytvářet pro diváky překvapení. Propagační strategie není nijak detailně popsána. Z rozpočtu plyne, 

že do ní patří standardní prvky jako plakáty, fotografie, doprovodné texty a grafika. Důkazem životaschopnosti 

projektu i dostatečnosti propagace je předchozí dlouhá tradice účasti Jana Švankmajera a Jaromíra Kallisty na IFF 

Rotterdam. Na festivalu se mohou s novým filmem tvůrčího dua setkat mladí diváci a tvůrci, pro které je 

nezařaditelná tvorba autorů inspirací a rozvíjí je. Propagace na festivalu bude mít tedy nesporně kladný dopad na 

film samotný i seznamování mladé generace s tvůrčím stylem autorů. Snímek byl již podpořen ve výzvě na 

výrobu. Rada se vyjádřila k nejasnostem v rozpočtu, kde není zcela jasné, co se hradilo formou osobních nákladů; 

není specifikováno, s kým byly uzavřeny uvedené dohody. Rada se s ohledem na pozitivní dopad na propagaci 

české kinematografie rozhodla projekt podpořit, ale udělila dotaci v mírně snížené výši požadavku. 
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5736/2023 

Akademie múzických umění v Praze  

Deniska umřela 

Krátký film studenta Philippe Kastnera Deniska Umřela vznikl jako studentský umělecký krátký film s potenciálem 

festivalové distribuce. Film byl pozván na prestižní festival Berlinale do oficiální soutěžní sekce Generation Kplus, 

přičemž dramaturgové ocenili na filmu nápaditost zpracování tématu přátelství a soudržnosti v jejich různých 

emočních polohách. Film vypráví příběh o ztrátě milovaného domácího mazlíčka a o tom, jak se animovaný 

protagonista s bolestivou zkušeností vyrovnává. Plánované PR pro film je připravované pečlivě, zahrnuje press kit, 

tiskovou zprávu a plánovanou komunikaci s médii. Přítomnost na tomto prestižním festivale pozitivně ovlivní i jeho 

další festivalovou expozici. Delegace filmu zahrnuje režiséra a scenáristu, střihače a zvukaře z tvůrčího tým, ale 

zároveň i zástupce FAMU. SFKMG má hradit polovinu rozpočtu. Rada vnímá podporu projektu a reprezentaci na 

Berlinale jako významné, ale s ohledem na mírně nepřiměřenou velikost delegace se rozhodla požadovanou 

částku snížit.  

5722/2023 

Frame Films s.r.o. 

Vyšetřovatel na festivalu FIPADOC 

Dokumentární film Vyšetřovatel byl podpořen SFKMG na výrobu, světovou premiéru měl v průběhu MFDF Ji.hlava 

2022 a mezinárodní premiéra filmu proběhne ve francouzském Biarritze v průběhu festivalu FIPADOC. Film byl 

pozván do soutěžní sekce European Stories, která představuje díla zaobírající se historickými aspekty evropských 

zemí. Jakkoliv je festival mladý, těší se velkému zájmu diváků a profesionálů filmového průmyslu a reprezentace 

českého díla na FIPADOC je tedy vítaná. Delegaci filmu tvoří režisér Viktor Portel a producentka filmu Hana Blaha 

Šilarová, přítomen bude i sales agent filmu. Projekt má pečlivě vypracovanou PR strategii, i v průběhu festivalu 

počítá se zapojením koproducentů. Zaměřuje se na filmové profesionály, média i diváky. Rada se rozhodla žádost 

podpořit v požadované výši.  

5726/2023 

LOVE.FRAME s.r.o. 

Slovo na IFF Palm Springs 2023 

Žádost se týká kontinentální severoamerické premiéry filmu Slovo režisérky Beaty Parkanové na MFF v Palm 

Springs. Komorní rodinné drama, které se odehrává na pozadí historických událostí roku 1968 a počínající 

normalizace. Snímek byl již podpořen ve výzvě na vývoj scénáře, kompletní vývoj, výrobu i distribuci. 

Marketingová a PR strategie je zpracována standardně, zaměřuje se primárně na PR aktivity, spojené s 

přítomností režisérky a kameramana na festivalu. Významná je účast Beáty Parkanové na Fiction Filmmaker 

retreat – prezentaci evropských tvůrců. Touto cestou plní cesta cíl nejen propagační, ale výrazně přispěje k 

dalšímu profesnímu rozvoji autorky a případnému propojení českých profesionálů se severoamerickými 

společnostmi.  Expert měl výhrady k rozpočtu akce, žadatel ve své reakci objasnil některé sporné položky 

rozpočtu. Rada se však ve věci zahrnutí honorářů do rozpočtu shoduje v názoru s expertem, a z toho důvodu se 

rozhodla žádost podpořit, ale udělila dotaci ve snížené výši požadavku.  
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5728/2023 

Brainz Gamify s.r.o. 

Fresh Memories: The Look 

Krátký snímek Fresh Memories: The Look získal pozvání k účasti v soutěži na prestižním festivalu South By 

Southwest v texaském Austinu, který patří do trojice nejvýznamnějších amerických festivalů. Jedná se o snímek 

natočený ve formátu 360 stupňů, který předkládá silnou výpověď ze současné Ukrajiny. V němých záběrech z 

rozbombardovaného Charkova se kombinují ruiny a lidé, kteří v nich přežívají. Vzhledem k prestižnímu výběru 12 

snímků z celého světa je samotná účast je pro tvůrce velkým úspěchem a může mít pozitivní dopad na další život 

díla. Účast delegace je důležitá nejen z hlediska propagace českého filmu, přítomnost tvůrců je nutná také z 

technických důvodů a správného odpromítání snímku. Propagační strategie je vhodně zvolena, žadatel chce 

pořádat ještě před odjezdem tiskovou konferenci na české půdě se svým partnerem Galerií DOX, kde bude projekt 

po americkém festivalu prezentován. V Americe by měl propagaci podpořit i mezinárodní sales agent, 

specializovaný na VR. Nicméně rada se shoduje s expertem, že žadatel předložil velice velkorysý rozpočet, který 

nelze v této výši hradit ze zdrojů SFKMG. Rada se z toho důvodu rozhodla žádost podpořit, ale udělila dotaci ve 

snížené výši požadavku, odpovídající možnostem Fondu.  


