Expertní analýza
Název projektu

Paolo ´s Happiness

Evidenční číslo projektu

3112-2019

Název žadatele

MAUR film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

18.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Hned zkraje přiznávám, že už dlouho jsem tak neváhal, zda jako finální verdikt ponechat slůvko doporučuji
nebo nedoporučuji. A i když výtvarné návrhy se mi líbí, technické řešení je promyšlené a rozpočet adekvátní,
stále se nemohu zbavit dojmu, že by se předložený materiál více hodil k žádosti o podporu ve vývoji, nikoliv
už na výrobu filmu. Mám za to, že krátkometrážní film si sice musí dovolit zkratku, ale na stranu druhou o to
více se vyvarovat otázkám, které se v jeho průběhu mohou zrodit a odvést tak pozornost diváka, resp.
značně oslabit celý film.
Jak se dále pokusím konkrétněji rozepsat, jde mi především o neujasněnost samotného hrdiny. Odkud se
vzal, proč si jej spolubydlící v jeho městě všimli až tentokrát? Jakou roli vlastně mají jeho slzy pro něj
samotného? Je to skutečně film o tom „nebát se svých emocí“, jak píše režisér? Co je hlavním poselstvím:
neschopnost lidí projevit v sobě něco pozitivního (a proč nutně skrze slzy), nebo je to spíše honba za tím,
aby za nás někdo naše problémy řešil?
Dost možná na tyto otázky (a další připomínky) odpoví žadatelé na osobní prezentaci a projekt dostane
důvěru, v tuto chvíli – i s ohledem na množství a kvality dalších projektů ve výzvě – nakonec volím ono
nedoporučuji.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Je to spíše na delší rozmluvu, možná by se leckteré otázky a pochybnosti vysvětlily a vytratily při osobním
dialogu s tvůrci, přesto mou povinností je upozornit na to, co se mi zdá v rámci předloženého materiálu
alespoň trochu „zpochybnitelné“. Zejména mi jde o zasazení hlavního hrdiny do prostředí – očividně je to
ten typ člověka, který se za své city, emoce, a tedy i slzy, nestydí. Rád se dojímá, rád si popláče – a díky
tomu z jeho slz rostou květiny. Jenže jak to, že se o něm město doví teprve nyní? Jako by filmu scházela
expozice. Buď Paul tento dar objevil později (pak o tom ale nevíme), nebo se po celou dobu skrýval,
protože o tom nevědělo okolí. Vstoupíme však do děje, kdy okolí si tohoto jeho daru (?) všimne – a hned je
z toho poprask. Lidé po Paulovi vyžadují, aby se dojímal a v (jejich) prostředí tak mohly vyrůst květy. Není
mi ani moc jasné, jakou funkci tedy ony květy mají. Zdá se, že dělají ostatní šťastnějšími – ale proč? Tím,
že někomu raší z vousů, rostou v kočárku (kde je uložené i malé dítě)? Hezky voní? Kdoví, má jít patrně o
symbol něčeho pozitivního, radosti, které asi tedy nikdo ve městě není schopný. (Jak ukazují ostatně i první
záběry.) Pak se zde objeví slzy Paula a najednou jsou všichni spokojení. A to natolik, že po něm jeho slzy
chtějí stále – není se čemu divit, každý chce zažít kousek toho štěstí (zosobněného jen onou květinou, nijak
víc se ony květy/změna v prostředí do jednání a životů lidí nepromítá), zvláště uvážíme-li ten fakt, že
květiny časem vadnou. Je to přirozené a napomáhá to k vystupňování tlaku na Paula, aby těch slz proléval
víc. Jenže jaké je pak vyřešení celé situace? To, že Paul se rozhodne opustit město, a následně že začnou
plakat jeho obyvatelé. A i z jejich slz začnou růst květiny. Patrně to znamená, že našli v sobě schopnost
projevit cit, emoce, opravdové a upřímné. Jenže ta metafora veškeré lidské dobro zosobnit pouze slzou
z dojetí a květinou je svým způsobem omezená, neřku-li dvousečná. Jako by zde tedy neexistoval jiný
způsob, jak svou lidskost ukázat. Dojímat se nad vším (jak to dělá Paul) a díky tomu být šťastnější? Je toto
ono poselství? Nejsem si jistý. (A pokud bych chtěl být už víc cyničtější, pak bych si pomohl Tomášem
Kulkou a Umbertem Ecem, nebo vlastně i Milanem Kunderou, a mohl bych v tomto vidět až obhajobu kýče
– a tedy onoho dojetí z dojetí, jak ostatně i celý film trochu působí.)
Zkrátka a dobře, z explikací a ani ze scénáře mi není jasné poselství a určitě by stálo za to, aby si Rada
SFK vyslechla „obhajobu“. To, že film adaptuje literární předlohu, která byla úspěšná (i když dost možná
zejména díky obrazovému zpracování), ještě nutně neznamená, že sám o sobě musí být dobře literárně
připravený. Jde o jiné médium, má jiný rytmus a pracuje jinak s časem. Můžeme klást jiné nároky na
výstavbu a na opodstatněnost chování. Nebo se jen zkrátka hezky dojmeme nad tím, jak je to hezké. A to
třeba někomu bude stačit. Osobně jsem v té první skupině, která se víc ptá a méně dojímá.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt je v základních profesích zajištěný, produkčně také – v rámci české koprodukce do projektu
vstupuje osvědčené studio MAUR Film.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Předností je adaptace známější literární předlohy, zatím však scénář sám o sobě ještě nevytváří předpoklad
k tomu, že by mělo jít o dílo, které nějak významněji vstoupí do bohaté nabídky festivalů či bude mít pro
země vzniku větší přínos.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Rozpočet je z nemalé části již finančně zajištěný, nicméně příspěvek požadovaný po SFK představuje
třetinu rozpočtu, a tak není zcela jasné, jakým způsobem se bude jeho neposkytnutí (nebo poskytnutí
významně nižší částky) řešit.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele

PAOLO´s HAPPIANESS
3112-2019
MAUR films s.r.o. Martin Vandas

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce animovaného filmu

Číslo výzvy

2019 -2 - 5 - 12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
8.8 .2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Německá producentka Grita Wisskirchnerová na podkladě knížky pro děti
Thorstena Drosslera, vypracovali scénář 10 minutového animovaného,loutkového
filmu. Scénář získal podporu německého regionálního fondu Kuratorium a
producentka vyzvala českou firmu Maur films Martina Vandale o minoritní koprodukci
Jedná se o loutkový-kreslený film pro děti i dospělé, pohádkové podobenství o
slzách a jejich propojení se štěstím ve světě plném poezie.
Česko /38%/ německá koprodukce /62%/
Rozpočet 4,826.833 Kč , žádost o podporu Fond ve výši 1,400.000Kč
Plánované natáčení ve dvou štábech od ledna do října 2020.
Technologie výroby, kvalitní scénář, výtvarné pojetí, vysoký profesní kredit
producentů a jejich štábů , garantují celkovou kvalitu díla a jeho úspěšné užití.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

žádost je pečlivě zpracovaná a obsahuje všechny požadované přílohy pro
zpracování ekonomického posudku.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Poměrně vyšší rozpočet 4,826.833 Kč je adekvátní technologii zpracování díla
a náročnému vytvořen loutek. Další jednotlivé položky nákladů jsou obvyklé .
Celkové zafinancování reálně možné. Německé fondy 2,450.000Kč,zahraniční
soukromé zdroje 487.500Kč., Věcný vklad českého koproducenta 200.000Kč.,
1,400.000Kč přiměřená podpora Fondu

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Producenti navazují na svou dlouholetou spolupráci.
Společná marketingová strategie.
Využití všech forem distribuce a účast na filmových festivalech.
Pravděpodobně společný německý distributor.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Filmovou společnost MAUR films s.r.o. založil producent MgA Martin Vandas
v roce 2003 s převážnou orientací na animovanou tvorbu. Získal zde značné
úspěchy a vysoký profesní kredit. Kinematografie např.– 2006 Fimfárum 2,v roce
2007 Jedné noci v jednom městě - rež.Jan Balej,2011 Fimfárum do třetice všeho
dobrého,2016 Jezdec strachu, a celovečerní dokument Návrat Aniezsky H.V roce
2018 koprodukce na oceněném francouzském filmu Chybějící hvězda,a rumunském
filmu CEWA.V současnosti připravují koprodukční film Přes hranice /Francie,
Německo,Česko/..
Za německou stranu účinkuje jako producent Grit Wisskirchnerová,která je
v součastné době ředitelkou nejvýznamnějšího animačního studia Cmom
Na filmu dále spolupracuje Thosten Droessler který ukončil studium animace v roce
2004 a pracuje jako scénárista,výtvarník a režisér projektu. V roce 2018 se podílel na
Tv seriálu Dobrodružství mladého Marka Pola jako výtvarník a animátor.
Kameraman Jaroslav Fišer a zvuk Klenka Sound
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Expertní analýza
Název projektu

SLUŽKA

Evidenční číslo projektu

3129-2019

Název žadatele

CINEART TV Prague

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ
Datum vyhotovení

16.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Adaptace románu Hany Lasicové vypráví příběh jedné ze slovenských služek ve Vídni začátku
20.století. Ten má zajímavé historické pozadí i jazykovou složku: jednotlivé postavy reprezentující
různé národnosti rakousko-uherské monarchie mluví originální směsí slovenského a moravského
nářečí, maďarštiny a němčiny, což přispívá k autenticitě detailně vykresleného prostředí. V něm se
odehrává vztah nemanželské Anky z Banské Štiavnice a Rezi, dcery rodiny, kde Anka slouží. Citlivě
zpracovaný příběh přináší originální svědectví o konkrétní době a atypickou hrdinku. Látka má značný
zahraniční přesah a projekt, vhodný pro koprodukci vícero zemí, má šance zaujmout i v zahraničí.
Slovenská režisérka a scenáristka Mariana Čengel Solčanská má za sebou několik divácky úspěšných
snímků různých žánrů. V tvůrčím týmu je silné české zastoupení (zvukař, umělecká maskérka, hudební
skladatel, vrchní osvětlovač se svým štábem a technikou, gripový štáb). Silné české zastoupení bude
také v hereckém obsazení a drtivá většina filmu se bude natáčet v ČR.
Žadatelem je společnost Cineart TV Prague zkušeného producenta Viktora Schwarcze.
Projekt je zamýšlen jako slovensko-česko-rakouská koprodukce s českým zastoupením 23%.
Majoritním slovenským producentem je začínající společnost Bright Side Pictures, která zatím
nerealizovala žádný projekt. Nicméně získala grant slovenského audiovizuálního fondu, slovenskou
televizi, slovenského distributora a partnerství se 2 domácími subjekty. Třetím koproducentem je
etablovaná rakouská společnost KGP Filmproduktion . Projekt má potvrzeného sales agenta, jenž
prodává i další 2 slovenské filmy. Propracovaná marketingová a distribuční strategie je napsána
z pohledu majoritního producenta, ale obsahuje i některá česká specifika. Zájem o distribuci v ČR
potvrdil Falcon. Žadatel chce svůj podíl financovat vlastním vkladem, účastí ČT (v jednání) a
příspěvkem SFK ve výši 11,3% rozpočtu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne
všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto
jen ty, které považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt je adaptací stejnojmenného románu slovenské spisovatelky Hany Lasicové, která se podílela i
na scénáři. Ten je inspirován vzpomínkami reálné ženy, která je předlohou hlavní hrdinky a jejíž osud
byl typický pro danou dobu. Přesto se jedná o atypický historický film – jeho hlavní postavou není totiž
žádný král ani hrdina, ani žádná významná historická osobnost. Je to biografie jedné z bezejmenných
služek, neviditelných, oddělených dveřmi od bohatých domácností, ve kterých slouží. Citlivě
vyprávěný ženský příběh má zajímavé historické pozadí, odehrává se totiž těsně před, během, a po
1.světové válce. Zajímavá je i jeho jazyková složka: postavy, sloužící ve vídeňské domácnosti
vysokého státního úředníka reprezentují různé národnosti rakousko-uherské monarchie a mluví směsí
slovenštiny (konkrétně nářečí z Banské Štiavnice), moravštiny, maďarštiny a němčiny. To přispívá
k autenticitě vykreslovaného prostředí. Detailně pojatý druhý plán je pozadím pro hlavní příběh: životní
osud služky Anky, nemanželské dcery z Banské Štiavnice, která se dostane do služby do Vídně už ve
12 letech a vytvoří si silný vztah k dceři rodiny, které slouží, podobně staré Rezi. Ten dostává až
lesbický rozměr. Zatímco Rezi se vdá a prožívá nešťastné manželství, Anka zůstává sama. Když po
válce a různých zvratech rodina odjíždí do Ameriky, Anka se vrací domů – s malou postiženou dcerou
Rezi, kterou si oblíbila a které se rodina ráda zbavila. Poměrně originální jiný pohled na naše dějiny
má jisté slabiny, například nedostatečně motivovaný vývoj vztahu Anky a Rezi, který není natolik silný,
osudový a zásadní, aby přehlušil druhý plán a více diváka emočně zainteresoval. Hlavní hrdinka Anka
je také příliš pasivní na to, aby se divák s ní ztotožnil nebo jí fandil či alespoň ji litoval. Přesto scénář
přináší zajímavé a cenné svědectví o konkrétní době na konkrétním osudu.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Slovenská režisérka a scenáristka Mariana Čengel Solčanská má za sebou už několik doma divácky
úspěšných snímků různých žánrů. V české distribuci byla uvedena Legenda o létajícím Cypriánovi.
Hlavní kameraman spolupracoval s režisérkou už na jejím předešlém celovečerním filmu Únos.
České zastoupení v tvůrčím týmu představují: zkušený zvukař Jiří Klenka i se svou postprodukční
firmou, umělecká maskérka Jana Bílková, hudební skladatel Jakub Kudláč, dále vrchní osvětlovač se
svým štábem a technikou a gripový štáb. Kostýmní výtvarnicí bude Katarína Holá, která působí hlavně
v ČR. Silné české zastoupení bude v hereckém obsazení: vedle Ester Geislerové, která bude jednou
z hlavních hvězd filmu, by měli ztvárnit čeští herci i některé vedlejší role, i když zatím nejsou
zmiňována žádná konkrétní jména. Drtivá většina filmu se bude natáčet v ČR.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Projekt přináší do české kinematografie nové téma, respektive jiný pohled na známou dobu a známé
historické události. Stejně tak přináší jinou, atypickou hrdinku. Z tohoto hlediska je látka poměrně
inovativní. Látka má už ze své podstaty zahraniční přesah: příběh se odehrává v národnostě smíšené
Vídni, hlavním městě rakousko-uherského mocnářství, a jednotlivé postavy jsou národnostně
odlišené. Představují příležitosti pro herce z různých zemí. Projekt je vhodný pro koprodukci vícero
zemí (ideálně SR, ČR, Rakousko a Maďarsko) a má šance zaujmout i v zahraničí.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Žadatelem je etablovaná společnost Cineart TV Prague zkušeného producenta Viktora Schwarcze.
Projekt je zamýšlen jako slovensko-česko-rakouská koprodukce s českým zastoupením 23%.
Majoritním slovenským producentem je začínající společnost Bright Side Pictures, která zatím
nerealizovala žádný projekt. Nicméně získala vysoký grant slovenského audiovizuálního fondu
(600 000 euro), partnerství se slovenskou televizí (200 000 euro), slovenského distributora, a má
potvrzené partnerství se 2 domácími subjekty na pronájem kamerové techniky a obrazovou
postprodukci (všechna LOI / smlouvy pouze na webu). Jako třetí koproducent je v materiálech žádosti
uvedena etablovaná rakouská společnost KGP Filmproduktion (LOI na webu). Žadatel ale uvádí, že
v jednání jsou ještě další rakouské společnosti. Projekt má potvrzeného sales agenta Film
Republic(LOC na webu), jenž prodává i další 2 slovenské filmy. Součástí žádosti je propracovaná
marketingová a distribuční strategie. Ta je ale napsána z pohledu slovenského majoritního
producenta, i když obsahuje i některá česká specifika. Těch by ale mohlo být víc. Zájem o distribuci
v ČR potvrdil Falcon (LOI na webu). Rozpočet je odhadnut na 37,6 mil Kč. Český žadatel chce svůj
podíl financovat vlastním vkladem (338 000 Kč), účastí ČT (zatím pouze v jednání) a příspěvkem SFK
ve výši 4,25 mil Kč (11,3% rozpočtu). Harmonogram s výrobou březen – květen 2020 a premiérou
v říjnu 2021 je realistický.
POZN. Na řadu příloh k žádosti existuje pouze odkaz na webové úložiště, kde jsou ke stažení. To se
týká i všech LOI. Jedná se ale o nestabilní link, který lze doplňovat a ovlivňovat.
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Expertní analýza
Název projektu

Služka

Evidenční číslo projektu

3129-2019

Název žadatele

Cineart TV Prague

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

7. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je celovečerní hrané drama s tématem ženské emancipace situované do prostředí
vídeňského panského domu v přelomové době 1. světové války a rozpadu monarchie. Film je adaptací
stejnojmenného románu Hany Lasicové, která je vedle režisérky Mariany Čengel Solčanské
spoluscenáristkou. Film vzniká v koprodukci SR (65%), ČR a Rakousko.
Českou stranu zastupuje Viktor Schwarcz, podíl činí 23%, v tvůrčím týmu je dramaturg (Kristián Suda),
hudební skladatel, mistr zvuku a maskérka, v hereckém obsazení Anna Geislerová. Celý film se bude
natáčet v ČR. V jednání je Česká televize. Česká účast je v základních bodech vymezena koprodukční
smlouvou, přičemž zahrnuje také následnou distribuci; schází producentská strategie a dramaturgická
explikace, byť nejsou jmenovány jako povinné součásti.
Scénář vyniká neobvyklou literární kvalitou a působivou dramatickou konstrukcí: staví na silném osobním
příběhu a ženské perspektivě vyprávění, přičemž spojuje sociálně-historickou mikrostudii služebného stavu
s moderním konfliktem mezi přežívajícím společenským uspořádáním a probuzenou ženskou otázkou a
sexualitou. Realizace se opírá o věrohodnou dobovou rekonstrukci, o psychologicky přesvědčivé herecké
ztvárnění a o evokaci vnitřního světa a prožitků. Cílem je spojení uměleckého a diváckého filmu. Z projektu
plyne vysoké autorské i osobní zaujetí a také vysoká intenzita společenské odpovědnosti.
Projekt zdobí důkladná příprava a evropské ambice: vývoj probíhá třetím rokem, přičemž v předchozích
fázích scenáristického a producentského vývoje byl podpořen AVF, scénář pokročil již k 7. verzi, má čtyři
dramaturgy (včetně autorčina otce Milana Lasici) a odborné poradce, projde konzultací u zahraničních script
doktorů. Projekt se účastnil filmových trhů na Berlinale či v Cannes, bude usilovat o podporu Eurimages.
Výsledek míří na prestižní festivaly, do mezinárodní distribuce a evropských TV. V ČR a SR se předpokládá
široká kinodistribuce s velkými distributory a intenzivní marketingovou kampaní, která bude nést i
společenské téma rovnosti pohlaví a svobody sexuální orientace.
Realizace stojí na ekonomicky racionalizovaném modelu vycházejícím ze svědomité přípravy: předpokládá
soustředěné souvislé natáčení v délce 35 ND na jaře 2020, má zajištěnou klíčovou lokaci panského domu
s potřebným historickým mobiliářem i mezinárodní (středoevropské) herecké obsazení. Finančně je projekt
zajištěn vysokou měrou 62%, rozhodující část včetně AVF (40%) a RTVS (8%) je potvrzena. Finanční plán
je náležitě diverzifikovaný a realistický. Rozpočet ve výši 37,6 mil. je na daný žánr překvapivě nízký,
nicméně realistický, což je dáno efektivním produkčním modelem a komorní povahou natáčení. Velmi
sympatické je zapojení do projektu Green Screen a snaha o ekologicky šetrné natáčení. Osobnostně i
generačně zajímavé je personální složení týmu: pro scenáristku jde sice o debut, ale je již úspěšnou
spisovatelkou, režisérka naposledy upoutala pozornost politickým thrillerem „Únos“. Relativně mladý tým
doplňují zkušení spolupracovníci, což se týká i hereckého obsazení (kombinujícím známé a nové tváře).
Projekt je cílevědomě a koncepčně připraven k realizaci. Lze očekávat silný ženský a středoevropský film.
Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt je koncepčně připraven – počínaje literárně hodnotným scénářem přes narativně i vizuálně
tematizovanou lokalizaci do interiérů až po mezinárodní herecké obsazení reflektující dobové národností
složení v daném prostředí.
Jde o umělecky zajímavý, společensky hodnotný a producentsky sofistikovaný počin.
Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy jak z hlediska umělecké kvality a společenské hodnoty, tak
z hlediska posílení mezinárodní konkurenceschopnosti české kinematografie a podpory mezinárodních
koprodukcí.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální složení je osobnostně a generačně zajímavé a skýtá záruku úspěšné realizace projektu.
Neobvyklý počtem i složením je čtveřice dramaturgů, mezi nimž je také autorčin otec Milan Lasica nebo
filmový vědec Martin Ciel.
Český vklad je poměrně silný jak po producentské, tak po tvůrčí stránce.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Film je umělecky i společensky hodnotný a má evropský divácký i festivalový potenciál.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
V žádosti chybí (byť nepovinná) strategie za stranu žadatele - českého koproducenta, nicméně základní
obrysy spolupráce jsou vyznačeny v koprodukční smlouvě.
Chybí životopisy dramaturgů.
Doloženo není jednání s ČT.
Finanční zajištění českého podílu je potvrzené jen ve výši necelého 1% vkladem žadatele z vlastních
zdrojů.
Projekt je s danou realizační strategií, finančním plánem a harmonogramem uskutečnitelný.
Žadatel je důvěryhodný a zkušený a je schopen projekt úspěšně realizovat.

Strana 2

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Margarete 1st.

Evidenční číslo projektu

3134-2019

Název žadatele

Sirena Film

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu.

Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

7.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost předložená společností Sirena Film představuje projekt minoritní spolupráce, který se
může stát dobrou propagací SFK na mezinárodní scéně. Podíl české strany je definován
v žádosti na cca 12% a podíl předpokládaného příspěvku 1.72%. Toto jsou údaje, které ovlivnily
můj pohled na žádost jako celek.
Silnou stránkou projektu, a též této žádosti, jsou fakta, že je podepsáno Deal memo, které
upravuje vztah mezi žadatelem a majoritním koproducentem, a že je představena podrobná
strategie prodeje práv, a že v rámci financování je deklarována podstatná částka financí, které
již majoritní koproducent obdržel. Příspěvek dánské strany stojí za to, aby byl podpořen.
Pro další pokračování schvalovacího procesu je však nutné, aby se žadatel vypořádal s některými
nejasnostmi ohledně rozdělení finančního plánu v porovnání s Deal memo. Připomínky jsou
rozpracovány v podrobné části.
Autorskoprávně je projekt doložen a zajištěn – viz přílohy B 10 – dodatky ke smlouvě
Smlouva na scénář je předložena pouze v dánštině, ale jsou přiloženy dodatky, které jí mění a ty
jsou v angličtině.
Vzhledem k představení plánu na zajištění majoritních finančních prostředků, který je již ze
značné části naplněn, je projekt připraven k realizaci a po odstranění nejasností může být
postoupen k rozhodnutí.
Doporučuji s podmínkou !!!

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Samotná žádost a její přílohy dostatečně popisují stav příprav a důvody přistoupení českého
partnera do této koprodukce. Podepsané Deal memo specifikuje podíl české strany jak po
stránce finančního plnění, tak i po stránce nasazení členů štábu a předpokládaného servisu na
území ČR.
Při podrobnějším pohledu na žádost je však třeba vyjasnit některé nesrovnalosti ve vztahu na
výše podílů minoritních koproducentů uváděných ve Finančním plánu.
Příloha Smlouva scénář není podpořena překladem do češtiny či anglickou verzí. (viz. Výzva –
Jazyk)
Příloha, představující marketingovou strategii a distribuci je podrobně zpracována a lze ji
považovat za silnou stránku žádosti.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet.
Dle obecných pravidel hodnocení rozpočtu se jedná o netransparentní rozpočet, který
neuvádí ani jeden konkrétní údaj o jednotkách. Vše jsou paušály.
V tomto případě je jasné, že jde o přepis rozpočtu majoritního partnera a žadatel se
nezdržoval převodem těchto údajů do předloženého rozpočtu. Co by pomohlo k pochopení
jednotlivých částek by byla znalost použitého kurzu mezi DKK a CZK.
Je jasné, že všechny tyto údaje by mohly být uvedeny v komentáři k rozpočtu, který ale není
přiložen.
Při hodnocení tohoto stavu je však nutné vzít v úvahu procentuální výši podílu žadatele na
celkové výši nákladů, která je opravdu minoritní, a v případě rozporu neumožní podstatně
ovlivnit rozhodování.
Chybí, v rámci komentáře, uvedení předpokládaného počtu filmovacích dní na území ČR,
který by umožnil alespoň odhadnout očekávanou výši nákladů, které budou realizovány na
území ČR.
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Finanční plán.
Předložený Finanční plán po formální stránce splňuje očekávání. V přiložených
dokumentech je potvrzeno výrazné zabezpečení financí, z nichž podpora dánského fondu je
významná. V Deal memo majoritní partner potvrzuje příjem podstatného finančního
zabezpečení tohoto projektu.
Jsou zde však nesrovnalosti mezi Finančním plánem, Deal memo a žádostí, které je nutno
vysvětlit či opravit.
Podíl žadatele je ve smlouvě dohodnut na 11,9%, což činí 27 753, 475,- Kč. Ve Finančním
plánu jsem však dohledal částku pouze 24 698 155,- Kč, po připočtení podílu na podpoře
Eurimages ve výši 1 404 598,-Kč je zde stále rozdíl ve výši 1 648 721,- což znamená, že podíl
na investici je pouze 11,19%.
Opačný případ je polská investice. V žádosti je uveden podíl ve výši 1,92% což reprezentuje
pokrytí nákladů ve výši 4 477 871,- Kč.
V Deal memo se o této spolupráci nic neuvádí, ale předpokládám, že Long term contract by
toto napravil.
Co je však rozdílné je uvedení částky ve finančním plánu. Polská strana bude vkládat
12 232 722,- Kč ( dle plánu) což je podíl ve výši 5,25%.
Jednak je to podstatný nárůst, jednak se o úloze polské strany nikde nic jiného neuvádí a na
závěr, text Deal memo konstatuje, že pokud česká strana nenaplní výši finančního plnění,
koprodukční podílnictví je v nesouladu a je třeba zahájit nová jednání v dobré víře
dohodnout se. Jsou tato jednání naplánována ?
Finanční plán uvádí jako jeden ze zdrojů příspěvek ve výši cca 20 000 000,- jako podporu
v rámci pobídkového systému. To znamená, že žadatel předpokládá cca 100 000 000,-Kč
uznatelných nákladů realizovatelných na území ČR. Pro odpovědné posouzení alespoň
přibližně správné výše je potřeba doplnit kolik filmovacích dnů se bude odehrávat na území
ČR a o jaký typ natáčení tohoto historického filmu se bude z hlediska náročnosti jednat.
Dva obecné pohledy.
Představa o financování projektu je realistická, i vzhledem k výši již zaslaných prostředků a
potvrzení dánské strany o výši příspěvku.
Výše požadované podpory, dle mého soudu, je minimální. Její zvýšení, pokud to umožní další
jednání s majoritním koproducentem, by mohlo posílit postavení českého koproducenta.
Podmínkou pro postoupení žádosti k rozhodování radě je v této oblasti vyjasnění a doložení
vztahu na polského partnera a doložení jeho příspěvku, jak žadatel uvádí v plánu slovem –
potvrzeno.
Dále je potřeba vyjasnit, případně změnit, údaje v Deal memo, žádosti a Finančním plánu
tak, aby byly v souladu mezi sebou.

¨
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Tento minoritní projekt je postaven na realizační strategii dánského partnera. Tato strategie
je podrobně popsána v několika explikacích a její vyznění je dobré. V kombinaci
s představeným harmonogramem je dán realistický základ pro dobrou realizaci. Představa o
náročném historickém projektu je dostatečně popsána a rozpracována v přiložených
přílohách. Je však jisté, že navržené profese pro natáčení ze strany českého partnera budou
muset realizovat náročný projekt, a to i na území ČR.
Silnou stránkou žádosti je marketingová a distribuční strategie dánského koproducenta a
jeho divize pro distribuci( SF Studios Sveden AB Svensk Filmidustry), předaná jako příloha
k žádosti. Velmi podrobně popisuje návrh na kroky, které budou učiněny pro představení
projektu v době výroby a jeho umístění do festivalového kolotoče a distribuce.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žadatel je společnost, která působí v oblasti kinematografie již řadu let, a má za sebou velké
množství projektů podobného typu. Je zřejmé, že spolupráce nad tímto tématem byla
iniciována potřebou dánského partnera pro využití historických staveb na území ČR a jsem
přesvědčen, že žadatel má dostatečné zkušenosti, a i lidské kapacity toto, z mého pohledu
náročné natáčení, úspěšně zvládnout.
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Expertní analýza
Název projektu

Margrete 1st

Evidenční číslo projektu

3134-2019

Název žadatele

Sirena Film, s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Petr Szczepanik

Datum vyhotovení

20. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
V majoritně dánském projektu historického velkofilmu o skandinávské královně Markétě I. a o vzniku
Kalmarské unie se česká strana má účastnit 11,9%, tedy větším podílem než další minoritní strany, které
mají shodně po dvou procentech (Norsko, Švédsko, Polsko). Tvůrčí koncepce renomované seriálové
režisérky Charlotte Sieling a společensko-politický přesah projektu jsou na vysoké úrovni a do evropského
produkčního systému přinášejí i žádoucí spojení ženské hlavní postavy, ženské autorské osobnosti,
vysokého rozpočtu a ambiciózní mezinárodní koprodukce.
Česká strana reprezentovaná zkušenou společností Sirena Film a jejím producentem Pavlem Müllerem ale
bohužel nevyjednala adekvátní tvůrčí podíl, který by odpovídal požadované finanční podpoře 4 mil. Kč a
předjednanému co-producer fee 855 000,- Kč. Za českou stranu se projektu neúčastní žádný z vedoucích
pracovníků štábu, který by svou účastí vybočil mimo běžný standard zakázkové (a nikoli koprodukční)
tvorby, resp. žádný není jmenovitě uveden. V žádosti není uvedena účast žádného českého herce či
herečky a v producentské explikaci chybí specifikace tvůrčího podílu Sireny. Celkově se tak minoritní vstup
české strany omezuje na rozsáhlé využití lokací (vesměs hradů) a na střední a nižší štábové pozice typické
pro zakázkovou produkci (viz Deal memo). Téma a postavy scénáře postrádají přímé napojení na českou
kulturu a historii. Český podíl na tvůrčí složce projektu není kvalitativně reprezentativní ani kvantitativně
uspokojující, minoritní koprodukce tudíž není dostatečně odlišena od standardních produkčních servisů,
které si na tvůrčí spolupráci ani nehrají. Přenos znalostí a symbolického kapitálu, který by měl být klíčovým
efektem selektivní veřejné podpory minoritních koprodukcí (na rozdíl od čistě ekonomicky orientovaných
pobídek), je takto silně zredukován.
Z těchto důvodů bohužel nemohu tento výjimečný projekt doporučit k udělení podpory, protože nenaplňuje
smysl výzvy (viz cíle podpory 1. a 2.) a dostatečně nesplňuje kritéria A 2) a 3).

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Originalita projektu spočívá především v dramatickém uchopení a úhlu pohledu na významnou historickou
postavu: zakladatelku Kalmarské říše Markétu I. Z režisérské explikace, mood boardu a dosavadní tvorby
Charlotte Sieling lze odvodit, že i audiovizuální koncepce filmu bude umělecky působivá. Dá se čekávat, že
film vzbudí pozornost na filmových festivalech i v široké distribuci, a to minimálně v severských zemích
Evropy.
Umělecké zapojení české strany je ale bohužel nedostatečné – chybí čeští členové štábu na vyšších
tvůrčích pozicích, žádost neobsahuje ani jeden český životopis, stejně tak chybí propojení s českou kulturou
a historií. Proto také nelze předpokládat, že by se česká strana podílela na tvůrčí koncepci filmu jinak než
standardními produkčními a technicko-realizačními službami včetně rozsáhlých lokací, jak je to běžné
v oblasti zakázkových produkcí, u nichž česká produkční firma nezískává status koproducenta a podíl z
práv.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Zahraniční členové tvůrčího týmu a štábu patří k mezinárodní špičce, totéž platí pro herecké obsazení a
zúčastněné produkční firmy a instituce veřejné podpory. Také česká společnost Sirena Film je
renomovaným minoritním koproducentem realizačně náročných evropských projektů s uměleckými
ambicemi. Na rozdíl od jiných skandinávských projektů, na nichž se Sirena podílela jako koproducent (viz
např. angažmá Lucie Amosse na předchozím filmu Charlotte Sieling Mesteren), si ale v tomto případě
nevyjednala významnější tvůrčí podíl, resp. tento podíl v žádosti nespecifikovala (byť Deal memo uvádí
nejmenovitou pozici supervising art director).
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Z výše uvedených důvodů nelze očekávat, že by film měl podstatný přínos pro rozvoj české kinematografie,
vyjma rozvoje technických profesí a propagace historických lokací. I kdyby nakonec získal ceny v Berlíně
nebo na jiných významných festivalech, český podíl by širší veřejností pravděpodobně nebyl dostatečně
rozpoznán.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt je velmi dobře organizačně a finančně zajištěn, žadatel Sirena Film má kredit zkušeného a
úspěšného minoritního koproducenta a poskytovatele produkčních služeb zahraničním producentům.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Little Kingdom

Evidenční číslo projektu

3136-2019

Název žadatele

Up and Up Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

21.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
V žádosti není uvedena producentská strategie minoritního českého koproducenta a žadatele o dotaci.
Projekt není možné posoudit pro nedostatek informací.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je neúplná. Naprosto chybí producentský záměr žadatele, což je vzhledem k tomu, že projekt je
ve fázi postprodukce, fatální problém. Není jasné, jak by byly finance z Fondu využity.
K žádosti je přiložen odkaz na první sestřih filmu.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je reálný a odpovídá projektu. Není však jasné, co bude financováno z českých zdrojů. Proti
jednotlivým položkám nelze nic namítat.
Finanční plán není podpořen žádnými LOI. Vysoký věcný vklad žadatele je v této fázi postprodukce
neodůvodněný.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie není známa. Producent jedná o české distribuci s Bonton Filmem. Marketingová
strategie není známa.
Harmonogram počítá s ukončením projektu 30.10.2019. Jde o nereálný termín.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatelem je mladá produkční společnost se dvěma celovečerními filmy v portfoliu. Tvůrčí tým má
dostatek zkušeností pro realizaci projektu.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Little Kingdom
3136-2019
Up and Up Production
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu
2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
11.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Kdybych četl jen synopsi a scénář, jakož i další materiály žádosti, převažujícím pocitem by byla žánrová
neujasněnost látky, její jen chatrná zakotvenost v konkrétních historických dějích a z toho vyplývající malá
srozumitelnost jednání postav, dobová neautentičnost. Přitom se jedná o už 5. verzi scénáře vzniklého podle
ldivadelní hry EPIC z roku 2012, nepanuje tu ani jednota v názvu snímku, chybí zcela dramaturgická
explikace, zatímco ostatní texty operují s jen banálními výklady příběhu.
Jiná věc je první sestřih natočeného materiálu, z něhož zcela vypadla taneční čísla a karnevalové reje
masek, které měly zřejmě látce dodat hlubší „artový“ význam. Teď dostal příběh podobu realistického
vyprávění, poklesl však zase místy na úroveň interiérové konverzační inscenace. A pro jen zběžného znalce
slovenské historie za 2. světové války zůstává i zde stále rébusem, kdo je kdo a z jakých důvodů se v
jednání postav odehrávají ty které zvraty. Jediným vodítkem je totiž na začátku scénáře titulek 1944,
Slovenská republika a pak snadno přeslechnutelné rozhlasové zprávy, které si ovšem laik v překotném vývoji
událostí zejména v průběhu Slovenského národního povstání sotva časově ukotví.
Připouštím, že může jít o záměr, který má upřít pozornost k obecnému smyslu výpovědi, jímž je oportunní
jednání člověka pod tlakem okolností. Ale jestliže zůstávají právě tyto okolnosti v mlhách, zbývá jen instantní
příběh lásky, účelové zrady a nenávisti.
Projekt je koncipován jako koprodukce SR, Island, Kanada a ČR, tři položky v rozpočtu jsou však teprve v
jednání, včetně kanadského koproducenta a RTVS i ČT. To je příliš mnoho neznámých a pokud jde o český
podíl, byl by vyjádřen pouze finančně, nikoli českou účastí alespoň v některé z profesí. Distribuční potenciál
filmu u českého diváka je navíc podle mého soudu mizivý, takže i když má snímek i své nesporné kvality, s
lítostí jej k podpoře nemohu doporučit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Nedoporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty
si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze
žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
Strana 1

1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

V roce 1964 sestřihl Antonín Navrátil z dobových materiálů středometrážní dokument Maličká ríša, mapující
atmosféru fašistické Slovenské republiky za 2. světové války. Film postihl zákaz ze strany komunistické
cenzury, což v případě Little Kingdom naštěstí už nehrozí, jakkoli se pokouší ztvárnit mentalní pozadí
stejného dějinného období. Odkazuje na to už podobný název (na Slovensku se o filmu píše pod titulem
Malá ríša) i snaha metaforizovat příběh loutkového zřízení na příkladu ještě menší uzavřené society v rámci
jednoho slovenského městečka v jednom horském údolí a v jedné muniční továrně.
„Ľudia konajú zlé skutky, aby ochránili sami sebe,“ říká tu hlavní ženská postava, dvojitá agentka, a jinde
zas dodává: „Nevyberaj si stranu, kým nemusíš.“ Čirý pragmatismus hýbe jednáním takřka všech postav,
což film akcentuje jako hlavní téma, proti kterému staví lásku mladého manželského páru. Ta končí sice
tragicky, ale s nadějí v nově zplozeném životě. To je pointa hodně otřepaná a neuspokojivá, zvláště když se
filmu nedaří posunout příběh do obecné modelové polohy a zůstává stále v zajetí konkrétních historických
souvislostí, ovšem v divácky takřka nerozluštitelném klíči.
První sestřih se vyznačuje místy sugestivní šerosvitnou atmosférou údolí, továrny i některých interiérů.
Zároveń se však divák neubrání pochybnostem nad neumělostí zobrazení průmyslového provozu muniční
továrny koncem války, nad chatrným komparsem, nad vypiglovaností tváří i oděvů jednajících postav, nad
strnulostí některých hereckých výkonů. Ocitáme se v umělém, kosmopolitně stylizovaném prostředí, které
postrádá dobovou autenticitu, ale zároveň i nadčasový přesah podobenství.
2

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt je personálně zajištěn po všech stránkách akceptovatelně, vykazuje nemalé ambice ideové i tvárné,
a přesto působí rozporuplně. Ryze slovenské téma je pojato se snahou o nadnárodní, až filozoficky
symbolistní přesah, výsledkem je však rozpačitý a nefunkční hybrid. A to i přes značné úsilí eliminovat ze
scénáře množství obrazových segmentů, které by film žánrově zavedly ještě někam úplně jinam. V žádosti
je uvedena dramaturgyně projektu, její vyjádření však citelně postrádám, protože zejména od ní bych
očekával nějakou zásadnější rozvahu o projektu, jehož konečná podoba se zatím evidentně liší od díla
proponovaného ve scénáři.
3

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Vzhledem k naší společné česko-slovenské minulosti by se dal předpokládat alespoň elementární význam
filmu i pro nás, nedělám si o tom však nejmenší iluze. Slovenský distributor předpokládá návštěvnost 60 tisíc
diváků, což by analogicky podle počtu obyvatel mohlo u nás činit 120 tisíc. Který český film (vyjma laviny
romantických komedií) to však měl? Slovensko zapadlo za obzor českého čtenáře i diváka, to je bohužel
nahá pravda. Připočtěme popsané nároky na divákovu znalost slovenských historických reálií, jejich
podvratný zmatek v látce, ať už záměrný či nezáměrný, a zároveň snahu filmu o nadčasovou i nadregionální
světovost - a jsme na stopě odpovědi, jaký bude asi jeho přínos.
4

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žadatelova historie je krátká, nicméně dva realizované hrané filmy a další tři připravované vzbuzují respekt.
Jinak je to se žádostí, kterou považuji z jeho strany za odbytou a více méně pouze účelovou. Kreativní
česká účast na projektu je nulová, jestliže tedy jde především o dofinancování projektu, čekal bych aspoň
minimální zdůvodnění českého koproducenta, proč se do věci vůbec pouští, jaká je jeho motivace, co si od
filmu slibuje, jaká bude strategie nakládání s hotovým produktem. Nic z toho v žádosti nenalézám, zato je v
ní mnoho neznámých pokud jde o rozpočet i pokud jde o rozdíl mezi scénářem a zatímním sestřihem
natočeného materiálu. Autor scénáře má ve smlouvě zakotvený „príbeh so silnou hudobnou stránkou,
vrátane piesní s tanečními vystúpeniami divadelních hercov“, právě tyto sekvence však zatím v materiálu
chybějí... Na druhé straně ale také zjevně nescházejí...
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Expertní analýza
Název projektu

Little Kingdom

Evidenční číslo projektu

3136-2019

Název žadatele

Up and Up Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík
Datum vyhotovení

20. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

I když je příběh válečného zběha Jana, jeho ženy Evy, jejich zaměstnavatele fabrikanta Bara a jeho
nové manželky Stázie zasazen do konkrétního období a místa (2.světová válka na Slovensku), působí
velmi abstraktně, jakoby autor neznal nebo nerespektoval dobové reálie. Podobně abstraktně působí i
jednotlivé postavy, které se chovají nepřiměřeně době a situaci, ve které se nacházejí. Jejich vztahy
jsou psychologicky nepřesvědčivé a často pouze z vůle autora naplňují zápletku. Ta je poměrně
krkolomná a také není zpracována tak, aby působila přesvědčivě. I když je téma 2.světové války či
války jako takové aktuální v podstatě vždy, autorům se nepovedlo látku zpracovat tak, aby měla větší
přesah. Příběh opakuje známá schémata a nepřináší prakticky nic nového. Jeho mezinárodní potenciál
není díky tomu příliš vysoký, navzdory tomu, že je natočen v angličtině. Pro slovenského režiséra
Petera Magáta je tento anglicky mluvený projekt celovečerním debutem. Mezi členy mezinárodního
tvůrčího týmu patří irský scenárista Ewen Glass, islandský hudební skladatel Valgeir Sigurdsson nebo
americká casting agentka Nancy Bishop sídlící v Praze, která zajistila zahraniční herce. Tým doplňují
zkušení slovenští profesionálové. ČR zastupuje pouze zvukař Richard Müller. Český podíl na projektu
by měl činit 10,72% rozpočtu, z přihlášky ale není jasné, na jaké aktivity mají být tyto finanční
prostředky použity. Žadatelem je česká filmová a reklamní produkční společnost Up&Up, založená
v roce 2016. Žádost není úplná. Chybí producentský záměr ze strany žadatele a řada bližších
informací například o genezi projektu, o využití českého vkladu do projektu, a především o plánované
distribuci, marketingu a divácké cílové skupině. K projektu je připojeno LOI od českého distributora
Bonton, ovšem bez konkrétnější specifikace jeho vkladu. Slovenský majoritní producent (film je
zamýšlen jako koprodukce mezi SR, ČR, Islandem a Kanadou) má potvrzenou distribuci na Slovensku
a ve své prezentaci stručně nastiňuje distribuční a marketingovou strategii. Nicméně ani zde není
specifikována cílová skupina. Žadatel hodlá svůj podíl financovat ze 3 zdrojů: ČT (nepotvrzeno), vlastní
věcný vklad a příspěvek SFK. Film je už natočen. Předložená 1.verze sestřihu problémy scénáře nijak
nevyřešila. Harmonogram uvádí dokončení postprodukce 31.8.2019, s premiérou plánovanou na
10.10.2019.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji)

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Příběh celovečerního hraného filmu Little Kingdom je zasazen do období tzv. Slovenského státu před
vypuknutím Slovenského národního povstání, během něho a těsně po jeho potlačení a odehrává se
v malém nejmenovaném městě na Slovensku. Tam válečný zběh Jano nalezne na základě dopisu
svoji ženu Evu a zaměstná se podobně jako ona ve fabrice vyrábějící válečný materiál a vedené
cynickým majitelem Barem. Oba řeší svůj společný vztah po Evině potratu. Bar je požádán politikem
Hanáčkem, aby si vzal za ženu jeho milenku Stázii alias Kočku, která pracovala v bordelu a zapletla
se s odbojem – potřebuje změnit jméno. Jano Stázii pozná, protože dezertoval právě z jejího podniku,
a ona jeho taky. Vzájemně se drží v šachu. Po vypuknutí povstání dostanou události ještě
dramatičtější spád. Jano a Bar jsou zabiti, Stázie a znovu těhotná Eva uniknou. I když je příběh
zasazen do konkrétního období a místa, působí velmi abstraktně, jakoby autor neznal nebo
nerespektoval dobové reálie. Podobně abstraktně a nepřesvědčivě působí i jednotlivé postavy, které
se chovají nepřiměřeně době a situaci, ve které se nacházejí. Jejich vztahy jsou psychologicky
nepřesvědčivé a často pouze z vůle autora naplňují zápletku. Ta je poměrně krkolomná a také není
zpracována tak, aby působila přesvědčivě. Jednotlivé postavy se objevují občas také pouze z vůle
autora a bez větší příprav. Situace a dialogy působí často spíše divadelně než filmově. Divadelní
stylizace a abstrakce může vycházet z předlohy, divadelní hry, kterou se autorovi nepovedlo
přesvědčivě převést do filmového tvaru.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Slovenský režisér Peter Magát má na svém kontě několik krátkých filmů a práci na televizním seriálu,
projekt by měl být jeho celovečerním debutem. Autorem scénáře podle předlohy Lucie Ditte je irský
scenárista Ewen Glass, jenž má zrealizovaných několik scénářů. Scénář byl konzultován se zkušenou
expertkou z EAVE Clare Downs. Projekt měl americkou casting agentku Nancy Bishop sídlící v Praze.
Ta pro tenhle anglicky mluvený film zajistila mezinárodní část, nicméně se nejedná o žádná známá
jména. K mezinárodnímu charakteru projektu přispívá i islandský hudební skladatel Valgeir
Sigurdsson. Tým doplňují zkušení slovenští profesionálové, kameraman, střihač, výtvarník a vedoucí
výroby. Českou republiku zastupuje v tvůrčím týmu pouze zkušený zvukař Richard Müller. Český
podíl na projektu by měl činit 10,72% rozpočtu, z přihlášky ale není jasné, na jaké aktivity mají být tyto
finanční prostředky použity.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

I když je téma 2.světové války či války jako takové aktuální v podstatě vždy, autorům se nepovedlo
látku zpracovat tak, aby měla větší přesah. Příběh opakuje známá schémata a nepřináší prakticky nic
nového. To samé se týká postav. Pokud se autoři snažili o jakousi abstrakci proto, aby byl jejich
snímek univerzálnější, tak se to bohužel nepovedlo. V tomto případě by bylo platilo spíše staré
osvědčené pravidlo, že čím je film v dobrém slova smyslu lokálnější, tím je globálnější. Příběh ale
postrádá konkrétní, autentické a originální detaily, které by ho ozvláštnily.

Strana 2

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žadatelem je česká filmová a reklamní produkční společnost Up&Up, založená teprve v roce 2016. Na
svém kontě má už 2 celovečerní filmy, Jan Palach a Na krátko, a další 3 celovečerní snímky jsou ve
vývoji. Žádost není úplná. Chybí producentský záměr ze strany žadatele a řada bližších informací
například o genezi projektu, o využití českého vkladu do projektu, a především o distribuci,
marketingové strategii a divácké cílové skupině. Nicméně k projektu je připojeno LOI od českého
distributora Bonton, ovšem bez konkrétnější specifikace jeho vkladu. Slovenský majoritní producent
(film je zamýšlen jako koprodukce mezi SR, ČR, Islandem a Kanadou) má potvrzenou distribuci na
Slovensku a ve své prezentaci stručně nastiňuje distribuční a marketingovou strategii, do které chce
angažovat i zkušeného zahraničního odborníka. Nicméně ani zde není specifikována cílová divácká
skupina. Potvrzen by měl být i mezinárodní sales agent (LOI nepřiloženo). Žadatel hodlá svůj podíl
financovat ze 3 zdrojů: ČT - 400 000 Kč (pouze v jednání), vlastní věcný vklad (1,2 mil Kč, jenž má být
využit v post-produkci) a příspěvek SFK ve výši 1,5 mil. Je nutné říct, že film je už natočen (viz link na
1.verzi sestřihu) a pravděpodobně dnes už i dokončen. Harmonogram totiž uvádí dokončení
postprodukce 31.8.2019, s premiérou plánovanou na 10.10.2019.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Zoufalky

Evidenční číslo projektu

3137/2019

Název žadatele

8Heads Productions s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

05. 08. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Litevská „komedie pro mládež“, film, který by mohl zpestřit v našich kinech nabídku podobných filmů
převážně z americké produkce.
Spolupráce se zástupci litevské kinematografie má u nás již jistou tradici a 8Heads není jedinou českou
firmou, která koprodukuje s Litvou.
Poměr tvůrčích pracovníků z Litvy a ČR na tomto filmu odpovídá podílu českého koproducenta, možná je
spíš v jeho prospěch.
Jistou „předností“ tohoto projektu, z pohledu ekonoma, je na jedné straně celkově malá suma, za kterou má
film vzniknout (ale pozor jedná se o debut) a na druhé straně schopnost žadatelky zajistit krytí 9% celkového
rozpočtu ze soukromých zdrojů.
Slabé stránky projektu, z mého pohledu, jsou dvě.
Za prvé zdůvodnění žadatelky, proč můžeme chápat tento film jako „kulturně náročný projekt“. Pokud bude
komise souhlasit s argumentací žadatelky, pak nic nestojí v cestě tomu, aby se projekt mohl ucházet o
podporu ze strany fondu.
Jako druhou slabou stránku projektu vidím nedostatečný, spíš nulový plánovaný marketing na našem území.
Dále předpokládám, že některé nejasnosti obsažené v rozpočtu, o kterých se zmiňuji dál, pravděpodobně
dokáže producentka bez problému vysvětlit.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je srozumitelně a přehledně zpracována.
Absence autorské smlouvy s autorkou scénáře je v souladu s požadavkem fondu nahrazena prohlášením
litevského producenta v návrhu koprodukční smlouvy. Z tohoto faktu ale vyplývá prvý „nedostatek“ žádosti.
V rozpočtu je uvedena odměna autorce jednou částkou, ze které není jasné, zda se jedná o honorář pouze
za licenci, nebo tato částka pokrývá také vytvoření díla.
.Po formální stránce žádost obsahuje vše, co fond požaduje.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet.
Celkové rozpočtované náklady na realizaci filmu jsou na naše zvyklosti relativně nízké. Z předloženého
rozpočtu není úplně jasné, jestli je jeho autorkou sama žadatelka, nebo se jedná o přepis – překlad
originálu poskytnutého litevským producentem.
V rozpočtu samotném je z mého pohledu řada naprostých nesmyslů, pár jich uvedu a žadatelka by je měla
vysvětlit.
Kameraman má podstatně vyšší honorář než režisér. Asistent kamery má vyšší honorář než vedoucí
produkce, zrovna tak vrchní osvětlovač má víc jak vedoucí produkce a mistr zvuku má skoro o 60% procent
víc než vedoucí produkce, ale také víc jak čtyřnásobek „denního“ nasazení line producenta?
Producent, koproducenti, line producent, ti všichni mají počítán honorář jako měsíční nasazení stejnou
sazbou 35.150,-, proč?
Kostýmní návrhářka je placena za denní nasazení?
Nevím, jak se obejde režie bez scriptu v postprodukci?
Náklady na kamerovou techniku na 25 dnů - paušál za 926.612,- (+ 186.226,-) jsou mimořádně vysoké,
zrovna tak celkové náklady na záznamová media 67.789,-, proč?
A mohl bych pokračovat.
Finanční plán.
Pokud bude film uznán jako „kulturně náročný projekt“ (požadovaná veřejná podpora je 74%), pak je
finanční plán v pořádku a je na něm vidět snaha o vícezdrojové financování.
Všechny uváděné finanční zdroje, jak na litevské tak i české straně, jsou doloženy příslušnými LOC.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Opravdu bude prvý natáčecí den na Nový rok 1. 1. 2020???
Samotné natáčení bude pravděpodobně jednoduché, snové pasáže pomohou vyřešit osvětlovači, výtvarníci
a UPP. Trochu otázkou zůstává práce s neherci. Tvůrci počítají s důkladnou přípravou před samotným
natáčením, ale učit neherce hrát možná není nejlepší způsob jak dosáhnout kýženého výsledku.
Jako zásadní problém realizační strategie žadatelky vidím absolutní absenci zamyšlení nad
způsobem propagace filmu na území ČR a Slovenska. Obecně si myslím, že to je hlavní nedostatek
většiny jejích koprodukčních filmů a také v tom vidím příčinu minimální, nebo vůbec žádné
návštěvnosti na jejich a podobných koprodukčních projektech. Je to velká škoda.
Neznámí herci, neznámá režisérka se bez promyšlené marketingové strategie neobejdou.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Producentka společnosti 8Heads Productions s.r.o. PhDr. Julietta Sichel je svrchovaně kompetentní pro
práci na tomto projektu. Ve filmařském prostředí se úspěšně pohybuje již od roku 1995. Produkční
společnost, kterou založila v roce 2010, se sice neprezentuje velkým počtem realizovaných titulů, ale zato
většina jejích projektů je něčím zajímavá. Typickým znakem pro její producentskou práci je mezinárodní
koprodukce.
Režisérka Marta Elina Martinsone je debutantka na poli hraného celovečerního filmu.
Producent Guntis Trekteris je výsostně zkušený odborník (10 celovečerních hraných filmů).

Strana 2

Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Zoufalky
3137-2019
8Heads Productions
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu
2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
13.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Při četbě tohoto projektu se vtírá vzpomínka na český film Josefa Pinkavy Metráček (1971), stále úspěšný
příběh o dospívajících a pro dospívající, který se rovněž pokouší vidět s nadhledem jejich traumata na
rozhraní dětství a dospělosti. Zde je ovšem děj zajímavě posunut do přelomu let 1999 a 2000 (synopse
omylně začíná údajem „píše se rok 1990 a blíží se oslavy milénia“), který svými očekáváními podněcoval
jistou dobovou mystiku, a ta látku ještě zpestřuje o další dimenze.
Můžeme ovšem pozorovat i další odlišnosti, zejména v sebedefinici Zoufalek jako retrokomedie, která se
snaží myslím dosti úspěšně reagovat na módní trendy přelomu tisíciletí, včetně až patologické péče o vlastní
váhu. Dnes už ji lékaři namnoze diagnostikují jako projevy chorobné závislosti, ve filmu ji můžeme sledovat
ve stadiu zrodu, a to zejména na příkladu bezděčného rozkladného vlivu matky hlavní hrdinky na svou
dceru.
Líbí se mi, že problémy mládeže na druhém stupni základní školy nejsou vyňaty z problémů a konfliktů uvnitř
rodin hlavního dívčího trojlístku, ani z obecné problematiky lotyšské společnosti necelých deset let po
znovunabytí samostatnosti Lotyšské republiky. Projevy trvající lotyšsko-ruské animozity, stejně jako odkazy
na velikány lotyšské národní literatury mohou být pro českého diváka jistým problémem, vždycky jde však o
souvislosti funkční a navíc obecně zcela pochopitelné na základě naší vlastní zkušenosti.
Film zasahuje divácký segment, který býval v české kinematografii dost opečováván, teď zůstal trochu na
ocet. Duch Zoufalek reflektuje dobový posun mentality dospívajících (včetně vulgárnějšího jazyka), zároveň
si pohrává s náladou někdejších idolů pop sféry a navíc v komentáři už dospělé hlavní hrdiny mimo obraz
modeluje zábavný ironický odstup, nadhled i pravdu už bez mindráků. To je osvobodivé i pro dospělého a jak
ukazují autorčiny předchozí studentské filmy, má na to, aby i při celovečerním debutu stvořila za žadatelova
profesionálního přispění ve svém žánru úspěšný film.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Film se dotýká věčného, nadčasového i nadregionálního tématu nejistot a mindráků dospívání, kdy zejména
ti přemýšlivější a hlubší bývají často vystaveni nevybíravé suverenitě těch povrchnějších. Ne každý si
dovede zjednat respekt a výsledkem bývají dlouholetá traumata, v horších případech pochroumané
sebevědomí a sebejistota na celý život.
Zoufalky se snaží zachytit problém v jeho jevové podobě, která, jak je vidno ze scénáře, se nijak neliší, ať
jde o Lotyšsko či Česko. Přístup autorky není však depresivně analytický, nýbrž spíše psychoterapeuticky
léčivý. Nezakrývá konfliktní momenty ani u žáků, ani u rodičů či učitelů, ale snaží se dovést své postavy k
potřebnému sebepoznání, k chápavému postoji k druhým, k nadhledu nad nedostatky vlastními i nedostatky
jiných. Její filozofie je veskrze pozitivní, nechce ani ve svých postavách, ani v divákovi utvrzovat negaci, ale
vést je k osvobozujícímu sebepoznání.
Samozřejmě jsou v tom cítit i klišé odjinud. Soudím ale, že právě střet vědomě parodovaných klišé z
počátku milénia s těmi pozdějšími může být schůdným můstkem pochopení pro dnešního diváka. A to nejen
pro pubertány ve věku 13 až 16 let, jak se domnívá žadatel, ale i pro diváka kolem třiceti, jak doufá
režisérka. Ten už bude sledovat příběh právě z hlediska dodatečného komentáře hlavní ženské postavy a
může v jejích postojích hledat vývoj i sebe sama.
Projekt naplňuje smysl výzvy po všech stránkách a je seriózně připraven k realizaci, i když kruciální
moment, totiž výběr hereckých představitelů postav dospívajících, se zřejmě teprve odehrává.
2

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jedná se o celovečerní hraný debut a ryze autorský projekt, zužitkovávající osobní autorčiny zážitky. V tom
je cenný, protože zjevně exploatuje ještě vzpomínky na autentická fakta, dojmy i pocity. Zároveň je z
režisérské explikace patrná nevšední rozvaha nad možnostmi látky a jejími dalšími významy, u nichž však
nikde autorka netlačí natolik na pilu, aby se jimi zprotivila (gender). Naopak právě z nich odvíjí vizuální styl
filmu, který by mohl být zajímavý kontrastem mezi civilistní rovinou denní reality a fantazijní rovinou
představ a snů. Vyjádření dramaturga bohužel postrádám, účast české strany v pěti profesích štábu
(kostýmy, zvuk, hudba, masky, obrazové korekce) je reprezentativní, stejně jako realistická producentská
rozvaha.
3

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Film asi neudělá žádnou díru do světa, při dvou milionech obyvatelů Lotyšska a deseti milionech Česka si
sotva lze dělat naději na nějakou ohromující návštěvnost, což by bylo i oněch předpokládaných 80 až 100
000 návštěvníků v Lotyšsku. Ale příběh má svůj vlastní význam individuální i společenské sebereflexe,
pracuje s humorem a fantazií, zaobírá se všelidskými problémy dramatického i komického formování
vlastního já každého z nás, svůj dopad tedy jistě bude mít. A u nás nepochybně vyplní žánrovou mezeru,
která se léty spíše prohlubuje, než by mizela.
4

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Projekt zcela zapadá do dosavadního profilu žadatele, který se zaměřuje na autorské projekty v
koprodukcích se zeměmi bývalého sovětského bloku. V jeho strategii se tedy slučuje inovativní zřetel
autorského hledání a originality s úsilím o analýzu mentality druhdy společného prostoru, byť násilně
vytvořeného, a jejích dnešních projevů či následků. Je jasné, že v této strategii hraje svou roli také
producentská reciprocita, důležité však je zdůraznit, že prioritní podle zatímních výsledků žadatele je sama
hodnota projektů, jejich myšlenková pronikavost i tvárná kreativita. Z žadatelovy analýzy vyplývá až
úzkostný důraz na lacinost projektu, což právem odpovídá faktu, že jde o prvotinu, kde výsledek může být
nejistý. Aby byl nízký rozpočet dodržen, bude to vyžadovat velkou kázeň organizační i finanční, jakkoli si k
tomu koproducenti podle rozkladu žadatele připravili co nejschůdnější podmínky. Rozpočet je příkladně
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diverzifikován, téměř čtvrtinová požadovaná částka podpory ovšem také není v poměru k celkovým
možnostem výzvy nijak malá, takže bude nakonec asi záviset na konkurenci ostatních žadatelů.
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Expertní analýza
Název projektu

Zoufalky

Evidenční číslo projektu

3137-2019

Název žadatele

8Heads Productions

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík
Datum vyhotovení

16. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Sarmitě je 15 let a chodí do 9.třídy společně se dvěma nejlepšími kamarádkami. Trojice je považovaná
za trapné zoufalky. Sarmitě se povede dostat mezi vyvolené kolem královny třídy Ievy. Po čase ale
zjistí, že to, po čem toužila, bylo pouze pozlátko, a vrátí se ke svým opravdovým přítelkyním. Lotyšská
komedie s originálními nápady evokuje úspěšně atmosféru devadesátých let v post-sovětských
zemích. Obsahuje originální postavy, trefné dialogy a vtipné situace. Má ale také hlubší podtext a
dotýká se bez tezovitosti zásadních věcí jako rozhodování se mezi falešnými a opravdovými
hodnotami. Téma složitého dospívání není samo o sobě příliš originální, v projektu je ale zpracováno
osobitým způsobem. Konkrétní zakotvení v post-sovětské realitě devadesátých let dodává příběhu,
který má zároveň univerzální poselství, autenticitu a přesvědčivost. Projekt může být zajímavý pro
festivaly orientující se na filmy pro děti a mládež, ale také pro kinodistribuci a televize.
Lotyšsko-česká koprodukce je celovečerním debutem lotyšské filmařky Marty Eliny Martinsone. České
zastoupení je silné: kostýmní výtvarnice, hudební skladatel, umělecká maskérka, i dva zvukaři, jejichž
společnost figuruje jako koproducent. Žadatelem je společnost 8Heads Productions, která se
dlouhodobě věnuje minoritním koprodukcím právě s pobaltskými zeměmi a má v této oblasti bohaté
zkušenosti. Z lotyšské strany je tento nízkorozpočtový projekt dobře připraven: získal vysoký grant, 2
lokální koproducenty a distributora pro všechny 3 pobaltské země. Žadatel získal 2 partnery na
postprodukci, kteří s ním spolupracovali už na 2 koprodukcích s Lotyšskem. Příspěvek SFK by měl
tvořit 14,33% rozpočtu. Marketingová a distribuční strategie je zatím nastíněna pouze stručně,
festivalové ambice jsou ale realistické a vyhlídnutá sales company je dobrou volbou – také proto, že
zastupuje i jiný film žadatele podobného charakteru. Ve výhledu je jako český distributor Bonton film,
jenž byl distributorem i předešlé lotyšské koprodukce žadatele.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Riga, konec devadesátých let. Hlavní hrdince Sarmitě je 15 let a chodí do 9.třídy společně se svými
nejlepšími kamarádkami, Katrinou a Svetou. Trojice je považovaná za ousiderky, za trapné zoufalky,
protože nemá značkové oblečení, nejde jí tělocvik a nepatří do VIP skupiny kolem královny třídy Ievy.
Sarmita je navíc tlustá. Kluci, po kterých touží, se jim smějí. Holky se rozhodnou všechno změnit, ale
povede se to pouze Sarmitě, která se dostane mezi vyvolené kolem Ievy. Po čase ale zjistí, že to, po čem
toužila, bylo pouze pozlátko, a vrátí se ke svým opravdovým přítelkyním. Vtipná komedie pro náctileté
s originálními nápady a komentáři evokuje úspěšně dobu a atmosféru devadesátých let post-sovětské
země, konkrétně Lotyšska, velmi podobnou ale atmosféře v celé východní Evropě. Obsahuje také originální
postavy, vtipné dialogy a zábavné reálné situace, hyperbolizované ve fantazijních scénách. Je osvěžující a
ukazuje z ironického odstupu zdánlivě banální problémy hlavních hrdinek, které tehdy prožívaly jako
smrtelně důležité. Má ale také hlubší podtext a dotýká se zásadních věcí jako je rozhodování se mezi
falešnými a opravdovými hodnotami, které v tomto věku může ovlivnit celý další život. Tato „poučující“
stránka je ale velice nenásilná a přirozená a vychází z celého příběhu. Právě netezovitost patří k jeho
hlavním kladům. Náctiletý divák (a především divačka) se může snadno ztotožnit s hlavními postavami, a
divačky středního věku zavzpomínat na své mládí – tak jako už dospělé hrdinky v epilogu scénáře.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autorkou scénáře a režisérkou filmu je začínající lotyšská filmařka Marta Elina Martinsone. Projekt má být
jejím celovečerním debutem. V Lotyšsku jí považují za výrazný talent, o čem svědčí i vysoký státní grant,
jenž projekt získal a vypovídají o tom i její 2 krátké filmy. Kameraman, střihačka a architekt jsou také
z Lotyšska. Scénář vznikal pod dohledem zkušeného amerického dramaturga, který působí v Irsku. České
zastoupení je silné: kostýmní výtvarnice, hudební skladatel, umělecká maskérka, důležitou složkou týmu
jsou i dva čeští zvukaři, jejichž společnost Sleepwalker figuruje jako koproducent.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Samotné téma složitého dospívání není samo o sobě příliš originální, v projektu je ale zpracováno
osobitým a vtipným způsobem. Cenné je i velice konkrétní zakotvení v post-sovětské realitě
devadesátých let, které dodává celému příběhu autenticitu a přesvědčivost. Zároveň se projektu daří
přesah a má velice univerzální poselství, které budou chápat diváci (a především divačky) na celém
světě. Vzácné je i zpracování formou svěží komedie, bez tezovitosti, a zároveň s hlubším podtextem.
Projekt může být zajímavý pro festivaly nebo festivalové sekce orientující se na filmy pro děti a mládež
(např. Generation+ na Berlinale), ale také pro kinodistribuci a televize.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žadatelem je společnost 8Heads Productions, založená v roce 2010 Juliettou Sichel, která má
dlouholeté zkušenosti z práce pro festival v Karlových Varech. Za necelou dekádu své existence stihla
vyprodukovat několik celovečerních filmů jako majoritní producent, a ve svém portfoliu má i minoritní
koprodukce právě s Lotyšskem a dalšími pobaltskými zeměmi. Ve spolupráci se zkušeným lotyšským
producentem Guntisem Trekterisem, jenž je majoritním producentem předloženého projektu, vznikl
například snímek Město na řece, podpořen SFK. Film má být lotyšsko-česká koprodukce. Z lotyšské
strany je film dobře připraven, získal grant 400 000 eur, potvrzené má 2 lokální koproducenty a také
distributora, jenž film uvede ve všech 3 pobaltských zemích. Jedná se o více-méně nízkorozpočtový
film s rozpočtem 16,74 mil Kč. Vedle vlastního finančního vkladu žadatel získal 2 koprodukční partnery
na zvukovou produkci a postprodukci (studio Sleepwalker - věcný vklad 550 000 Kč) a obrazovou
postprodukci (UPP - věcný vklad 650 000 Kč) - LOI obou přiložena. Oba partneři spolupracovali se
žadatelem už na 2 koprodukcích s Lotyšskem. Příspěvek SFK by měl být 2,4 mil, což je 14,33%
rozpočtu. Žádost je úplná a profesionálně připravená, harmonogram s plánovanou produkcí na první
půlrok 2020 a dokončení projektu v prosinci 2020 je adekvátní. Marketingová a distribuční strategie je
zatím nastíněna pouze stručně, chybí zejména nápady, jak oslovit specifickou diváckou skupinu,
dospívající mládež ve věku 13-16 let, na kterou projekt správně primárně cílí. Ambice uvést film
v sekci Generation K+ na Berlinale je realistická, sales company není zatím potvrzená, dánská
společnost LevelK by ale byla dobrou volbou – také proto, že zastupuje i jiný film žadatele podobného
charakteru. Český distributor sice zatím také není potvrzen, ve výhledu je ale Bonton film, jenž byl
distributorem předešlé lotyšské koprodukce žadatele.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Victus

Evidenční číslo projektu

3140-2019

Název žadatele

3140-2019

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vandas Martin

Datum vyhotovení

19.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Předmětem žádosti je výroba rumunsko-českého koprodukčního filmu Victus mladého a nadějného režiséra
Andreie Tanase.
Nízkorozpočtová bilaterální koprodukce inspirovaná reálným příběhem uprchlé tygřice, jejíž metafora
pronásledování se prolne s osobním příběhem mladé, manželem podvedené veterinářky.
Projekt obdržel podporu z programu Media Development a deklaruje podporu rumunského CNC - bohužel
žadatel podporu nedokládá.
Debutující režisér i producentka byli vybráni vedle CineLink Sarajevo také do Torino Feature lab, který
v letošním roce probíhá od června ve čtyřech etapách, poslední event proběhne na konci listopadu 2019
v Turíně.
Projekt bych nazýval rumunskou vlnou 2.0, která z jedné strany navazuje na úspěch silných festivalových
filmů se syrovou rumunskou realitou, 2.0 proto, že jde o novou nastupující generaci, která v něčem na
úspěchy starších kolegů navazuje a v něčem se snaží posunout (žánrový posun od čistě dramatické,
tragické roviny).
Projekt je dobře připraven, přestože probíhá ještě jeho vývoj, je již částečně zafinancovaný a i vzhledem
k celkově skromně nastavenému rozpočtu má potenciál dojít zdárně realizace.
Jako slabinu vidím dílčí nejasnosti v žádosti (viz podrobnější analýza), nevyjasněný vztah producentky a
producentské společnosti a poměrně slabou autorskou stopu na české straně.
Přesto mohu projekt s dílčími výhradami doporučit k podpoře.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji s výhradou.

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je vyplněna správně, obsahuje většinu potřebných informací k posouzení.
Není jasný vztah rumunské producentky k realizující producentské společnosti - podle rejstříku firem není
společníkem ani jednatelem firmy. Tento vztah není nijak doložen.
https://www.listafirme.ro/domestic-film-srl-32720654/
Není doloženo financování projektu z rumunské strany.
Předložené deal memo sice obsahuje procentuální vyjádření koprodukčních podílů jednotlivých stran, ale
nikoliv ve vztahu k celkové částce. Smlouva nikde neobsahuje aproximativní výši rozpočtu a je tedy možné
ji považovat za právně neurčitou, tedy - vzhledem k tomu, že jde o jednu z klíčových informací - i za právně
neplatnou nebo minimálně zpochybnitelnou. Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost posuzovat i předchozí
projekt žadatele, znovu se objevuje jistá laxnost k právní stránce věci, která zejména u mezinárodních
koprodukcí může přinést pro celý projekt značná rizika.
Uvítal bych více informací k účasti projektu v rámci Torino film Lab - jaké jsou dosavadní výstupy, jaké další
očekávání a cíle.
Poměrně skromné informace poskytuje žadatel ohledně české účasti projektu, zásadní jsou informace o 5
dnech natáčení ve Zlínském kraji, ale bez dalších informací o českém vstupu, personálním zajištění.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je nastaven skromně, realisticky, pracuje se skromnými procenty v rezervách i fee.
Není patrné, v jakém kurzu byl rozpočet převáděn a zda vycházel z EUR nebo RON.
Uváděná částka honoráře za scénář (licence a vytvoření) neodpovídá nastavení autorské smlouvy, kde je
honorář vyčíslen částkou 4% celkového rozpočtu - tomu odpovídá částka cca 692 tis CZK, rozpočet uvádí
460 800,- což by odpovídalo celkovému rozpočtu 11.520.000,-.
Poplatky za trhy 57.500,- - cena za Torino film lab je 3.000,- Eur pro 2 účastníky?
Jak došel žadatel k částce 1.084.240,- za ubytování štábu mimo ČR - v komentáři není vysvětleno, dtto u
nákladů na catering - opět takřka 1 Mio? - Dohromady tyto dvě položky tvoří skoro 12% celkového
rozpočtu?
U vfx částka 768 000,- může být vzhledem ke zdůvodnění přiměřená, přesto bych uvítal přesnější
vysvětlení.
Naopak v rozpočtu se vůbec nepočítá s náklady na nahrávání hudby?
Projekt počítá s podporou Eurimages v maximální možné výši 17 % rozpočtu, za českou stranu je vstup
hrazen pouze z prostředků Fondu a věcného a finančního vstupu žadatele. Celkový koprodukční vstup je
predikován na 23%, ovšem vůbec nepočítá s podílem žadatele na Eurimages - což i z pohledu a cílů Fondu
není příliš pravděpodobné.
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Vstup CNC není doložen, další financování z rumunské strany je teprve v jednání (SRTV, Levy on
advertising - žadatel neuvádí blíží termínové souvislosti.

Finanční plán nijak nezahrnuje zapojení HBO, ač jej žadatel ve své producentské explikaci uvádí - byť bez uvedení
přesnějších estimací.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie vychází z artové charakteristiky filmu, jako referenční dílo je uváděn Tony Erdman, kde
ale jeho klasické filmové distribuci (včetně ČR) výrazně pomohly mimořádné festivalové úspěchy včetně
Oscarů. V tomto případě je tedy rumunský projekt v poněkud nevýhodnější pozici, podobně jako
zamýšlené uvedení v rámci KVIFF poněkud koliduje s Benátkami, které jsou později a kde byl předchozí
krátký film Andreie Tanase v soutěži krátkých filmů.
Harmonogram předpokládá natáčení v létě 2020, realistických 30 natáčecích dní, plánovaná světová
premiéra 2021 by dle termínu odpovídala Berlinale, což ovšem poněkud koliduje s harmonogramem
postprodukce do prosince 2020 a neodpovídá termínům dalších případných festivalových uvedení.
Doporučoval bych k vysvětlení.
Má žadatel nějaké konkrétní motivace pro natáčení ve Zlínském kraji? Pakliže ano, proč neplánuje využití
možné regionální podpory - ač by časově podání žádosti zapadalo do celkové strategie.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel je mladá ambiciózní společnost, která má za sebou festivalově i distribučně úspěšný dokumentární
projekt Švéd v žigulíku, v současnosti realizuje tv animovaný seriál Kosmix v koprodukci s ČT, ve vývoji
připravuje dokument Karolíny Peroutkové Boxer a další komerční aktivity a spolupráci na multimediálních
výstavních projektech.
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Expertní analýza
Název projektu

Victus

Evidenční číslo projektu

3140-2019

Název žadatele

Krutart

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Foll

Datum vyhotovení

14. srpna 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Film Victus – chystaný v rumunsko-české koprodukci – se v rámci dobrodružství o honu na
nebezpečné zvíře snaží o společensko-kritickou i intimní metaforu. Jeho hlavní postavou je
jednatřicetiletá veterinářka Vera z transylvánského městečka Sibiu, která v expozici příběhu
přemístí do zoo tygřici odebranou jejímu romskému majiteli. Vera ještě téhož večera přistihne
svého muže při nevěře s mladičkou studentkou. V rozrušení se posilní alkoholem a v důsledku
vlastní nepozornosti pak nepřímo zaviní útěk dravého zvířete z chráněného prostoru.
Následující epizody líčí hon na zmizelou tygřici, během něhož dojde k bizarním situacím i
osobním konfrontacím. Hlavními aktéry štvanice jsou vstřícná zvěrolékařka, její provinilý
manžel Toma, drsňácký policista Moisei, jeho zakomplexovaný syn, skupinka agilních hasičů
a zmíněný romský hudebník. V dramatickém finále – odehrávajícím se na zahradě soukromé
vily – se Vera snaží tygřici uspat, militantní Moisei však zvíře zastřelí.
Podle producentské explikace chce připravovaný film posunout vysoce ceněnou rumunskou
kinematografii do žánru hořké komedie (podle explicitní zmínky se autoři odkazují na
proslulou německou alegorii Toni Erdmann). Scénář, který chce ve vlastní režii natočit Andrei
Tănase, se sice opírá o mimořádně vděčnou situaci, zatím je ale pouhou směskou obskurních
epizod, které chybí pevnější řád. Film, jehož realizace je plánována na léto roku 2020, chce
využít českých lokací, včetně prostor jedné z našich zoo. Českým koproducentem je
společnost Krutart, vzhledem ke zmíněné nedotaženosti scénáře však k podpoře projektu
zatím nevidím dostatečný důvod.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Scenárista a režisér Andrei Tănase v upřímně míněné explikaci objasňuje inspirace své látky.
Jedním z impulzů byl jeho mladický zájem o přírodovědu, dalším se stala skutečná událost,
během níž utekla ze zoo v Sibiu nebezpečná tygřice vinou nedbalosti jejích ošetřovatelů. Po
několikahodinovém pátrání byla v přilehlé obytné oblasti zastřelena skupinkou lovců. Jinou
autorovou inspirací byla bolestná zkušenost jeho kamarádky, která potratila v osmém měsíci a
z níž se pak stala žena hluboce věřící.
„Hledání tygřice zde funguje i na symbolické úrovni, na jedné straně představuje svobodnou
vůli a nespoutanou energii. Na straně druhé symbolizuje působivou kombinaci chaosu a
konstantního ohrožení života, se kterým se smíříme jen tak, že si uvědomíme jeho
neuchopitelnost,“ upřesnil autor.
Problém však vidím v tom, že navenek atraktivní příběh zatím nefunguje v jeho
metaforické rovině. Scénář zatěžují opakované spory mezi ústřední dvojicí kolem způsobu
Tomovy nevěry, jež nepůsobí funkčně ani vtipně. Motiv ztraceného syna (ve filmu zemře
čtyři dny po porodu na vrozenou vadu) slouží k hořce satirické lince ohledně hrdinčina
absurdního dohadování s církví o jeho nevysvěcený hrob. V postavě romského muzikanta
Boteze má příběh zřejmě reflektovat i problém rasismu, jiným rádobysymbolickým prvkem je
pohádková postava Pinocchia. Ústřední konflikt se točí kolem brutální, či naopak šetrné
pacifikace uprchlé šelmy. Veškeré zmíněné motivy jsou však ve scénáři pouze nadhozeny a
netvoří kompaktní celek s žádoucím podtextem.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Proti autorskému zázemí projektu nelze nic namítat. Scenárista a režisér Andrei Tănase
(nar. 1982) zatím natočil tři krátké snímky, jež byly oceněny na několika mezinárodních
přehlídkách. Připravovaný film Victus je jeho celovečerním debutem.
Česká producentská společnost Krutart, kterou v roce 2014 spoluzaložil producent a režisér
Martin Jůza, je mnohostranně aktivní. Vznikl v ní Jůzův producentský debut, pozoruhodný
dokument Švéd v žigulíku (2017), uvedený ve světové premiéře na prestižním festivalu IDFA
v Amsterdamu.
Firma Krutart momentálně vyvíjí další látky: dětský animovaný seriál Kosmix, či dokument
Boxer. Z této tvůrčí dílny vzešla i dvojice krátkých filmů s názvem Vážná známost, jež se
prezentuje v rámci besed s diváky. V oboru muzejnictví se firma Krutart podílela na
výstavách v ČR i na Slovensku uspořádaných ke 100. výročí vzniku společného státu.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Film Victus slibuje oživení současné evropské tvorby o spirituální alegorii kombinovanou
s divácky vděčným dobrodružstvím. Realizace této látky však znamená několik úskalí.
První a nejzásadnější spočívá v dosavadní podobě scénáře, která symbolický příběh traktuje
chaoticky a povrchně. Což překvapuje vzhledem k deklarovanému angažmá zkušené
francouzské dramaturgyně Isabelle Fauvel.
Druhé úskalí je technické a souvisí s natáčením scén s dravým zvířetem. Ty musí vypadat
naprosto autenticky, jinak se celý příběh změní v bezděčně směšnou pohádku. Podle
producentské explikace jsou sice autoři na zmíněné problémy připraveni, obávám se však
nezkušenosti režiséra, který má zatím na kontě pouze tři krátké snímky. V prvé řadě však
doporučuji dopracovat scénář do přehledného tvaru s patřičnou hloubkou.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žádost je standardně zpracovaná, obsahuje všechny potřebné údaje k jejímu adekvátnímu
posouzení. Její součástí je detailní producentská rozvaha (včetně podrobně popsané
marketingové strategie) i působivý„moodboard“ přibližující vizuální stránku filmu. Český
podíl na relativně skromném rozpočtu snímku (cca 17,3 mil. Kč,--) tvoří 23,1 %.
Naše koprodukční účast, kterou realizuje společnost Krutart, je vzhledem k využití
tuzemských lokací a technických zkušeností (plánované natáčení před „green screen“ na
Barrandově) legitimní a prospěšná.
Klíčové výhrady mám ale vůči dosavadní podobě scénáře. Pokud se podaří jeho vylepšení
a myšlenkové prohloubení, mohli by autoři svou žádost předložit znovu, nejlépe v podrobnější
verzi (například s eventuálním castingem). Vzhledem k plánované realizaci filmu (léto
příštího roku) jim na to zbývá dost času.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Victus
3140-2019
Krutart
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného, animovaného
nebo dokumentárního filmu
2019-2-5-12
Alena Prokopová
21.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Drama debutujícího rumunského scenáristy a režiséra Andreie Tănase je rumunsko-českou
koprodukcí (76,9% Rumunsko, 23,1% Česká republika) - příběhem mladé veterinářky Very z
transylvánské zoo, která prochází krizí po smrti svého dítěte a objevení manželovy nevěry.
Katalyzátorem jejího sebeuvědomění je uprchlá tygřice, kterou se veterinářka v rámci týmu
místních lovců pokouší zachránit před zastřelením. Motiv tygra zde má hodnotu metafory, v
kulturním prostoru už tradičně spojené s tématem svobody.
Solidně rozehrané psychologické drama je postaveno na silné ženské hrdince, která se potýká
s naléhavými, ale uvěřitelnými problémy. Vyprávění má navzdory názvu („victus“ - latinsky
poražený) otevřené a spíše pozitivní vyznění, zůstává však realisticky civilním příběhem ze
současnosti s humanistickým přesahem. Inteligentní, proporčně zdařilý a emocionálně
vyvážený scénář prošel profesionálním vývojem na evropské úrovni - a také po ekonomické
stránce vykazuje projekt parametry díla, které může zaujmout publikum v mezinárodní
festivalové a artové distribuci (ambiciozním cílem producentů je premiéra na MFF v Cannes).
Tomu může napomoci i stále ještě vysoký divácký kredit rumunské kinematografie, která
nyní surfuje také na vlně koprodukcí vycházející z úspěchu „nové vlny“ (viz např. Fondem už
podpořený Špačkův artově ultimativní Lesní vrah - referenčním filmem autora je ovšem
divácky schůdnější Toni Erdmann). Hvězdou v rámci skromného rozpočtu je živý tygr, který
se bude natáčet v českých lokacích. Česká bude i zvuková postprodukce, hudba a grading.
Problémem se mi zdá být název.
Žadatel – koprodukční společnost Krutart – má (i v závislosti na zkušeném rumunském
producentovi Domestic Film) energii potřebnou jak k dofinancování a realizaci, tak i k
zajištění distribuce projektu, který vřele doporučuji podpořit.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Příběh mladé veterinářky Věry z malé transylvánské zoo, která se díky „lovu“ na uprchlou
tygřici vyrovnává s traumatem ze smrti dítěte a následnou manželovou nevěrou, je dobře
rozehraným psychologickým dramatem ze současnosti. Dotýká se důležitých životních
situací – smyslu života, partnerské nevěry a ztráty dítěte -, přičemž východisko navzdory
metaforickému významu tygřice nachází v civilním prostoru – v sebepoznání, porozumění a
odpuštění ženské hrdinky, jež není bez viny. Nabízí se tu všeobecně srozumitelné téma a
zajímavé a přitom dobře čitelné postavy. Rovněž náboženský motiv (věřící hrdinka usiluje o
pohřbení svého dítěte v posvěcené půdě) má především charakter nadčasového lidského
gesta, i když jej můžeme vnímat jako sympatickou, potřebnou připomínku tradičních
evropských humanistických hodnot.
Civilní, nenásilně a uvěřitelně rozvíjený příběh má aktivní hrdinku, obejde se bez zloduchů a
klade důraz na individuální rozhodnutí a akci svobodné vůle, přičemž je i ve své nadčasové
metaforičnosti vzácně prostý jakékoli ideologie. „Hon na tygra“ mu přitom dodává potřebné
napětí. Je zjevné, že předkládaná (čtvrtá) verze scénáře je výsledkem rozmyslné autorskodramaturgické práce (mj. Torino Feature Lab). Projekt pokročil ve vývoji i díky grantu
MEDIA a setrvalé, díky producentovým snahám koncepční státní rumunské podpoře. Autor
– debutující scenárista a režisér Andrei Tănas – má k látce osobní vztah (realizoval školní
film o bukurešťské veterinářce, která je předobrazem Very, dlouhodobě se zajímá o zoologii,
inspiroval se skutečnou událostí) Je zjevné, že pro zúčastněné tvůrčí profese nemůže být
nijak těžké sdílet autorovu sympatickou a podnětnou vizi. Projekt je dobře připraven
k realizaci, rozpočet je nastaven jako skromný, přičemž producenti realisticky přistupují k
natáčení v autentických lokacích i k ošemetné otázce natáčení s živým tygrem.
1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Složení tvůrčího týmu považuji za odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být
zrealizován. Režisér Andrei Tănase (nar. 1982) má za sebou několik mezinárodně úspěšných
krátkých filmů a téma svého debutu si vybral a prosadil s ohledem na své zájmy a preference.
Dosavadní práce kameramana, jímž je Barbu Balasoiu, představuje dobrý základ pro natáčení
v reálných lokacích. Dramaturgové (Franz Rodenkirchen a Isabelle Fauvel) svými
zkušenostmi nepochybně přispěli k úspěšnému vývoji látky.
Žadatel ze společnosti Kruart – žadatel Martin Jůza – má za sebou významnou zkušenost
především v podobě celovečerního dokumentu Švéd v žigulíku, který má za sebou řadu
mezinárodních úspěchů. Český vklad do projektu představuje jak jeho dosavadní zkušenost s
natáčením v zahraničí, tak plán realizovat natáčení nejprve v Rumunsku a pak s českým
tygrem ve Zlínském kraji. V ČR proběhne i podstatná část postprodukce.
2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Inteligentně - a přitom divácky atraktivně - vyprávěný příběh o „těžkých“ tématech je
dobrou ukázkou rozmyslně nastavené evropské koprodukce, která má myslím šance
zaujmout dokonce i širší spektrum diváků, než je žadatelem zmiňovaná cílová divácká
skupina (30-45 let). Význam pro současnou českou, potažmo evropskou kinematografii
není ani tak v „artovosti“ projektu (za tou se ani nepachtí - představuje spíše „artový
mainstream“), jako spíš ve vypravěčské uměřenosti a názorové kultivovanosti, obracející
pozornost zpět k tradičním evropským filmařským hodnotám vnitřně silných
humanistických příběhů. Inovace evropské tvorby může zjevně probíhat i jako návrat k
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těmto kořenům. Látka může působit lokálně jen svými reáliemi, ale její téma a jeho pojetí
má zjevný mezinárodní přesah.

3. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné, žádost neobsahuje rozpory
či protichůdné informace. To vše mi umožňuje posoudit žádost tak, jak nejlépe dovedu.
Podle mého názoru je daný projekt realizovatelný s ohledem na předložený rozpočet i
distribuovatelný s ohledem na předloženou marketingovou a distribuční strategii (žadatel
chce využít své zkušenosti se Švédem v žigulíku, jejž právem považuje v těchto oblastech
za dobrý referenční projekt, Domestic Film má pak zkušenosti i s HBO). Zjevná je u
projektu soustavná podpora Rumunského kinematografického fondu i aktivity zkušeného
hlavního producenta – rumunské společnosti Domestic Film.
Ambice prosadit se na některém z velkých evropských festivalů (Cannes, Berlinale,
Benátky, kde režisér premiéroval svůj krátký film) je vysoká, ale nikoli zcela nerealistická.
Představitelné je každopádně i návazné uvedení na MFF Karlovy Vary.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Atirkul a její rytíři

Evidenční číslo projektu

3141-2019

Název žadatele

CINEPOINT s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jarmila Poláková

Datum vyhotovení

30.9.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Z původního záměru jednoho dokumentárního filmu, který by byl portrétem tři silných žen z jednoho
Kyrgyzského města, které žijí své sny a tím narušují tradiční postavení ženy v Kyrgyzské společnosti vzniká
trilogie filmu. Během vývoje a předtáček se režisérka rozhodla, že každé z žen věnuje samostatný film. První
z trilogie bude právě příběh Atirkul. Její vášeň, v které se realizuje, je práce na vedení farmy kde také chová
koně. Prostřednictvím natočených autentických událostí v životě Atirkuly vidíme jak muži sebevědomé
chovaní a její úspěch těžce snášejí. Jsou zobrazeny obecné nesnáze při cestě žen k emancipaci
v patriarchální společnosti a problém některých mužů, vyrovnat se s tím, že žena může byt úspěšná
v tradičně jejich profesích. Nesnáze pokud člověk vybočuje ze společenských stereotypů a jde si za svým.
V Kyrgyzské společnosti, která je muslimská je vše ještě více vyhrocené.
Výhodou je, že autorka prostředí dobře zná, protože zde vyrostla (nyní má české občanství a momentálně
žije ve Francii). Film má šanci uspět na mezinárodních festivalech zaměřených na práva žen, na festivalech
obecněji zaměřených na lidská práva, ale i na etnografických festivalech díky zobrazení některých
specifických zvyku tamního regionu.
Rozpočet filmu je přiměřený k rozsahu natáčení (60dní) ve vzdálených zemích střední Asie. Část materiálu
je natočena. Z české strany je finanční podpora žádoucí vzhledem k účasti několika filmových profesionálů
ve štábu filmu.
A na víc co víme o současném běžném životě v těchto středoasijských republikách, jejich živost je stále
ovlivněn bývalou tvrdou kuratelou sovětské moc? To mám také tento film přinese.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je předložena se všemi potřebnými přílohami. Oceňuji výstižné a stručné CV štábu filmu. Trochu
zmatečné informace jsou ohledné harmonogramu realizace – rozpor je v termínech, které jsou uvedeny
ve formuláři žádosti a v samostatném harmonogramu výroby - předpokládám, že se jedná pouze o
překlep (dokončení 1.6.2019) a žadatel uvede na pravou míru při slyšení.
Z treatmentu a producentského záměru je patrné, že režisérka a producenti se projektu věnují
promyšleně a dlouhodobě.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Jednotlivé položky rozpočtu jsou v obvyklých cenách k rozsahu natáčení a lokacích, v kterých je projekt
realizován. Rozpočet má komentář. Jen bych zpochybnila, že nájem zvukové techniky je dražší než
nájem kamery+příslušenství (žadatel může vysvětlit při slyšení)
Projekt je financován z třístranné koprodukce z několika národních a regionálních filmových fondu
(doloženo) a předprodeje televizních práv. Francouzská televizní společnost zajištuje postprodukci filmu.
Je podána žádost o finanční podporu fond Tribeca Film Institutu – Gucci Fund
Výše žádané podpory 1mil (21%rozpočtu) je přiměřená vzhledem k českým členům filmového štábu
(režisérka, střihačka, zvukař).
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Marketingová strategie je v hlavní části zaměřena na země, v kterých je projekt producentsky zajišťován
a kde je natáčen.
Žadatel bude projekt prezentovat na filmových fórech dokumentárních film, které jsou dobře vytipovány.
Jedná se sales agentem pro mezinárodní distribuci. Má jasnou festivalovou strategie.
Vzhledem v rozsáhlým předtáčkám během vývoje je projekt dobře připraven do další fáze výroby a
dokončení v příštím roce.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel CINEPOINT zastoupený Alicí Zárubovou Tabery má za sebou několik kvalitních a festivalově
úspěšných filmů, které vznikly také v mezinárodní koprodukci.
Alice Z Tabery na zkušenosti jako producentka z hrané i dokumentární tvorby. Její zkušenosti jsou i v
oblasti sale a festivalů.
Velkou předností Alice Z Tabery je její znalost francouzského filmového prostředí.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Atirkul a její rytíři
3141-2019
Cinepoint
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu
2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
14.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Připravovaný dokument patří na první pohled do rodu etnografických studií rázovitých jedinců, vzdálených
krajin a odlehlých kultur. Krom toho má však na mysli i něco dalšího. Portrét emancipované ženy v prostředí,
kde je emancipace jen vzdálenou vidinou. Vykreslení prostředí, kde žena svou agilitou a spolehlivostí strčí
do kapsy mužskou nafoukanost. Zpodobení kultury, v níž se s přítomností stále mísí pozůstatky ještě
nedávné minulosti sovětské i staleté tradice rigidního a nepřizpůsobivého islamismu.
Jak se dozvídáme z popisu projektu, měl být portrét chovatelky koní Atirkul součástí triptychu o třech
pozoruhodných kyrgyzských ženách, jejich příběhy však při autorčině průzkumu narostly do vize
samostatných celovečerních snímků o každé z nich. To se mi zdá v době pozornosti obrácené především k
mediálním celebritám jako dosti odvážná myšlenka, ale jak je vidno už ze získané podpory na první z filmů,
setkává se s nemalou odezvou. Přispívá k tomu nepochybně autorčina agilita, rozprostřená mezi
Kyrgyzstánem, Českou republikou, kde pracovala v RFE (1993-2015), a Francií, kde nyní žije.
Ve své prvotině Dopisy z Pamíru (2016) rekapitulovala režisérka své kyrgyzské kořeny a dramatické děje po
rozpadu SSSR. V připravovaném filmu už hledí víc do budoucnosti, na příkladu Atirkul představuje zatím
spíš ojedinělou, ale možnou alternativu země, která ještě stále žije svými tradičními vztahy a rituály. Pro
Evropana jde o exotiku, a to přírodními podmínkami počínaje, přes kulturní zvyky, jakým má být ve filmu
zejména zápas buzkaši, až po medzilidské vztahy. Ale právě pro něj, tedy i pro Čecha, by mělo jít zároveň o
otevřené okno do jiného životního pocitu, k pochopení kulturně nevykořenitelných daností na jedné straně i
společných všelidských zájmů a tužeb na straně druhé.
Domnívám se, že dokument může obohatit naše poznání jiných kultur a mentalit a přispět svým způsobem
ke kultivaci naší schopnosti tolerance a chápavosti. Požadovaná podpora by umožnila jeho dokončení.

Rázovitých jedniUdělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty
si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze
žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Projekt vyvěrá z osobního zaujetí autorky pro vlastní zemi, kterou sice za dramatických okolností kdysi
opustila, ale její osud ji nepřestal zajímat. Evropská zkušenost jí dala možnost srovnávání, každoroční
návraty domů jí prostředkují probíhající změny. A přirozeně ji zajímají ženy, které se jako ona sama vzepřely
osudu, tradicím či zvykům a rozhodly se svými aktivitami vzdorovat místním patriarchálním poměrům.
Jako bychom se mentálně ocitli kdesi v Evropě 19. století, ale přitom se z treatmentu dozvídáme, že i Atirkul
má kdesi ve městě manžela, bývalého důstojníka, takže vlastně žije v docela „moderním“, asi ne příliš
funkčním vztahu. Muži tu vůbec působí spíše jako pasivní bytosti, ne-li rovnou jako podrazničtí machové,
ale i to je zřejmě příliš evropský pohled, zatímco Atirkul jejich jednání bere prostě jako danost, na kterou
kašle. „Sleduje své srdce“, jak se píše v autorské explikaci, to také ale jistě něco stojí. Ukáže film i tohle?
Nejde ale jenom o hlavní postavu, film cílí i k obraznému poselství v kontrastech drsné krajiny severu a
přívětivosti Atirkulina ranče, prostředí zanedbaného města a vesnice, drsnosti tradiční hry a hrdinčina
vztahu ke koním, přítomnosti a minulosti. Všechny tyto apekty v projektu rezonují a spějí k jednotné
působivé vizi. Jeho divácké uplatnění bude limitované, naplňuje však dobře cíle výzvy.
2

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Česká účast se kromě koprodukčního vkladu zračí v dramaturgickém dohledu (škoda ale, že vyjádření
právě dramaturga v žádosti schází) a ve spolupráci zvukaře a střihačky, zejména pak v autorství režisérky,
která má kromě kyrgyzského i české občanství. Účast českých tvůrců bude nanejvýš důležitá právě při
hledání konečného tvaru a vyznění díla. Poskytnutá audiovizuální ukázka dokládá, že i další členové štábu
jsou pro projekt plně disponovaní, včetně plánovaného autora hudby. Jako zvukařka je tu uvedena Janyl
Chytyrbaeva, což je jméno, na které jsou uzavřeny i autorčiny smlouvy v žádosti, takže by bývalo stálo
aspoň za stručné vysvětlení, jak to s těmi jmény vlastně je.
3

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Každé dílo, které má schopnost naleptat tradiční českou sebestřednost, je důležité. Žijeme v srdci Evropy,
cestujeme po celém světě, prostřednictvím médií jsme s ním bezprostředně spojeni, a přesto v mnohých z
nás dříme stále pocit jakési nadřazenosti a zároveň nespokojenosti s vlastním údělem. Konfrontace se
situací jinde by proto měla být přirozenou součástí naší psychohygieny. Nedělám si ovšem iluze. Vzniká film
pro už poučené a vědoucí, připravené a otevřené, kteří za ním půjdou na specializované přehlídky, projekce
a debaty. Proto je důležitá snaha prosadit dokument také do televizního vysílání a na online platformy, kde
na něj mohou narazit i diváci spíše nevstřícní. A o ty jde zejména. Téma je lokální, ale přitom všelidské,
může oslovit kdekoli ve světě, a právě proto mu svědčí i zdrženlivý, ale neusedlý vizuální styl (dron).
4

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žádost splňuje až na svrchu vytčené drobnosti všechny potřebné nároky. Sumarizuje přesvědčivě předchozí
dlouhodobý vývoj a realizaci projektu, které jsou zároveň logicky trasovány postupným nárůstem finančních
podpor. Zejména v tomto ohledu je projekt příkladně diverzifikován a finanční plán přímo vybízí k tomu, aby i
česká strana přispěla právě v této chvíli svým adekvátním dílem. Dosavadní historie žadatele skýtá
dostatečnou záruku, že projekt bude realizován podle naplánovaného harrmonogramu a finančního plánu, a
že právě za pomoci českých tvůrců, s odstupem, nadhledem a bez patosu, bude doveden ke slibovanému
poselství, že Atirkul je „inspirací pro nás všechny“.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Shadows in my eyes

Evidenční číslo projektu

3143-2019

Název žadatele

SIRENA FILM, s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

6.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žadatel deklaruje projekt, pro nějž žádá podporu Fondu, jako dánsko-česko-belgicko-norsko-švédskou
koprodukci celovečerního (dle Popisu projektu100 min., dle Deal Memo 90 až 100 min.) hraného filmu.
Dánský podíl (producentská firma Miso Film ApS) je majoritní, podíl žadatele je – opět dle Popisu
projektu – kvantifikován jako 17%, což však neodpovídá Finančnímu plánu (včetně suspektní výše
částky z programu pobídek), více viz níže.
Belgická účast není dokumentována vůbec (zůstává vyjádřena jen ve Finančním plánu), stejně jako
finanční vstupy švédských případně norských subjektů (dle Popisu „bez koprodukčního podílu“?).
Přiložené podklady svědčí spíše o servisu při výrobě rozsahem většího filmu z části realizovaného na

českém území, což je obor, v němž se žadatel pohybuje bezpečně a úspěšně již delší dobu, nikoli o
řádné koprodukci. Podpora Fondu by tak vytvářela pouze lepší podmínky pro fungování a zejména
odměňování na straně žadatele
Udělení podpory

Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Negativní analytický postoj potvrzuje i Deal Memo, podle nějž bude mít český koproducent příjem 50
% pouze výnosů z exploatace díla v České republice, a to ještě mimo výnosů z předprodejů (presales)
a minimální garance.
K žádosti jsou přiloženy četné vizitky členů dánského tvůrčího/výrobního štábu (včetně maskérky či
castingové režisérky…), pro posuzování žádosti víceméně irelevantní, potvrzující však nulové
zapojení českých tvůrců, ačkoli má v České republice proběhnout větší část realizace (33 FD).
Již výše zmíněné koprodukční podíly nekorespondují s údaji ve Finančním plánu (viz níže).
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Ve Finančním plánu tvoří součet podílu plnění žadatele na celkových nákladech projektu 10 % (8,3%
předpokládané pobídky, 1,7 % požadovaná podpora Fondu ve výši 3 500 000 Kč), nikoli 17 %.
Do pol. 33 mezi „soukromé koprodukční vstupy ČR“ (zásadní) finanční vstup dánského producenta
Miso Film ApS 21 047 000 Kč rozhodně nepatří (ale pod pol. 51 ev. pol. 52 ano). Zdroje uvedené
v pol. 58 a pol. 60 nejsou doloženy ani okomentovány.
Vlastní zdroje žadatele (agregovaná pol. 68) činí nulu.
Celkové náklady projektu jsou shodně v Žádosti, Rozpočtu i Finančním plánu prezentovány částkou
206 100 000 Kč, která zřejmě odpovídá „dánské“ kalkulaci. V pol. 31-01 (rezerva) a pol. 31-03 (režijní
náklady) jsou rozpočtovány de facto maxima (16 833 551 Kč resp. 11 783 486 Kč). I z tohoto pohledu
se jeví vstup žadatele víc formální než opravdu koprodukční.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Realizační strategie (vč, distribuce) je zcela v rukou dánského producenta, který je zjevně vázán
dohodou s TV 2 (druhá dánská „veřejnoprávní“ televize).
Jak je již výše připomenuto, část výroby má být realizována (28.10. až 13.12. 2019) v České republice
(kromě dalšího natáčení v Kodani a Anglii).
Finální verze (v podkladech se uvádí „vysílací kopie“) má být hotova 11.9.2020.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

SIRENA FILM s.r.o. byla založena v roce 1994 Philipem Benkemounem (Artemio Benki). Je
orientovaná především na poskytování služeb zahraničním štábům, v čemž patří mezi
nejrenomovanější české firmy. Kromě toto se zabývá výrobou reklam a komerčních videí, v poslední
době i několika vlastními projekty.
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Expertní analýza
Název projektu
SHADOWS IN MY EYES
Evidenční číslo projektu

3143-2019

Název žadatele
SIRENA FILM, s.r.o.
Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lucie Česálková

Datum vyhotovení

19. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Válečné drama Shadows in my eyes dánského režiséra Ole Bornedala představuje další ze
spoluprací společností Miso Film z Dánska a Sirena Film z České republiky. Zásadní okamžik
novodobých dánských dějin - bombardování Kodaně v březnu 1945, při němž zemřela řada
civilistů - vypráví s důrazem na perspektivu dětí. Čtyři klíčové linie příběhu, které se během této
traumatické události protínají, reprezentují různé polohy vztahování se k válce - dětskou,
pokoušející se o pohádkový výklad děsivé každodennosti, náboženskou, pochybující o smyslu
víry tváří v tvář válečnému násilí, pilota RAF a hnutí odporu.
Projekt se zpracován na základě důsledných historických rešerší i se znalostí filmového kánonu
žánru. Scénář nicméně na některých místech trpí explicitností dialogů a pro představu o
výsledném stylovém ztvárnění bude hrát klíčovou roli podoba počítačové grafiky, jež bude
použita při realizaci vlastních náletů.
Projekt realizují zkušení tvůrci, navazující na dřívější spolupráci, chybí mu však kompletní
producentská strategie a konkretizace tvůrčího vkladu české strany. Podle informací zmíněných
v projektu je hlavním vkladem české produkce zajištění lokací, tedy servisní role.
S ohledem na nedostatek informací ohledně producentské strategie a českého tvůrčího vkladu
do projektu nedoporučuji projekt v tomto stadiu připravenosti k podpoře.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Shadows in my eyes vypráví příběh klíčového okamžiku novodobých dánských dějin, jímž je bombardování
Kodaně v březnu 1945. S ohledem na to, že jedním z cílů náletů se stala také Francouzská škola, se
klíčovou perspektivou stává pohled dětí, které si v konfrontaci s drsnou každodenností války vytvářejí
vlastní světy, vlastní příběhy a pohádkové interpretace dění. Čtyři klíčové linie příběhu (děti Rigmor, Eva a
Henryk; pilot RAF Peter; řádová sestra Tereza; jeden z vůdců hnutí odporu Fog) z části vycházejí z
historických reálií, ty jsou však prostoupeny magickým realismem dětských příběhů, které vznikají ve snaze
po/u/chopit absurditu okolního dění vlastními interpretačními prostředky. Tyto linie současně reprezentují
různé polohy vztahování se k válce (pilot coby nechtěně chybující útočník, řádová sestra řešící obecnější
otázky víry v Boha tváří v tvář válečnému násilí, zarputilý odbojář usilující o zvrat, děti se svými mytickými
světy).
Snímek je založen na kombinaci válečného naturalismu, magického realismu a počítačové grafiky, jež má
pomoci dotvořit hororovou podobu třetího dějství (vlastních náletů) - právě tato kombinace je (vedle
explicitnosti některých dialogů) klíčovým úskalím, jehož výsledkem může být stylově originální, stejně jako
průměrně vyhlížející snímek.
S ohledem na Bornedalovu zkušenost se sérií a filmem 1864 půjde o evropský válečný velkofilm vyšších
produkčních hodnot. Režisér čerpá z dobré znalosti filmových ztvárnění válečných událostí jak v Dánsku,
tak jinde v Evropě - svůj projekt vůči nim vymezuje i přiznává konkrétní inspirace. V tomto smyslu projevuje
velmi zaujatý a rešeršemi podložený přístup k látce i jejímu ztvárnění.
O možnostech a schopnostech tvůrců projekt realizovat není pochyb. Tvůrčí účast české strany nicméně
není nijak konkretizována, což pokládám za jednu z hlavních slabých stránek projektu usilujícího o státní
podporu v rámci výzvy minoritních koprodukcí.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt realizují zkušení tvůrci, kteří současně navazují na svou předchozí spolupráci. Scenárista a
režisér Ole Bornedal připravuje s produkční společností Miso Film již čtvrtý projekt, patří k
nejvytíženějším dánským režisérům současnosti, pohybuje se bezpečně mezi filmem a televizí a s
válečným dramatem má již bohaté zkušenosti díky TV sérii 1864 z doby druhé šlesvické války.
Bronedal jistě připravuje další výrazný žánrový projekt, participace českých tvůrců však v žádosti
není nijak specifikována. Česká produkce Sirena Film, opakovaně spolupracující se společností
Miso Film, se prezentuje primárně jako zprostředkovatel lokací - její vklad se tedy jeví více jako
servisní, nikoli kreativní.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Příběh ze zlomového okamžiku moderních dánských dějin má rozhodně význam v dánském národním
kontextu a s ohledem na to, že pracuje též s perspektivou RAF a gestapa, dotýká se úzce též dějin
britských a německých. Tematika druhé světové války coby celoevropského konfliktu je pak
tématem v širším smyslu evropským. Režisér Ole Bornedal přitom dokázal zaujmout žánrové
publikum i dánským příběhem 1864. Režisér nesměřuje k stylovým ozvláštněním, i s ohledem na
jeho předchozí tvorbu lze očekávat výpravný válečný film, jehož klíčovou inovací bude důraz na
perspektivu dětí.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Produkční společnost Sirena Film je zkušenou produkční společností specializující se v poslední době
především na mezinárodní projekty. Není pochyb, že se svými zkušenostmi (i s ohledem na dřívější
úspěšné spolupráce přímo s producentem projektu), bude schopna projekt zrealizovat. Žádost
nicméně neobsahuje producentskou strategii v požadované struktuře. Producentská strategie je
skutečně pouze "poznámkami producentů", jak je uvedeno v nadpisu. Ty zahrnují explikaci obsahu
a klíčových silných stránek projektu, základní informace o geografickém rozložení lokací a dnech
natáčení. Nevíme nicméně nic o standardních položkách producentské strategie (vývoji, marketingu
a distribuci, průzkumu realizace, konkrétních lokacích, není okomentován rozpočet) - informace jsou
ve stávajícím znění velmi obecné a kusé. Projekt navíc, jak bylo uvedeno již vícekrát výše,
nespecifikuje českou kreativní účast. Nedostatek těchto informací brání posoudit celkové kontury
projektu.
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Shadows In My Eyes
3143-2019
Sirena Film
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu
2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
18. srpna 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
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Historické drama Shadows In My Eyes se vrací na konec druhé světové války v Dánsku a na základě
skutečných událostí rekonstruuje situaci, kdy odbojové letouny vybombardovaly spolu s kodaňským
střediskem gestapa také školu plnou dětí. Na pozadí této tragédie jsou v různém poměru rozpracovány
osudy dětí (a jejich rodičů), pilotů RAF, představitelů odboje či tuzemských zrádců.
Scénáři sice dominují dětští hrdinové a jejich perspektiva, ale i tak je v něm přítomno příliš mnoho dalších
podstatných motivů, jež ve výsledku zůstávají jen načrtnuty nebo vyznívají do ztracena. Spolu s tím se
vtírá i úvaha, nakolik se publikum neznalé dánských reálií zvládne v takto panoramaticky pojatém
vyprávění orientovat a pochopit ho. Scénář zároveň vyniká důrazem na atmosféru, vizuálnost a
emocionálnost. Právě emocionálností se však autoři nejednou nechávají až strhnout, což se nejvíce projeví v
tragickém finále hraničícím s citovým vydíráním.
Rozporuplné dojmy dojmy ze scénáře, který ve zpracování válečného tématu nepřináší nic zásadně
objevného či osvěžujícího, prohlubují některé další problémy posuzovaného projektu. Kromě absence
producentského záměru je to i základní otázka samotného smyslu této koprodukce (kromě Česka je
zapojeno Švédsko, Norsko a Belgie). Zatímco pro dánskou kinematografii může mít dílo s jistými parametry
národního velkofilmu zásadní význam, co konkrétně přinese české kinematografii? Český koprodukční vstup
ani jeho přínos nejsou v žádosti příliš zřetelně definovány. Projekt k podpoře SFK nedoporučuji.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

NEDOPORUČUJI

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria
1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Scénář historického dramatu Shadows In My Eyes se inspiruje skutečnými událostmi, jež se odehrály v
Dánsku v roce 1945. Závěr války je zprostředkován panoramatickým pohledem do různých prostředí
(odboj, RAF, škola nebo rodinné kruhy), která se ve scénáři vzájemně protínají a směřují ke zdrcujícímu
finále, v němž je spolu s kodaňskou baštou gestapa vybombardována také škola plná dětí. Scénáři
dominuje právě dětská perspektiva a nejpřesvědčivější je dílo právě tam, kde se soustřeďuje na svět a
vidění dětských protagonistů (ze scénáře lze zároveň vytušit, že tomuto hledisku bude odpovídat například
i způsob záběrování), jejichž naivita a nevinnost je konfrontována s nekompromisními velkými dějinami a
jejich dospělými aktéry. Doslova se tak pohybujeme od malé perspektivy k velké a naopak.
Scenáristické uchopení však pokládám za nevyrovnané – v podstatě každá z linií vázaná na konkrétní
prostředí či skupinu (rodina, škola, odboj, kolaborantské kruhy, RAF) by vydala na samostatný
plnohodnotný příběh. V celkovém pojetí scénáře se proto tyto jednotlivé motivy nejednou „utápí“ na úkor
jiných. Poněkud do ztracena například vyznívá linie se zatčenými odbojáři, jen v nezbytné míře je načrtnutá
linie RAF a jejich příslušníků, kteří věděli, že při plánovaném bombardování zahynou i civilisté. Je otázkou,
zda pro publikum neorientující se v dánských reáliích bude takové vykreslení dostačující pro pochopení

všech pohnutek a souvislostí.
Podobně trpí nedotažeností některé z postav (v porovnání s dětskými hrdiny je to nápadné právě u
dospělých, kteří nemají prostor k rozvinutí charakterů a hlubších motivací – viz třeba Frederikova do
značné míry „zázračná“ proměna ze zrádce v zachránce). Pozornost od těchto problémů částečně odvádí
vcelku zdařilá práce s atmosférou, která je patrná napříč scénářem, či důraz na emocionálnost samotných
situací, kterou se ovšem scénář nechává někdy až příliš unést. Emoce gradují spolu s blížícím se
bombardováním a samozřejmě zejména po něm. Při vší úctě ke skutečné tragédii, z níž scénář čerpá –
vykreslení umírání dětí hraničí už v psané podobě s citovým vydíráním.
Ve scénáři se na mnoha místech vyskytuje sdělení „VYNECHANÉ“. Není jasné, zda jde o pasáže
vypuštěné z překladu, anebo o pasáže, které byly z jakéhosi důvodu ze scénáře vyškrtnuty.
1

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jedná se o autorský projekt Ole Bornedala, který náleží k renomovaným dánským filmařům. Ve své
filmografii se pohybuje na rozhraní různých žánrů a jeho díla se setkávají s diváckým ohlasem (Zbav nás
od zlého, Kletba z temnot či seriál 1864). Pod projektem Shadows In My Eyes je podepsán současně jako
scenárista, režisér a dramaturg. Zároveň má ze svých předchozích projektů zkušenosti s produkční
společností Miso Film i s českou Sirena Film, které se opět podílí na tomto jeho chystaném filmu. Na
klíčových postech štábu figurují výrazné osobnosti současné dánské kinematografie (kameraman Jesper
Tøffner či střihač Anders Villadsen). Z velké části je již známo herecké obsazení filmu, v němž figurují
dánští interpreti (Alex Høgh Andersen, Fanny Bornedal, Esben Smed aj.). Z projektu se zdá, že čeští filmaři
nejsou v tvůrčích profesích nijak zastoupeni, případně to není nikde v žádosti specifikováno.
2

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Scénář nabízí další zpracování epizod z bezedného inspiračního zdroje druhé světové války. Dovedu si
představit, že pro dánskou kinematografii jde o ambiciozní počin, který má místy parametry (akčního)
historického velkofilmu. Dost možná lze projekt spojovat i s upřímnou snahou vyrovnat se s vlastním
historickým traumatem. Globálně však chystaný snímek do tématu druhá světová válka na filmovém plátně
nepřináší nic zásadně objevného nebo výrazně osvěžujícího. Dětská perspektiva na dobu války, která je
prezentována jako jedna z předností projektu, se v kinematografii objevuje už od čtyřicátých let jako
poměrně „vděčná“ strategie s téměř jistým diváckým účinkem.
Domnívám se, že v kontextu dánské kinematografie to může být projekt výjimečný, avšak v mezinárodním
měřítku půjde zřejmě spíš o další z univerzálně srozumitelných válečných filmů „podle skutečných událostí“.
3

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Dánská společnost Miso Film se od roku 2004 zaměřuje na výrobu seriálů i celovečerních filmů, které mají
solidní divácký ohlas. Produkčně zajišťovala také některé režisérovy předchozí celovečerní počiny. Sirena
Film je česká produkční společnost s rozmanitým portfoliem, jež působí na domácím trhu 23 let a
soustřeďuje se na vlastní produkci i na servisní projekty (z novějších titulů, do nichž se produkčně zapojila,
zmiňme například: Milada, Personal Shopper, Marguerite. A Royal Affair aj.).
Jde o koprodukční projekt Dánska, Švédska, Norska, Česka a Belgie, přičemž český koprodukční vstup
není v žádosti zřetelně specifikován. Celkový rozpočet činí 206.100.000 Kč, částka požadovaná od SFK je
3.500.000 Kč, výše zajištění k datu podání byla 80%. S ohledem na žánr a pojetí filmu bych ocenil více
příloh týkajících se lokací, výpravy, kostýmů a celkově výtvarného pojetí – přiložený moodboard se mi zdá
poměrně málo.
Celá žádost má pak jeden velmi zásadní nedostatek, který do velké míry znemožňuje posoudit i přínos pro
českou kinematografii – chybí totiž producentský záměr v předepsané struktuře. Ze strany českého
producenta nejsou poskytnuty prakticky žádné přesnější informace. V producentské explikaci je pouze
stručně shrnuto, že v Česku je naplánováno celkem 33 natáčecích dnů, což však odporuje informaci
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uvedené v žádosti (část III. Informace o projektu), kde se píše, že celkové natáčení / natáčení v ČR potrvá
od 28. října do 13. prosince. V harmonogramu chybí také stanovení plánované premiéry.

Expertní analýza
Název projektu

The Lions Heading Venice

Evidenční číslo projektu

3148-2019

Název žadatele

Strong images s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Petr Szczepanik

Datum vyhotovení

21. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Nízkorozpočtová, majoritně albánská koprodukce „The Lions Heading Venice“ je v explikacích prezentována
jako komedie sice zakotvená v albánských historických souvislostech, ale mezinárodně sdělná,
s festivalovými ambicemi. Po přečtení scénáře nelze souhlasit. Komediální road movie o dvou postarších
albánských filmařích v doprovodu dvou pornohereček sice okrajově pojednává o benátské festivalové ceně,
ale šance na její reálné získání film podle mého názoru nemá. Jeho mezinárodní sdělnost se omezuje na
předvídatelné vtipy o žárlivosti a nevěře, variace na konvenční komediální principy (kontrastní dvojice) a
sexuální narážky. Česká stopa v příběhu je miniaturní (jedna z pornohereček začala svou kariéru na filmech
českého režiséra) a tvůrčí podíl na fázích produkce a vývoje žádný (nebo jej žádost nezmiňuje – až
v postprodukci je plánována účast českého střihače). Celkově tedy projekt nenaplňuje cíle výzvy a nemohu
jej doporučit k udělení podpory.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Umělecká kvalita projektu není nijak výjimečná. Na pozadí kulturně zajímavých reálií filmového světa
postkomunistické Albánie se rozvíjí konvenční komedie s prvky road movie a sexuálně dvojsmyslným
humorem, bez výrazné umělecké vize, stylu a komediální bravury. Česká stopa v příběhu ani tvůrčí vklad
do procesu vzniku nestojí téměř za řeč (film je natočený, v případě získání grantu SFKMG jej má střihat
český střihač).

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Na již natočeném režijním debutu albánského tvůrce Jonida Jorgjiho se (ve fázi postprodukce) má podílet
začínající český koproducent Tomáš Hruška, který ke spolupráci přizval zkušeného televizního střihače
Michala Cingroše.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žádný výraznější význam pro českou ani evropskou kinematografii v projektu nevidím.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatel je začínající produkční firma, která se má na projektu podílet až ve fázi postprodukce. Žádost
dostatečně nevysvětluje, jak bude vypadat marketingová strategie a využití práv v ČR ani jaký je tvůrčí podíl
české strany na projektu. Explikace neobsahují relevantní informace.
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Expertní analýza
Název projektu

The Lions Heading Venice

Evidenční číslo projektu

3148-2019

Název žadatele

Strong Images

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

18.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Při posuzování, zda podpořit či nepodpořit žádost o finanční příspěvek pro projekt The Lions Heading
Venice, to bylo – ač to zní krutě – velmi snadné. Nejenže scénář sám o sobě nedisponuje kvalitami, díky
nimž by si onu podporu zasloužil (zvláště vezmeme-li v potaz další projekty, které se ve výzvě o podporu
ucházejí), ale zpochybnitelný je vůbec důvod, proč by měl SFK částkou 1 247 015 Kč přispět. Jak se zdá,
tak film je natočený (viz trailer a ukázka), spíše se tak jedná buď o postprodukční práce nebo distribuci, tak
či onak, proč by měl český SFK přispět přibližně pětinou rozpočtu filmu, když procentuální zastoupení ČR
v koprodukci je pouhé 1 %?

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Nejprve rozvedu „organizační“ stránku věci. Opravdu mi uniká smysl předložené žádosti. Srong Images
podala žádost na podporu v rámci výroby hraného filmu – a ačkoliv má jít o výzvu minoritního zastoupení
ČR, ještě jsem se nesetkal s koprodukcí, kdy bych měl posuzovat 1% zastoupení české strany. A to aniž by
navíc takovému zastoupení odpovídala požadovaná částka. Rozpočet dosahuje přibližně 6 miliónů korun,
přičemž více jak 1,2 milionů se požaduje po českém fondu kinematografie. Proč? Schází komentář,
zdůvodnění. Vůbec rozpočet je svou výší zvláštní a finanční plán také (například schází doplnění, zda ten
který zdroj je již potvrzený, přislíbený, nebo zda jej o něj teprve zažádáno). Celá tato žádost mi přijde spíše
jen jako jakýsi pokus „nic za to nedáme, když to vyzkoušíme podat“. Nicméně je to notně neprofesionální.
Ostatně, amatérskost čiší i ze samotného projektu – scénář celý stojí a padá na nápadu, kdy si dva filmaři
vyjedou na festival do Benátek a potkají pár prostitutek. Pochopitelně, že žánr road movie spíše akcentuje
právě onu cestu, ale s ní vždy i vývoj postav (ne nutně tedy cíl – a uzavřený konec). Jenže zde se nějakého
přerodu nedočkáme, je to tím, že postavy „plavou na vodě“ od samého počátku, takže jen velmi těžce se dá
sledovat jejich postupný vývoj. Má jít o komedii, ale vlastně se potkáme jen s několika scénami, které
nepůsobí ani jako uzavřené epizody, o humoru se dá polemizovat, o mělké výstavbě dějství už stěží.
Možná že rozpočet jen dobře ilustruje fakt, že jde o nějaký „dovolenkový“ výlet režiséra s kamarády, kdy si
natočili něco, co by se dalo promítnout divákům. Je otázkou, zda se to má promítat v české kino distribuci.
Pokud ano, proč ale za přispění z veřejných financí státu?
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt je zajištěn (a realizován)

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žádný nevidím.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Vyjádřil jsem se v jiných oddílech. Žádost je neadekvátní (výše požadované částky vs. procentuální
zastoupení v koprodukci), finanční plán a rozpočet neokomentovaný a vzbuzující plno otázek.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

DRY LAND

Evidenční číslo projektu

3150 - 2019

Název žadatele

i/o post s.r.o.

Název dotačního okruhu

Jordi Niubo

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2019 – 2 – 5 - 12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
6.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Autorka Agnieszka Weszezynská při tvorbě námětu a scénáře vychází ze svého
školního filmového debutu Fragmenty. Celovečerní film DRY LAND je příběh dvou
lidí zmítaných pocitem viny a strachem ze ztráty pohody a bezpečí. Adam a Anna při
své dovolené v Italii jsou svědci smrti,která je pak pronásleduje celý pobyt.
Celý film / 100minut / se natáčí v Itálii v mezinárodní koprodukci Polsko 45%
Itálie 30%, Francie 13% a ČR 12%.
Rozpočet celkových nákladů je 33,825.755 Kč a žádost o podporu českého Fondu
2,500.000Kč.
Harmonogram realizace s dokončením 12.12.2021 a následnou premiérou květen
2022 , jsou reálné.
Majoritní polský producent LAVA Film , má jíž uzavřené zásadní smlouvy a
předpoklady celkového zafinancování projektu jsou dosažitelné.
Žadatel Jordi Niubo má bohaté mezinárodní filmové zkušenosti.a dobré zahraniční
vztahy. Dobrý scénář a zajímavý ,mladý tvůrčí štáb , jsou předpokladem pro
vytvoření úspěšného filmového díla.
V případě nedostatku finančních zdrojů Fondu je reálné požadovanou částku ponížit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Žádost je pečlivě zpracovaná, obsahuje všechny požadované přílohy a poskytuje
dostatek informací pro posouzení projektu.
Poznámka na okraj: žádost by měla být podepsána žadatelem a některé hlavní smlouvy přeloženy do
češtiny
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Celkový rozpočet 33,825.755 Kč je akceptovatelný .Podpora Fondu 2,5mil Kč
je úměrná. Jednotlivá položky jsou navýšeny zhledem ke čtyřstranné
koprodukci,která navyšuje náklady např. odměna producentů 3,117.558 Kč, téměř 3
miliony Kč – herci a kompars, atd.
Náklady jsou převážně kryty ze zahraničních veřejných filmových zdrojů /Fondů/
21,856.369 Kč Je rovněž požádáno o podporu Eurimages 3,598.000 Kč,a Kreativní
Evropa-Media1,028.000Kč,
Soukromé zahraniční zdroje – 3,115.902 Kč, finanční vklad českého producenta
500.000Kč.
Finanční prostředky jsou reálně navrženy,ale prozatím jen částečně podepsány.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Pracovní harmonogram je reálně sestaven s ukončením prací v roce 2021
Strategie producenta je obrácena zejména na zahraniční úspěchy a festivaly
Žadatel spoléhá na využití společné propagace a zahraniční distributory.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Z iniciativy producenta J.Niuba vznikla filmová společnost i/o post s.r.o.
v roce 2005.se zaměřením zejména na postprodukci české i zahraniční tvorby Za
uplynulé období se zúčastnili prací na cca 50 projektech /Makedonie,Slovinsko,
Slovensko,Španělsko atd./.
Kompletní postprodukce též na českých filmech jako:Lidice rež.P.Nikolajev 2011,
Rozkoš rež.Jitky Rudolfové 2013, Fair play rež.A.Sedláčková 2014, atd.
V součastné době má společnost ve stadiu vývoje celovečerní film Noc velryby
/koprodukce mezi ČR ,Polsko,Kanada,Irán/. Už tě nemám rád /koprodukce Česko,
Sovinsko a Rumunsko
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Dry Land
3150-2019
i/o post
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu
2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
18. srpna 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Komorní drama Dry Land připravované v koprodukci Polska, Itálie, Francie a Česka vypráví o nezdařené
dovolené mladého polského páru, jehož přičiněním zemře dělník arabského původu. Po tragické události se
postupně začnou vynořovat hlouběji zakořeněné problémy, jež se vztahují nejen k soužití a existenci titulní
dvojice, ale i k životu jisté moderní společenské vrstvy.
Namísto vnější dějovosti se scénář zaměřuje na to, co se nachází pod povrchem příběhu a vztahů a co se na
povrch dostává spíš těžko. I přes absenci tradiční dramatické akce se autorům daří budovat vzrůstající
znepokojení nad tím, kam vyprávění ve svém důsledném minimalismu vyústí.
Scénář rozvíjí záměrnou stylizaci v realistických kulisách, což zahrnuje určitou modelovost postav (cíleně
postrádajících tradiční psychologii), jejich jednání či vzezření. Vyznačuje se navíc i metaforickou rovinou, jež
se váže k obecnějším tématům odcizení, sobeckosti či otupených citů, které jsou vsazeny do kontextu
konkrétních průvodních problémů, v nichž aktuálně žijeme. Projekt má tedy nejen pozoruhodný umělecký
potenciál, ale z hlediska výpovědi i společenský význam.
Na projektu je dobře patrný dlouhodobější vývoj (včetně účasti na specializovaných workshopech). Stejně tak
lze ocenit jasnou tvůrčí i producentskou vizi, jež může projekt dovést k mezinárodnímu úspěchu. Přestože
český prvek je přítomen „pouze“ v obsazení pozice sound designera a v zajištění obrazové a zvukové
postprodukce, jde o zajímavý počin, který stojí za to podpořit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

DOPORUČUJI

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Scénář komorního dramatu Dry Land je zasazen na rozpálený jih Itálie, kam na dovolenou přijíždí mladý
polský pár. Poté, co přičiněním titulní dvojice zemře dělník arabského původu, se letní pobyt proměňuje ve
znepokojující sondu do vztahu dvou lidí, kteří jsou zdánlivě spokojení a kterým na první pohled nic nechybí.
Smrt mladého muže je v podstatě jediným výraznějším dramatickým okamžikem, jenž se ve scénáři objeví.
Neslouží přitom k rozpoutání dramatických peripetií, jak bychom tradičně očekávali, ale funguje právě jako
záminka k prozkoumání jednoho vyprahlého vztahu a zautomatizovaných projevů partnerského soužití. S
akcí se pracuje minimalisticky, situace se opakují či různě variují. Přesto však pod povrchem všeho stále
více narůstá znepokojení nad tím, čeho jsme svědky.
Scénář nevnímán jako důsledně realistický. Jde spíše o promyšlenou stylizaci v realistických kulisách.
Postavy jsou do jisté míry modelové svými vlastnostmi, chováním a také vzezřením, jímž v daném prostředí
nápadně vynikají. Zastupují určité typy současné západní společnosti, mají záměrně potlačenou
psychologii a emoce. Stejně tak chybí vykreslení širších souvislostí minulosti a vývoje jejich vztahu apod.
Právě díky tomuto důslednému minimalismu se však můžeme soustředit na to podstatné, co „bublá“ pod
povrchem a na co chtějí autoři upoutat naši pozornost. Pod příběhem leží metaforická rovina (symbolicky
laděný je i ostatně závěr scénáře) spjatá s tématy odcizení, sobeckosti či otupených emocí v ryzí
současnosti s jejími průvodními problémy, v nichž žijeme a k nimž jsou mnozí z nás slepí.
Tohoto potenciálu si je podle explikace vědoma i režisérka, která je na svůj debut podle všeho dobře
připravena. Má i jasnou vizi o tom, JAK tento v zásadě nedramatický příběh vyprávět, aby byl výsledný
filmový tvar funkční a stylově zajímavý. Pokud se podaří propojit stylizaci příběhu se stylizací obrazovou či
zvukovou (náznaky práce s prostředím tomu nasvědčují), mohli bychom se dočkat pozoruhodného díla.
1

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Na realizaci projektu se podílí štáb složený převážně z mladých polských tvůrců. Snímek bude
celovečerním debutem scenáristiky a režisérky Agnieszky Woszczyńské, který navazuje na její
krátkometrážní film Fragments, v němž rezonují témata podobná Dry Land a který byl s úspěchem uváděn
na festivalech (mimo jiné i v Cannes v rámci Quinzaine des Realisateurs). Spoluautorem scénáře je Piotr
Litwin, kameramanem Bartosz Świniarski, střihačem oceňovaný Jarosław Kamiński.
České zastoupení koordinované společností i/o post spočívá v obrazové a zvukové postprodukci. V pozici
sound designera figuruje český zástupce Jan Čtvrtník. Pro hlavní role byli vybráni Agnieszka Żulewska a
Dobromir Dymecki. Polskou produkční společnost Lava Films zastupuje Agnieszka Wasiak a v roli
umělecké supervizorky se na snímku podílí také Agnieszka Holland.
2

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt se svým celkovým pojetím otevřeně hlásí k příslušnosti art cinema a lze si dobře představit, že by
mohl sklidit ohlas na festivalové půdě a u intelektuálněji zaměřených diváků. Tyto ambice ostatně
prozrazují i k žádosti připojené explikace.
Film může zaujmout díky aktuálnosti témat, o nichž přímo vypovídá nebo se jich dotýká v druhém plánu
(kromě charakteristiky současných vztahů také devastace životního prostředí, původní kultury apod.). V
rámci festivalového okruhu mu bude nápomocná také pověst současné polské filmové tvorby, která je stále
na vzestupu i díky mladé generaci filmařů a filmařek.
3

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Projekt připravovaný v koprodukci Polska, Itálie, Francie a Česka získal již ve svém vývoji několik ocenění
a účastnil se workshopů, na nichž se utvářela jeho současná podoba. Aktuálně je v pokročilejším stádiu
vývoje s již smluvenými nebo předjednanými spolupracemi ve sféře výroby i distribuce v jednotlivých
koprodukčních státech (finanční zajištění v době podání žádosti bylo 59%).

Film produkčně zaštiťuje relativně mladá polská společnost Lava Films zaměřující se na nezávislé hrané i
dokumentární snímky. Český koprodukční partner, společnost i/o post, se dlouhodobě soustřeďuje na
obrazovou postprodukci a jako producent či koproducent fungovala u oceňovaných domácích i
mezinárodních filmů (Křižáček, Fair Play, Bába z ledu apod.). V případě Dry Land je v Česku naplánována
kompletní postprodukce. Požadovaná částka (2.500.000 Kč z celkového rozpočtu 33.825.755 Kč) bude
součástí úhrady nákladů za obrazovou a zvukovou postprodukci. Nesrovnalost se vyskytuje v celkových
nákladech uvedených v rozpočtu (33.825.755 Kč) a ve finančním plánu (33.280.272 Kč).
Pečlivě zpracovaný producentský záměr nevzbuzuje zásadnější pochybnosti. Také ostatní přílohy žádosti
dovolují náležité posouzení projektu, k němuž je přistupováno s pečlivostí z různých stran. Marketingová a
distribuční strategie se jeví promyšlená, realistická a vhodně zacílená jak z hlediska výběru distribučních
společností (na české straně již existuje dohoda s Aerofilms), tak z hlediska oslovení cílové skupiny.
Domnívám se, že takový projekt stojí za to podpořit.
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Expertní analýza
Název projektu

Dry Land

Evidenční číslo projektu

3150-2019

Název žadatele

i/o post

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vít Schmarc

Datum vyhotovení

27. 9. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Z intimní situace, dramatu o vztahové krizi urychlené tragickou událostí, vyrůstá v Dry Land obecnější
metafora současné Evropy a blahobytné generace, která má sklony k určité hodnotové i emocionální
vyprahlosti, indiferenci, k únikům před hroutícím se světem. Prostřednictvím příběhu Adama a Anny, kteří
tráví dovolenou v luxusní vile v Sardinii a neposkytnou pomoc nelegálnímu migrantovi, jenž utone při opravě
jejich bazénu, vytváří Dry Land bezmála dystopickou metaforu o doutnajícím světě, kolem nějž někdy
nevšímavě chodíme.
Silnou stránkou projektu je velmi konkrétní režijní vize, která pracuje s moderní analyticko-observační
metodou, věcným sledováním všedních situací, jejichž kompozice nabízí sociologický komentář
k současnosti. V tomto ohledu je zřetelná inspirace filmy Rubena Östlunda. Obrazem vztahové krize dvou
lidí, kteří jsou spolu z pouhé setrvačnosti, a který vyhrotí společná dovolená, připomene Dry Land znamenité
minimalistické drama Maren Ade Alle Anderen. I tyto asociace jsou dokladem toho, jak současně
předkládaný projekt působí, aniž by vyzníval jako mechanická nápodoba jiných poetik.
Určitou slabinou mohou být přechody mezi perspektivou nezúčastněného pozorování a subjektivního
inscenování emocí (viny a úzkosti), tedy momenty, v nichž analýza přechází v expresivní komentář.
Z hlediska technického pak lze za určitou slabinu pokládat to, že zamýšlený autor sound designu, Jan
Čtvrtník, má zkušenosti především z oblasti divadla.
Celkově se však jedná o nadějný, promyšlený, konkurenceschopný projekt, v němž jednu z klíčových rolí
hraje sound design, tedy složka, na níž by měla být poskytnuta česká podpora. I z tohoto důvodu ji
jednoznačně doporučuji.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Dry Land využívá v současnosti velmi populárního rámce zdánlivě komorní situace a prostředí, které ve
skutečnosti reflektují mnohem širší tematické celky. Svým zasazením do prázdninového sídla ve
vylidněném přímořským prostředí i reflexí vyhaslého vztahu mezi dvěma lidmi evokuje vynikající snímek
Alle Anderen od Maren Ade, využitím mezní situace jako katalyzátoru vztahové krize i roznětkou
k diagnóze určité společenské apatie zase odkazuje k observačně-analytické metodě Michaela
Hanekeho a především Rubena Östlunda. Už ze scénáře a fotek ze skautingu lokací je patrná působivá
dystopická atmosféra vyprahlého koutu Sardinie, která metaforicky zdůrazňuje vyčerpané soužití
hlavních postav i vysychající soucit společnosti s utrpením druhých, které scénář chytře zahrnuje
v náznacích (vojenská auta, pobřežní stráž). Projekt chce zjevně pracovat s minimalistickým výrazem,
observační metodou, záběry, které k naraci a dějovým posunům používají spíš náladu prostoru než
přímou akci. V tomto ohledu je scénář prokomponovaný, působí velmi promyšleným, uceleným dojmem.
Určitou slabinou mohou být jen momenty, kdy úmyslná nesdílnost a distancovanost přejde do subjektivní
perspektivy nebo když se postavy snaží o svých pocitech promluvit. Autorce se nicméně podařilo
z modelové situace vystavět úsporné komorní drama, které by při důsledném formálním uchopení mohlo
zároveň sloužit jako skeptické stanovisko k „období sucha“, v němž se starý kontinent ocitl vinou
uprchlické, klimatické i identitární krize.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Navzdory tomu, že se jedná o debut, je režisérka a scenáristka zkušenou filmařkou s celou řadou
mezinárodních úspěchů a festivalových účastí. Jako klíčový pro zdar projektu, který výrazně pracuje
s trváním záběrů, je účast střihače Jaroslava Kaminského, který má lví podíl na úspěších filmů krajana
Pawla Pawlikowského, u nichž byl klíčový právě rytmus vyprávění. Co se české účasti týče, jak na
zmíněném filmu Maren Ade Alle Anderen, tak na dalších minimalistických dramatech, která pracují
s observací, je sound design významnou složkou vyprávění. Již ze scénáře je patrné, že Dry Land se
zvukem hodlá pracovat velmi účelně a zvuková složka by měla být jedním z hlavních nositelů pocitu
úzkosti. Pro Jana Čtvrtníka, který má zkušenosti především z divadelních inscenací, by tak tento film
znamenal významnou výzvu.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Účast, doporučení a ocenění z významných workshopů jasně svědčí o tom, že projekt Agy Woszczyńské
svým naladěním a koncepcí zapadá do současných trendů. Autorčina předchozí účast ve vedlejší
canneské sekci Director’s Fortnight, věnované výrazným režijním vizím, dává konkrétní naději na
zařazení filmu do programu canneského festivalu, nebo přinejmenším na jeho účast v rámci velkých
„áček“. Režisérčin komentář ke stavu jednoho vztahu má ambice pojmenovat určitý generační pocit
vyprahlosti a bezradnosti, stagnace tváří v tvář hořícímu světu. Toto téma lze vnímat jako jedno z (sic!)
nejpalčivějších pro evropské kinematografie. Že se mu česká kinematografie dosud důsledně vyhýbá by
mělo být dalším argumentem, proč alespoň podpořit její participaci v rámci koprodukce.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Financování projektu je propracované a vícezdrojové, česká složka tak pokrývá konkrétní část koprodukce,
zatímco zbytek budgetu tvoří evropské i národní podpory. Je zřetelné, že i při případném výpadku
podpor, o něž se zatím jen žádá, lze projekt úspěšně realizovat. Český žadatel zcela splňuje požadavky,
které z žádosti vyvstávají, neboť patří ke zkušeným a renomovaným producentům v oblasti artového
filmu.
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Expertní analýza
Název projektu

Francy´s soup kitchen

Evidenční číslo projektu

3158-2019

Název žadatele

Animation people

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

18.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt Francy´s soup kitchen dodanými materiály spíše působí, jako by se měl teprve ucházet o finanční
podporu v rámci výzvy na kompletní vývoj, nikoliv již samotnou realizaci. Ne snad, že by se z předloženého
scénáře (který však působí spíše jako treatment než coby scénář) nedalo vše podstatné vyčíst, i komentář
k žádosti o produkčním záměru je dostatečně srozumitelný, jen zkrátka bych od látky, která má vstoupit do
výroby, chtěl vidět více. Když ne už přímo storyboard, pak více výtvarných návrhů, resp. vizualizací modelů
– byť výroba loutek a dekorací se teprve spustí. Jde o to, že takto si uděláme jen velmi matnou představu o
tom, jak film vlastně bude vypadat. Mohl bych tedy jaksi apaticky mávnout rukou a projekt k podpoře
nedoporučit, na stranu druhou se mi zdá nejen obsahově nosný (pro nejmladší dětské diváky), ale hlavní
přednost vidím v možnosti zapojit se do projektu, který bude vyráběn společně s nejzajímavějšími hráči na
poli (spíše artové) světové animace, společnostmi NFB a Folimage. Vlastně nejde jen o to, že taková
příležitost je sama o sobě jedinečná (a může pro českou animaci znamenat otevření dvířek k dalším
projektům), ale také vlastně dává důvěru v projekt jako takový – stěží by právě Folimage a NFB hodlala
produkovat něco, co by nemělo hodnotu a potenciál oslovit dětské publikum.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
V žádosti to uvádí i zástupce za českou stranu (Animation People) Michal Podhradský, k projektu lze mít
nějaké výhrady. Já váhám nad posouzením vizuální stránky věci, k té technické se ani nedokáži vyjádřit,
protože o ní prakticky nic netuším. Scénář je zatím ve velmi před-výrobní podobě, a tak bude ještě značně
klíčové, jak onu látku, kterou lze slovy odvyprávět, dostat do atraktivních, ale také na informace opravdu
dobře čitelných filmových obrazů – což by nám už více prozradil storyboard, který ale schází. Je tedy na
posouzení ze strany SFK, zda za takových podmínek důvěru dát (a s ní i onu částku), nebo zkusit autory
vyzvat, aby ještě ke slyšení patřičné materiály doplnili – nebo zdůvodnili, proč zatím nejsou.
Jak ale uvádím na přední straně posudku, spolupráce se společnostmi jako je Folimage nebo NFB je věcí
velkou, prestižní, pro českou animaci důležitou.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční i autorské zabezpečení dává jednoznačně naději, že půjde o dobře uchopený projekt.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Zatím úplně nedokáži posoudit, jaký přínos bude mít film jako takový, ale jeho výroba pro českou animaci
určitě přínos a význam má. Zkušenosti se spoluprací s významnými světovými partnery nejen obohacuje,
ale může otevřít možnosti k dalším projektům.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost disponuje i komentářem k rozpočtu a finančnímu plánu, česká koprodukce není v žádosti přímo
procentuálně vyčíslena, ale rozhodně není vůbec zanedbatelná a výše požadované částky, resp.
českého vstupu (800 000 Kč) popisu práce odpovídá.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Franzy´s soup kitchen / Francina polévkárna
3158-2019
Animation People
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného,
animovaného nebo dokumentárního filmu
2019-2-5-12
Alena Prokopová
21.8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Krátkometrážní loutková pohádka (8 minut) vzniká v koprodukci Francie / Kanada/ Gruzie a
její autorkou je začínající, ale úspěšná gruzínská výtvarnice a režisérka Ana Chubinidze. Jde o
hravou historku určenou zvláště menším dětem, jejímiž hrdiny jsou mimozemšťané – titulní
osamělá ještěřice Franzy, která ráda vaří polévky, a chobotnatí mimozemšťánci z nedaleké
planety, kteří trpí hlady, protože nedovedou přijímat tuhou potravu. Výsledkem minipříběhu
je vzájemné nasycení, fyzické i emocionální. Nad snadno pochopitelným příběhem se i po
výtvarné stránce klene hravost a pozitivita, spojené s motivy přátelství, pomoci a spolupráce.
Ty jsou pro malé diváky jistě cennými výchovnými komoditami. Vzhledem k tomu, že je film
bez dialogů, je srozumitelný bez dabingu či titulků (i proto bude existovat pouze mezinárodní
verze snímku).
Také esteticky představuje plánovaný projekt celkem vkusný příspěvek k často podceňované
animované tvorbě pro nejmenší děti, obvykle ohrožované málo rozmyslnou, nekvalitní
produkcí. V tomto smyslu film Any Chubunidze navazuje na tradici evropské animované
(potažmo československé loutkové) tvorby pro děti. Je ovšem škoda (jak ostatně žadatel sám s
lítostí uvádí), že se film u nás vyrábí jen z malé části: studio Animation People by mělo do
projektu vstoupit technickým návrhem a výrobou dekorací, výrobou loutek, výrobou rekvizit
a lead animátorem, který po tři měsíce povede natáčení ve Francii.
Spolupráci s nejprestižnějším, progresivním francouzským animovaným studiem Folimage a
kanadským NFB (které produkčně spojuje a zastřešuje režisérčino gruzínské studio Pocket
Man) žadatel pro sebe celkem právem chápe jako prestižní - nicméně Česko samozřejmě i
dnes nabízí profesionální zázemí umožňující takový projekt realizovat ve větší míře (a
poskytnout např. tvůrcům i cennou zpětnou vazbu s ohledem na výtvarné řešení i příběh,
kterému při bližším pohledu chybí dramatická zápletka). Na druhé straně jsou Folimage a
kanadský NFB naprosto spolehlivými partnery umožňujícími hladkou realizaci. Navíc
disponují i mimořádným distribučním potenciálem, takže film dostanou k divákům na úrovni,
která by byla pro samotného žadatele nedosažitelná.
Ze svých celkových nákladů (800 000 Kč) žadatel požaduje na Fondu 700 000 Kč. Projekt
doporučuji podpořit, ale ve výši odpovídající úvaze a možnostem Rady (s ohledem na ostatní
podporované projekty, u nichž bude český podíl zřetelnější a více tvůrčí).
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Příběh je srozumitelný i malým dětem (které jsou cenným cílovým publikem) a současně
představuje výchovně i výtvarně vkusnou možnost, jak vyprávět o základních hodnotách,
jakými je porozumění „jinakosti“, péče o druhé a veselé sdílení přátelství u společného stolu.
Roztomilá mimozemšťanka Franzy vaří skvělé polévky, ale je sama – a chobotnatí sousedé z
přilehlé planety nedovedou požívat tuhou stravu. Na bázi sdílené polévky vzniká přátelská
spolupráce, které vymaní Franzy z její samoty.
Hlavním problémem osmiminutového minipříběhu – když opustíme území logiky (jak to, že
chobotnatci přežili až do chvíle setkání s Franzy?, „polévka“ asi není nejlepší název pro
ovocný vývar) je nulová dramatičnost: jediným „negativním“ momentem je pouhé
konstatování vyhladovělosti sousedů. Nikdo ve vyprávění tak nepřekonává byť minimální
překážku, která by příběhu vdechla větší dynamičnost a současně by víc aktivizovala emoce
a racionální potenciál cílového publika. Absenci konfliktu ostatně najdeme i v předchozím
filmu Any Chubinidze – festivalově vysoce ceněném Kapesním mužíkovi (The Pocket Man,
2016).
Projekt je nicméně založen na vyzkoušeném konceptu, byť v rámci jiného média (vychází z
autorčiny knížky s prostorovými obrázky z roku 2014, rozvíjené s její mentorkou Madeleine
Levesque během pobytu v montrealské Cinemathéque Quebecoise). Mezi jeho klady patří i
skutečnost, že se obejde beze slov a vše potřebné chce sdělit jen prostřednictvím obrazu a
hudby.
Podíl české strany není rozsahem velký, ani příliš tvůrčí (výroba dekorací, technický návrh).
Natáčení proběhne ve francouzském studiu Folimage a ve Francii se bude i stříhat, zatímco
obrazová a zvuková postprodukce proběhne v Kanadě. Projekt je tak sice stále ještě
v souladu s výzvou Fondu, ale nevyžívá téměř možností, kterými ČR v daném oboru tradičně
disponovala a i nyní si v něm udržuje vysokou profesionální připravenost.

1

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Ana Chubinidze je talentovaná gruzínská filmařka a na vlně svého vysokého mezinárodního
kreditu nyní připravuje krátký loutkový snímek, jehož koprodukci zastřešuje vlastní
produkční společností nazvanou podle svého úspěšného snímku Pocket Man. Francouzské
studio Folimage a kanadský NFB jsou institucemi s vysokou prestiží, ke kterým se přidal
na pozvání francouzského producenta Oliviera Carherina i žadatel – česká společnost
Animation People. Režisérka Ana Chubinidze si jako spolupracovníky vybrala
kameramanku Nadine Buss, hudebního skladatele Erekle Getsadze a animátora PierreLuca Granjona, český tým bude projekt podporovat v technickém segmentu jeho výroby.

2

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Osmiminutový krátký loutkový film určený primárně předškolním dětem asi stěží může
ovlivnit běh kinematografických dějin či vnést zásadní inovace do animované tvorby
v evropském (či národním – českém) – regionu. Snímek Any Chubinidze nicméně
představuje sympatické dílko, které po tematické i estetické stránce může přispět k potěše i
výchově cílového dětského publika a uspokojit tak i rodiče a další vychovatele. Téma,
látka i její zpracování mají zahraniční přesah a díky francouzskému a kanadskému
koproducentovi se snímek dostane do nejširší distribuce. Pro historii a další vývoj českého
filmu nemá Francina polévkárna valný význam, může však připravit cestu k další,
významnější spolupráci.

3

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, žádost neobsahuje rozpory či
protichůdné informace. To vše mi umožnilo žádost, jak doufám, správně posoudit. Daný
projekt je podle mého názoru realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii.
V „příběhu“ tohoto filmu ovšem české studio Animation People, které spolupracovalo mj.
s Břetislavem Pojarem, Lubošem Benešem, Jiřím Bartou či Vladimírem Jiránkem, figuruje
bohužel okrajově. Profil mnohonásobně osvědčené společnosti a její možnosti víc než
odpovídají zvolenému cíli.
Žadatel vnímá možnost koprodukce velmi pozitivně – NBC a Folimage jsou pro něj
skvělými partnery z animačního artového světa, s nimiž předpokládá bezproblémovou
spolupráci. Jistě se nemýlí ani v tom, že jde distributory s výjimečně dobrými kontakty,
kteří dovedou svou práci náležitě prodat. Distribuci filmu tak můžeme vnímat jako předem
zajištěnou, což dozajista přispívá k celkovému kladnému hodnocení projektu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Franzy´s soup kitchen

Evidenční číslo projektu

3158-2019

Název žadatele

Animation people

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu.

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

10.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Miroslav Horníček jednou řekl: Co je malé to je hezké.
Předložený projekt mi tuto větu připomíná.
Malý projekt, ale společnost Animation people je zajisté potěšena, že byla přizvána ke spolupráci
s renomovanými společnostmi z Francie a Kanady nad scénářem gruzínského tvůrce.
Jde o ocenění kvalit a jména společnosti v oblasti loutkové animace a poskytnutí příležitosti
ukázat kvalitu své práce při mezinárodní spolupráci s celosvětovým distribučním dopadem.
Zvuková stránka projektu dává totiž jedinečnou šanci na uplatnění v kvalitní celosvětové
distribuci.
Projekt je právně i finančně připraven k realizaci.
Je podepsáno Deal memo, mezi žadatelem a společností Poket Man Studio, která zastřešuje
ostatní koproducenty.
Doporučuji k poskytnutí podpory.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Předložená žádost a přiložené přílohy jsou srozumitelné a představují cestu vzniku tohoto
krátkého projektu a jeho realizátory.
V rámci explikací je popsán důvod pozvání žadatele od zahraničních partnerů ke spolupráci a je
ukázána strategie vývoje a výroby tohoto dílka, jehož vnitřní poselství se zajisté stane hlavní
devizou při exploataci práv.
V rámci příloh je předložena smlouva zajišťující právo k zařazení scénáře do AVD a udělujiící
souhlas s jeho veřejným užitím.
Deal memo, mezi žadatelem a společností Pocket Man, je dostatečné a přesně charakterizuje
stav nynější spolupráce a představuje kroky, které společnosti provedou v době, která bude
následovat, a to tak, aby se projevila dobrá vůle tento projekt realizovat.
V explikaci je věnován prostor pro osvětlení způsobu konkrétní realizace ve společnosti
FOLIMAGE za nezanedbatelného přispění žadatele (výroba loutek a hlavní animátor).
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Pro posouzení rozpočtu je důležitá ta část přílohy, kde se v komentáři k rozpočtu uvádí
některé informace o způsobu praktického provádění ve společnost FOLIMAGE, která svým
zaměření a celkovou činností je připravena realizovat animovanou tvorbu s velkým
příspěvkem svých stálých služeb.
Tento poněkud zvláštní stav ( ale příjemný ) má vliv na charakterizaci rozpočtu a na výši
nákladů v tomto rozpočtu očekávaných.
Rozpočet je souhrnem jednicových nákladů a jeho kladem je uplatnění komentářů
k jednotlivým položkám, které dotvářejí pohled na vstupy jednotlivých koproducentů.
Při dotváření Longform Agreementu ( dle bodu 6 Deal mema) bude záležet na dobré vůli všech
zúčastněných na stanovení:
Copyright and ownership percentages mentioned in ARTICLE 4 shall be further negotiated in the
Longform agreement and when the film is finished.
Při takovémto postavení rozpočtu, jako základu pro stanovení %, bude záležet na dobré vůli
společnosti FOLIMAGE, jaké skutečné náklady zařadí do výpočtu.
Lze však předpokládat, s vysokou mírou pravděpodobnosti, že společnost bude vedena enormní
snahou o uplatnění dobré vůle pro uzavření dohody.
Samotná forma rozpočtu je srozumitelná, přijatelná a výše požadované podpory odpovídá
celkové charakteristice projektu.
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Finanční plán.
Předložený návrh finančního plánu představuje vícezdrojové financování, kde všichni partneři se
snaží finančně zajistit prostředky na pokrytí služeb, které vkládají do realizace výroby.
Výše těchto prostředků je sice poněkud nízká, ale odpovídá předloženému rozpočtu a je
v kontextu s komentářem k rozpočtu a se všemi údaji z příloh a explikací.
Tímto postupem se stává financování realistické a potvrzené v Deal memo.
Nepotvrzené položky jsou ale ve své výši reálné, a jejich směřování na fond CNC France a TV
France 3, vzhledem k výši očekávaných vstupů, dává předpoklad naplnění u projektu, kde podíl
francouzského partnera je významný a kde společnost FOLIMAGE je známou francouzskou
společností v oblasti animované tvorby.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Všechny dodané podklady, žádost a její přílohy, velmi podrobně popisují způsob přístupu
k tomuto projektu u jednotlivých koproducentů. Pozornost zaslouží jasná koncepce rozdělení
činností, práv a povinností, a s tím spojený popis specifického přístupu jednotlivých aktérů
výroby.
Stejné konstatování platí u marketingové strategie a distribuce.
Harmonogram je dostatečný pro realizaci tohoto projektu.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žadatel, společnost Animation People, je známá a velmi zkušená společnost v oblasti
animované produkce AVD, jejíž realizované projekty vysoce převyšují objem tohoto
projektu.
Podpora této žádosti padne na úrodnou půdu a stane dalším, i když drobným, krokem
k prezentaci činnosti SFK v oblasti animované tvorby.
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Expertní analýza
Název projektu

Stále nestálá

Evidenční číslo projektu

3160-2019

Název žadatele

Moloko film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

18.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Jak uvádějí v závěru synopse autoři, označení stále nestálý odkazuje na osoby s hraniční poruchou
osobnosti, pro které jsou charakteristické potíže při utváření vlastní identity, proměnlivá autoprezentace,
strach z odmítnutí, sebepoškozování, sklony k užívání návykových látek či sebevražedné sklony. Ačkoliv by
takový výčet „diagnóz“ mohl utvořit obraz depresivní audiovizuální exkurze, má film Stále nestálá mnohem
smířlivější vyznění – a vlastně plné naděje a světla.
Film se inspiruje skutečnými událostmi, fenomény v umění a lidmi, žijícími, dýchajícími, tvořícími a milujícími
v tzv. Trojměstí na konci 80. let. Pro mnohé diváky tak může být ohlédnutím zpět do jejich mládí, pro řadu
dalších naopak zachycením časů, které nepotkaly. Ale ani v jednom z případů nepůsobí jako nějaká kapitola
z dějepisu, čítanky, projekt není popisný, naopak. I když se v zadním plánu potkáváme s důležitými
dějinnými momenty, ne málo hybnými (a to nejen v kontextu Polska), v popředí stojí živoucí lidské postavy,
hrdinové chybující, radostní i „rozbití“, jejichž motivy se rodí z příčin a následků dobře ukotvených
v dramaturgické výstavbě děje.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Pro film bude naprosto zásadní nejen hudba (vždyť je součástí příběhu, nedílným „vzduchem“, který dýchá
hlavní hrdinka Ela), ale pochopitelně i vhodně uchopené herecké ztvárnění. Nicméně už nyní má projekt
jednu velkou výhodu – dostatečně pevný scénář, který z hrdinů dělá lidské bytosti, uvěřitelné, a to i ve vší
rozporuplnosti, kterou jim autoři vtiskli. Stále nestálá je o dualismu – o vztahu matky a dcery, ale také o
souboji uvnitř každé z postav, o vypořádávání se se svobodou, okázalostí chování, snahou být a bojovat,
ale také o intimním prožívání a o tom, že ony bitvy nemusejí končit porážkou druhého. Čteme-li scénář,
ocitáme se v neustálém pnutí mezi několika silami, ale není v tom cítit kalkul o nějakou vyhrocenou
dynamiku, je to pnutí jaksi přirozené, zejména pro věk hrdinky, stejně jako pro dobu, v níž žije, a scénu, na
níž se pohybuje.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tvůrci, respektive jejich dosavadní filmografie ukazuje, že se právě této látky zhostí tak, jak explikace (a
vlastně samotný scénář) slibují.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Lze předvídat uplatnění na mezinárodním trhu, i když asi spíše v prostředí filmových klubů a festivalů.
Ačkoliv se film odehrává v minulých dekádách Polska, nemusí být jeho distribuce omezena jen na území
tzv. Visegrádské čtyřky, obsahuje motivy a samotné téma, které je univerzální a vhodné i pro další –
zejména evropské – země.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Rozpočet je adekvátní povaze filmu, možná spíše skromnější, pozitivně lze nahlížet na vícezdrojové
financování, přičemž projekt získal už některé z podpor, především z Polského filmového institutu (de
facto třetinu rozpočtu).
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Ro

Evidenční číslo projektu

1361-2019

Název žadatele

Hausboot Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

30.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky:
animovaný film pro děti
třístranná koprodukce tradičních výrobců animovaného filmu
zkušený tým na všech koprodukčních stranách
Hlavní slabé stránky:
přerod krátkometrážního snímku do celovečerního vždy skýtá spoustu problémů s obsahem a
uchopením scénáře
Původně krátkometrážní polský animovaný film prošel fází vývoje za podpory MEDIA, po ukončení vývoje se
producenti rozhodli vytvořit celovečerní film. V této fázi do projektu vstupují zahraniční koproducent (Finsko).
Český koproducent vstoupil do projektu po úspěšné spolupráci s polským producentem na jiném projektu.
Film vznikne v angličtině a dalších 5 jazykových mutacích. Film má zjištěnou distribuci v Polsku a sales
agenta, český distributor je v jednání. Rozpočet odpovídá projektu, finanční plán se jeví reálně. Požadovaná
dotace je vzhledem k rozpočtu i českému podílu na projektu adekvátní. Doporučuji na ústním slyšení
prezentovat stav jednání s českými zdroji financování (především ČT a distributor). Harmonogram je pro
realizaci dostatečný.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je jasná, srozumitelná. Projekt je považován za kulturně náročné kinematografické dílo, což
odpovídá jeho povaze. Jedná se o třístrannou koprodukci (Polsko, Finsko, ČR). Všechny zmiňované
smlouvy a LOI jsou přiloženy.
K žádosti je přiložen odkaz na teaser, který vznikl během vývoje a další odkazy na předchozí práce
autorů a studií.
Projekt byl v původní verzi (krátkometrážní) ve fázi vývoje podpořen Polským filmovým institutem a
fondem MEDIA.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet projektu a délce jeho realizace odpovídá. Vyšší je honorář za hudbu. Ostatní honoráře jsou
zpravidla paušalizované na měsíc, měsíční honoráře jsou odpovídající.
Požadovaná dotace je adekvátní.
Finanční plán se jeví jako reálný. Rozporovala bych pouze věcné plnění České televize (700.000,-Kč),
není mi jasné, o jaké plnění by mělo jít. Bylo by též vhodné doplnit název distributora při ústním slyšení,
především proto, že se počítá s minimální garancí.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Úspěch projektu během vývoje a dostatek zajištěných financí donutilo producenty přehodnotit výsledný
produkt a z krátkometrážního filmu vznikl scénář pro film celovečerní. Tento proces vždy skýtá spoustu
komplikací, především obsahového charakteru, zvláště směřuje-li k dané cílové skupině (9-13 let).
Osobně bych projekt směřovala spíše k nižší věkové skupině. Scénář pro celovečerní verzi je již
připraven a je součástí žádosti.
Rozdělení práce mezi koproducenty je jasné a reálné.
Distribuce pro polský trh je již potvrzena, world sales také. Distributor pro český trh je v jednání. Polský
producent je pravidelný účastník festivalů animovaného filmu, s uvedením na festivalech se počítá.
Pro marketingovou strategii předpokládá žadatel účast na konferenci Brand Licensing Europe (říjen,
Londýn).

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Producent, koproducenti i autorský tým má dostatek zkušeností pro úspěšnou realizaci projektu.
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Expertní analýza
Název projektu

Ro

Evidenční číslo projektu

3161-2019

Název žadatele

Hausboot Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

18.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Ro slibuje být filmem pro děti (ale i rodinu), který zaujme, pobaví, bude napínat, občas i dojme, a i přes svou
jednoduchou dějovou linii (nebo právě díky ní) uchopí klíčové a hluboké poselství o toleranci a hledání
svého místa. Při čtení synopse, a vlastně i scénáře samotného, se sice může vkrádat otázka, nakolik Ro
přichází s něčím, co dětský film ještě nespatřil, ale honba za originalitou je vlastně jaksi slepá. Ro nemá za
cíl být nový, okázale jiný a původní, vždyť kinematografie se zas a znovu vrací k tématům, která jsou pro
diváky (a lidstvo) podstatná. Mnohem důležitější je, s jakou citlivostí ono poselství uchopí, s jakou filmařskou
vizí mnohokrát vyřčené znovu vyřkne, aby dosah padl zase na další diváky. Ro si zaslouží podpořit – a
zaslouží si, aby pak získal co nejvíce diváků.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Při čtení scénáře se mi mnohokrát objevila otázka (úmyslně se chci ubránit slovu pochybnost), jak toto chce
autorka naanimovat pomocí loutkové stop-animation techniky? A neměla by raději volit 2D kreslený nebo
3D digitální animaci? Na stranu druhou, když pak vidím teaser, říkám si, ví, co dělá, ta vize má svůj osobitý
rukopis. Ten nepracuje s prvoplánovou nápodobou osvědčených amerických vzorů, na stranu druhou nejde
ani do konfliktu s nimi – za cenu jakési až škaredosti, tak typické třeba pro českou loutkovou animaci. Sice
bych musel vidět více záběrů či více loutek a výtvarných návrhů, abych si byl zcela jistý vlastním postojem
vůči estetice filmu Ro, ale vyjdu-li z předložených materiálů a zejména onoho teaseru, vím, že já sám bych
se na film chtěl dívat. Těch akcí v ukázce nebylo sice tolik, ale zdá se, že ony emoce, které ve scénáři
nacházím, se autorce prostřednictvím loutek podaří zachytit (a tedy předat). (Snad jen ten komentář je
zvláštně unylý…)
Projekt doporučuji k podpoře, jde o velkou příležitost podílet se na něčem obsahově smysluplném, vizuálně
navíc dostatečně atraktivním a osobitém.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční i autorské zabezpečení dává předpoklad, že projekt dobře dopadne.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Troufám si tvrdit, že přínos bude mít film nejen pro českou, ale i zahraniční kinematografii. Příběh a jeho
výstavba je dostatečně univerzální a také ctí základní principy, s nimiž pracuje i Hollywood, čili by
nemusel být film – díky své vazbě na akcentaci osobitého výtvarného stylu a také stop-motion techniku –
„odsouzen“ jen do minoritní distribuce, zvláště ne jen pro festivaly.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Rozpočet je adekvátní, částka požadovaná po SFK také. Většina plánovaných financí je již potvrzena, bude
otázkou, co produkce udělá, když SFK nepřidělí dostatek financí nebo dokonce žádné (přeci jen 4 mil. Kč
tvoří nemalý podíl rozpočtu).
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Expertní analýza
Název projektu

Miláček

Evidenční číslo projektu

3165-2019

Název žadatele

Negativ

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

21.8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Minoritní koprodukce ČR (a Estonska) s Lotyšskem je druhým celovečerním dílem lotyšského
režiséra Stansilavse Tokalovse. Jde o psychologické drama pětadvacetiletého mladíka Matisse,
který se po tragické smrti své výrazně starší milenky musí na čas ujmout její šestileté dcery.
V hrdinově lehkovážně a pragmaticky nastavené existenci „miláčka“ dochází proti jeho vůli
k radikálním hodnotovým změnám, což tento život dramaticky mění…
Scénář, který autor napsal s Waldemarem Kalinowskim, je dobrou ukázkou artového
mainstreamu: v jímavém vyprávění sice nechybějí drsnější momenty (násilí, sex), ale Matiss je
od povolání exekutora spojeného s nelegálními kšefty a pochybným životním stylem
předvídatelně strháván na stranu dobra - a to nejen pomocí jímavě svéhlavé holčičky a věrné
feny, ale i s přispěním Beethovenovy hudby a dalších „ušlechtilých“ motivů. Celek vyprávění
se tak blíží manipulaci s divákovými city směrem k banálním vypravěčským vzorcům.
Toho si však autor je patrně vědom, když ve své explikaci hovoří o důležitosti přirozenosti a
referenčních filmech rumunského autora Cristiana Mungiu.
Můžeme doufat, že artová vypravěčská klišé autorovi pomohou posunout k autentičtější
výpovědi i český kameraman Lukáš Milota (mj. stálý spolupracovník Olma Omerzua) a střihač
Jan Daňhel (často spolupracující s Bohdanem Slámou). Nikoli v oblasti námětu a scénáře, ale
právě po formální stránce – jak přesvědčivě ukazuje Milotou nasnímaný trailer! - by tak
projekt mohl naplnit požadavky kulturně náročného kinematografického díla, za které je
žadatel považuje.
Pokud jde o český podíl na projektu, týká se už tradičně i postprodukce.
Projekt doporučuji podpořit, také vzhledem k vysokému kreditu žadatele, nicméně spíše
částkou ve výši odpovídající možnostem Fondu v rámci této konkrétní výzvy.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Námět není příliš originální: vykoupení nezodpovědného, mladého hříšníka, který dosud žil
„na etický dluh“, protože spoléhal na svou roztomilost a štěstí, se realizuje v literatuře i ve
filmu poměrně často. Název (možná mimoděk?) odkazuje ke kritickému románu
Maupassantově, a také v explikaci se mluví o tom, že hrdina si nečestným způsobem vylepší
své společenské postavení. O sociální vzestup se ovšem ve scénáři nehraje, protože hlavní
hrdina Matiss se pohybuje hlavně ve svém vlastním polosvětě. Vyprávění nicméně stojí a
padá s titulním charakterem, který působí poněkud nejasně. Matiss se chová většinu času
amorálně a jeho skutečné emoce i motivace k proměně nejsou úplně plynulé a jasné, což
komplikuje pochopení jeho vývoje. Není zřetelné, zda Agnes skutečně miloval, nebo mu šlo o
její peníze a vyšší sociální statut, či zda se s Danou stýká jen kvůli potřebnému potvrzení. (To,
že to není jasné hrdinovi, mnoho neznamená – měl by to však zásadně rozumět divák.) Možná
to vše souvisí s až příliš velkými sympatiemi, které ke svému hrdinovi cítí samotní autoři.
Pokud jde o uměleckou kvalitu projektu, poněkud ji snižují prvoplánově ušlechtilé,
emocionální vypravěčské prvky – osiřelá holčička, věrný pes, kostel, ve kterém za nacismu
schovávali židovské děti a ze kterého má být kasino, vykupitelský Beethoven, hlídačka
Antonina, která čte šestileté! hrdince před spaním Jeseniovy básně. Vyprávění se tak
zbytečně, protože málo uvěřitelně zmítá mezi těmito prvky extrémně „ušlechtilými“ a ději a
postavami temnými a zlými (např. Edmunds, Matissova odporná matka)…
Postava Dany vyhlíží zajímavě, ale nemá dostatek prostoru. Ve vyprávění jsou všechny
charaktery nějak vychýlené, všechny rodiny rozbité, a když se objeví nějaká normální
postava, je pro autory nezajímavá. Možná by pomohlo posílení profesního zázemí postav,
které působí (kupodivu včetně „špinavé“ práce exekutora) poněkud exkluzivně.
Je jistě dobré, že režisér vychází – jak uvádí - z vlastních zkušeností, větší odstup od látky,
např. s pomocí dramaturga, by ovšem další verzi scénáře pravděpodobně prospěl. Tak by
projekt, který je připraven k realizaci a těší se energické podpoře majoritního partnera, mohl
ještě lépe naplňovat cíle dané výzvy.
P.S. Když si autoři (do vyprávění) pořídí psa a soustřeďují se na celkem realistický popis
toho, jak hrdina nezvládá provoz „zděděné“ domácnosti, jistě se v kině najdou diváci, kteří se
budou „realisticky“ ptát, jak si to Matiss celé ty týdny zařizoval s venčením oné feny.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisér a spoluautor scénáře Stanislavs Tokalovs zaujal už svým krátkým filmem Mazliet
Ilgak (2014), a jeho celovečerní debut Tas, ko vini neredz (2017) aspiroval na mezinárodní
uznání cenou na lokálním losangeleském festivalu Hollywood Silver Screen Prize. Na obou
filmech spolupracoval Tokalovs jako se scenáristou s Waldemarem Kalinowskim, který je
podepsaný rovněž pod režisérovým novým projektem. Tuto autorskou kontinuitu by mohla
pozitivně ovlivnit ještě i španělská dramaturgyně Neus Rodriguez, jejíž jméno sice žadatel
uvádí, ale jejíž vyjádření k vývoji scénáře v žádosti chybí. Dalším uváděným členem štábu
je výtvarnice Laura Dislere, rovněž spojená s Tokalovsovým debutem.
Kameraman Lukáš Milota a střihač Jan Daňhel jsou zajímavým koprodukčním příspěvkem
k projektu a nepochybně budou mít díky svým zkušenostem s významnými českými
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režiséry vliv na výslednou podobu snímku. V ČR žadatel zajistí i kompletní obrazovou
postprodukci.
Pokud jde o produkční vztahy, je lotyšská společnost TASSE film ověřeným
koproducentem žadatele (zajistila lotyšské financování i kompletní natáčení jeho majoritně
českého filmu Tiché doteky, který společně úspěšně uvedli v premiéře 54. MFF Karlovy
Vary). Jde tak o minoritní koprodukci, která má vnitřní řád a usiluje o kontinuitu.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Psychologické drama o mladíkovi, kterému po smrti přítelkyně zůstane na krku její šestiletá
dcerka, definuje své téma jako mezinárodně srozumitelné. Může emocionálně zaujmout i
širší publikum, protože na sebe nabaluje motivy příznačné pro současnou západní
společnost: touhu po nezodpovědnosti a nevázanosti, kterou si dospělí mladí lidé pletou se
svobodou, rozpad tradiční rodiny a jejích funkcí, osamělost v přeplněném světě
Látka je zpracována s vědomím možností, které nabízí (přestože nejsou zatím plně využity,
pokud jde o věrohodnost charakterů a dějové peripetie). Vyprávění má šanci přiblížit život
v rižské metropoli.
Projekt nemá nijak výrazný inovativní charakter, pokud jde o scénář, film samotný by však
mohl představovat stylové obohacení východoevropské produkce.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné a neobsahují rozpory, což mi
myslím umožnilo správně posoudit žádost. Uvítala bych ještě např. odkaz na režisérův
předchozí film, který by mne přesvědčil o jeho soustavném artovém směřování.
Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. Žadatel
správně věří v důležitost festivalového úspěchu a doufá v přesah díla směrem k
„normálnímu“ publiku. Minoritní část výroby, marketing i distribuci v ČR má promyšlené
na základě svých předchozích zkušeností, které jsou rozsáhlé a dlouhodobé.
Společnost Negativ patří k nejosvědčenějším produkčním společnostem v ČR a má na svém
kontě velké množství ocenění v ČR i v zahraničí. O profesionálních dispozicích žadatele a
jeho schopnostech projekt zajistit tedy nelze pochybovat.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Miláček

Evidenční číslo projektu

3165 - 2019

Název žadatele

Negativ

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu.

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

12.8.2018

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost předložená společností Negativ, jednou z nejznámějších producentských společností,
představuje projekt minoritní spolupráce při výrobě hraného dlouhometrážního filmu.
Informace v této žádosti v přílohách jsou dobrým základem pro hodnocení projektu.
Silnou stránkou je právní zakotvení projektu a to v předložené podepsané smlouvě o postoupení
práv k použití scénáře, včetně práva k exploataci díla, a v Deal memo, kde je vymezeno místo
koprodukčního partnera ( žadatele) a nastaveny principy spolupráce při natáčení, i při uvádění
do prodeje, a také odsouhlaseny odpovědnosti obou stran.
Slabou stránkou je rozpočet, který je nic neříkající (kromě celkové výše očekávaných nákladů) a
tím je nedostatečně uveden do života princip transparentnosti. Vysvětlení viz. Podrobná část.
Odstranění této podstatné chyby na kráse je podmínkou pro udělení podpory.

Udělení podpory
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Doporučuji s podmínkou

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Předložená žádost je vyplněna standartním způsobem. Její přílohy jsou srozumitelné a jsou
pevným základem pro budoucí spolupráci.
Samotné žádosti lze vytknou fakt, že uvedený harmonogram v žádosti ukončuje přípravné práce
v 12/2020 stejně jako výrobu projektu, což je pravděpodobně způsobeno chybou při vyplňování,
čímž je to ale v rozporu s předloženou přílohou – harmonogram.
Deal memo, předložené a podesané, je srozumitelné, uvádí veškeré nutné informace pro
současný stav přípravy a stanovuje postupy pro další upřesnění spolupráce, zvláště při
stanovování podílu na výrobě a tržbách.
Je podstatné, že producent, deklaruje svoji odpovědnost za umělecký i výrobní postup, včetně
získání finančních prostředků od dalších zdrojů, včetně Eurimages.
Koproducent(žadatel) odpovídá za naplnění výše svého příspěvku, který ale není definován, a
toto stanovení je odsunuto na dobu vzniku Long Term Agreementu. Finanční plán však ukazuje,
že očekávaný vstup žadatele bude 10,41% z celkové částky.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Podmínkou pro doporučení je doplnění rozpočtu.
I když jde o minoritní koprodukci, i když jde o rozpočet převzatý od Producenta, konstatuji,
že jde o netransparentní rozpočet, který, s vyjímkou celkových očekávaných nákladů, nedává
potřebné informace.
Chybí zde dvě věci:
1/ komentáře k rozpočtu
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2/ ve sloupci s názvem –

Druh jednotky
(den, hodina, ks,
příp. paušál apod.)

je potřeba doplnit relevantní informace o tom, co údaje uvedené v řádku znamenají,
případně jak vznikly.

Finanční plán.
Jednoduchost a síla Finačního plánu je dána postavením Producenta a Koproducenta
odsouhlaseného v Deal Memo. Producent odpovídá za všechny finance, s vyjímkou podílu
žadatele a bere na vědomí, že tento podíl může být podpořen SFK.
Tímto tvrdým, ale jasným stanoviskem je potvrzena realističnost financování tohoto
projektu.
Výše požadované podpory, která je cca 9 %, odpovídá důležitosti vstupu žadatele do projektu
a je obhajitelná.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Předložený časový harmonogram je dostatečný pro zvládnutí realizace tohoto projektu.
V předloženém Deal memo se strany dohodly teritoriální participaci a žadatel souhlasil
s pověřením Producenta k jednání o celosvětové distribuci. O to důležitější bude, jaký
skutečný podíl na tržbách s objeví v Long Term Agreementu.
Jde o natáčení současnosti s komorním obsazením, kde jedinou otázkou se může stát
schopnost režie k vedení dětské představitelky.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel je velmi zkušená společnost a není žádný důvod zpochybňovat její schopnosti pro
realizaci této koprodukce.
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Expertní analýza
Název projektu

Miláček

Evidenční číslo projektu

3165-2019

Název žadatele

Negativ

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Foll

Datum vyhotovení

13. srpna 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Film MILÁČEK – připravovaný v koprodukci Lotyšsko – Estonsko – ČR – je komorním
dramatem ze současné Rigy. Režisér Stanislavs Tokalovs podle vlastního scénáře rozehrává
civilní příběh se silným mravním akcentem, jehož hlavní postavou je úspěšný, atraktivní a
lehce namyšlený selfmademan. Pětadvacetiletý Matiss, jenž se živí jako exekutor, žije v
idylickém svazku se starší, ovdovělou, leč dobře udržovanou Agátou a její šestiletou dcerkou
Stasijou. Všechno se zauzlí v momentě, kdy se Agáta stane obětí pouličního neštěstí a její
partner zůstane sám s dívenkou, které se nikdo nechce ujmout…
Modelové drama o proměňujícím se vztahu zprvu bezskrupulózního muže a bezmocného
dítěte vzdáleně připomíná americkou klasiku Rainman, kde Tom Cruise hraje egoistického
byznysmena, který se naučí respektovat svého autistického bratra. Svou stavbou a podtextem
evokuje i Svěrákův hit Kolja, v němž se sebestředný český hudebník ujme bezprizorného
ruského kluka. Oba zmíněné příběhy vyprávějí o konfliktu s vlastním sobectvím a o potřebě
soucitu se slabšími a zranitelnějšími. Jsou patřičně dojemné, zároveň však nejsou kýčovité ani
hloupé, což lze konstatovat i o připravovaném koprodukčním filmu.
Autor ve své explikaci uvádí další příbuznosti – například se známým snímkem Stud režiséra
Steve McQueena, se Zvjagincevovým dramatem Jelena, či s díly rumunského filmaře Cristiana
Mungiu. Českým koproducentem tohoto obratně napsaného příběhu – rámovaného
průhledem do každodennosti v současném Pobaltí – je renomovaná společnost Negativ.
Doporučuji podpořit.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Scénář chystaného filmu se dobře čte, což způsobuje jeho kvalitní překlad z originálu.
Pracuje s osvědčenými ingrediencemi, jež mohou vypadat jako omletá klišé, jsou ale
poskládána do křehké a relativně autentické podívané. Ústřední konflikt se točí kolem
postupného zmoudření sobeckého mladého muže, kterého série vztahových a existenčních
trablů přiměje k pochopení skutečných hodnot. Matissova proměna v empatickou bytost, jež
se s nevlastní dcerou postupně sblíží, zachrání ji z dětského domova a nakonec jí předá
utajovanou závěť, je nadčasová a univerzálně platná.
Vztahové drama ze současné Rigy lze v mnohých motivech (například v Matissově
profesním balancování na hraně nelegálních čachrů, v jeho účelových pletkách s pracovnicí
památkové péče, či v kontroverzním vztahu s jeho šéfem, který ho nakonec připraví o byt)
transponovat na život v postkomunistických Čechách. Koprodukční spolupráci také
z tohoto důvodu pokládám za logickou a smysluplnou.
Vyprávění s rozličnými vedlejšími zápletkami a umně vymyšlenými zvraty rozčleňují
proměny ročních dob (zvýrazněné v mezititulcích): úvodní kapitola se odehrává v létě,
otevřený epilog na jaře následujícího roku. Ani to sice není nápad nijak zvlášť objevný,
v daném případě však spolehlivě funguje a dodává filmu jakousi zvláštní melancholii. Film
MILÁČEK lze označit za variaci mnohokrát zpracovaného tématu: v provedení Stanislavse
Tokalovse jde ovšem o variaci upřímně míněnou, citlivě zpracovanou a přirozeně
působivou.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Lotyšský scenárista a režisér Stanislavs Tokalovs má za sebou celovečerní debut What
Nobody Can See (2017), který měl premiéru na MFF v Moskvě. Zvažovaný český
kameraman Lukáš Milota patří k našim nejrenomovanějším filmařům. Spolupracoval na
všech třech oceňovaných dílech režiséra Olma Omerzu (Příliš mladá noc, Rodinný film,
Všechno bude), nasnímal i známé dokumenty K oblakům vzhlížíme a Až přijde válka.
Česká produkční společnost Negativ, která prostřednictvím jejího spoluzakladatele Petra
Oukropce žádost podává, funguje od roku 1995 a na svém kontě má řadu nadstandardních
hraných projektů i unikátních dokumentů. Spolupracovala například s Bohdanem Slámou
(filmy Štěstí a Bába z ledu), Petrem Zelenkou (Rok ďábla), či s dokumentaristkou Helenou
Třeštíkovou (svědectví Katka, René, Mallory). Filmy z její dílny získaly řadu tuzemských i
mezinárodních ocenění.
Lotyšským producentem je zkušená společnost Tasse Film, estonským koproducentem je
firma Stellar Company (viz příslušná CV). Českým distributorem snímku bude firma Pilot
film, spravující vršovické artové Kino Pilotů. Autorské zázemí projektu je tudíž kvalitní a
seriózní.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jak už jsem naznačil výše, ústřední téma filmu Miláček je nadčasové, nadnárodní a
univerzálně srozumitelné. Civilní snímek s přiměřeným rozpočtem (cca 22 mil. Kč,--) se ve
své hlavní lince dotýká vztahů dospělých a dětí, tedy záležitostí, jež jsou v rozličných
modifikacích přenosné do celého světa. Zároveň má ale specificky „pobaltskou“ atmosféru,
jež se projevuje v různorodých detailech i v celkovém ladění.
Miláček patří k typickým artovým projektům a výrazný komerční ohlas patrně
nezaznamená. Při zdařilé realizaci si však dovedu představit, že obohatí program prestižních
festivalů, včetně karlovarského MFF. Kvůli deklarované české spoluúčasti (v osobách
zmíněného kameramana Lukáše Miloty a střihače Jana Daňhela) a programovému zájmu
společnosti Negativ o obdobné látky je jeho (alespoň částečná) podpora od SFČK
prospěšná a žádoucí.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žádost, jejíž základní položkou je pozoruhodný scénář, je věrohodně zformulovaná a
pečlivě zpracovaná. Obsahuje transparentní producentskou explikaci, jež vysvětluje zrod
filmu i systematickou orientaci společnosti Negativ na díla začínajících autorů. „S projektem
Miláček nás oslovila producentka a šéfka Asociace lotyšských producentů Aija Berzina ze
společnosti TASSE film. Společnost je naším ověřeným koproducentem a zajistila lotyšské
financování i kompletní natáčení našeho majoritně českého filmu Tiché doteky, který jsme
uvedli v premiéře na 54. ročníku MFF Karlovy Vary,“ objasnil Petr Oukropec. (Tiché doteky
jsou celovečerní prvotinou českého režiséra Michala Hogenauera.)
Kromě dalších položek žádost obsahuje také atraktivní „moodboard“ a odkaz na tříminutový
„teaser“ od kameramana Lukáše Miloty natočený v rižských exteriérech a interiérech.
Předložené fotky i úryvky z klíčových scén přibližují protagonisty i zádumčivou atmosféru
této minimalistické etudy o elementárních hodnotách.
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Expertní analýza
Název projektu

Bylo nebylo

Evidenční číslo projektu

3166-2019

Název žadatele

GepART

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

21.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Mezikontinentálně nastavená koprodukce sedmi zemí, mezi nimi ČR s podílem 28,5% – má
podpořit projekt „přírodopisné dokumentární pohádky“, jejímž autorem a režisérem je
Rakušan Michael Schlamberger ze společnosti ScienceVision. Žadatel – jako koproducent
debutující Marián Polák ze své nové společnosti GepART – byl režisérem úspěšného
celovečerního dokument Planeta Česko, s nímž má nový projekt sdílet i zkušeného
kameramana Jiřího Petra. Ambicí dlouhodobě spolupracujících subjektů je zkušenost s českou
přírodou a know-how v oblasti špičkového přírodopisného dokumentu. Ty chtějí využít ve
fikčním příběhu o princezně zakleté v zubra proto, že se její královský otec choval neuctivě k
přírodě. Průvodcem v příběhu je krkavec hledající v sedmi koutech království člověka, který
by dobrým skutkem přinesl smíření mezi lidmi a přírodou. Opeřenec nalézá spíše důkazy
devastace životního prostředí, nakonec však objevuje idylický kout krajiny vzniklý tím, že
vědci zpětným šlechtěním vrátili do přírody vyhynulého pratura. Princezně je pak vrácena její
líbezná, lidská podoba.
Tuto příběhovou linii, na niž mají být navázány i dokumentárně snímané, hrané zvířecí scénky
z české krajiny, popisuje treatment laděný do naivní poetičnosti s ekologickým nádechem.
V časech Grety Thunbergové by i taková historka mohla najít své diváky, přestože s pravidly
pohádkového žánru nemá nic společného. V žádosti se nicméně vůbec nevysvětluje, jak bude
technicky řešena hraná linie vyprávění (objeví se zde lidští herci – v rozpočtu se objevují
složky „kostýmy“, „masky“ a „účinkující“, nebo bude pohádkový příběh odříkáván jen
v komentáři, jenž byl jediným skutečně slabým místem už v Planetě Česko?). Dramaturgická
explikace a další podobné materiály chybějí. K pochopení projektu mi nepomáhá ani
odkazování žadatele na pohádky typu Tří oříšků pro Popelku vznikající kdysi v českorakouské koprodukci. Zkrotit navenek půvabně působící nápad bude podle mého názoru
obtížnější než zmiňované časové omezení natáčení, práce se zvířecími herci v terénu či
koordinace projektu s jazykově rozmanitým zázemím.
Navzdory nezpochybnitelně vysokému mezinárodnímu kreditu zúčastněných v oblasti
přírodopisných dokumentů tak žádost nepovažuji za dostatečnou pro podporu projektu, který
tvůrci neopodstatněně označují za kulturně náročný - a požadují tak z veřejných prostředků
více než 3 miliony korun z (na české poměry velmi nadstandardního) rozpočtu, odpovídajícího
svou výší spíše hranému filmu.
Udělení podpory drahému, dramaturgicky neujasněnému projektu nedoporučuji.
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Udělení podpory

Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Zájem o přírodovědné dokumenty, které se díky své vizuální zajímavosti promítají úspěšně i
v kinech, vede k nejrůznějším žánrovým experimentům. Důležitou roli tady často hrají i
inscenovanost a příběhovost, dodávané kvůli větší divácké atraktivitě zvnějšku do sledované
reality. Dokumentární žánr takové manipulace musel vstřebávat od samého počátku, a je také
klíčovým problémem nového konceptu nazvaného „přírodopisná dokumentární pohádka“.
Schopnost realizovat výjimečně krásné a zajímavé přírodní záběry a poskládat je do divácky
atraktivního celku potvrzují svými filmy jak režisér a producent Rakušan Michael
Schlamberger, tak žadatel, dokumentarista Marián Polák. Nicméně nyní je tu experiment s
příběhem o princezně proměněné v ohavného tura kvůli vině královského otce-lovce, a o
krkavci, který putuje krajinou, aby pro ni hledal vysvobození v podobě důkazů lidského
ekologického chování.
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V treatmentu působí tento příběh jako naivní enviromentální vyprávěnka - a je téměř
nepředstavitelné, že by mohl být funkčním nosičem přírodopisného dokumentu. Žadatel
neuvádí, jak chce s tímto příběhem pracovat. Pokud využije scénky hrané herci, nebo pokud
bude příběh jen odvyprávěn v komentáři, jde o řešení dramaturgicky stěží představitelná – v
dodaných materiálech každopádně nenacházím žádné uspokojivé vysvětlení. Navíc pohádka, i
moderní, má svá žánrová pravidla, která tato vyprávěnka bez příběhu, děje a hrdiny naprosto
nenaplňuje. To nemohou skrýt ani sebekrásnější dokumentární záběry krajiny či cvičených
zvířecích herců.
Nákladný projekt vysoce ceněných dokumentaristů, jakkoli dobře míněný, tak hrozí promrhat
nejen finance, ale i degradovat talenty, zkušenosti a úsilí svých tvůrců. Východiskem by mohl
být jen návrat na začátek, do fáze vývoje, a vytvoření divácky legitimního, nového konceptu
ve spolupráci s profesionály z oborů scenáristiky a dramaturgie hraných filmů, na který by
navazoval vznik scénáře. Budu ráda, když se ukáže, že jsem se mýlila.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autora, režiséra producenta filmu, Rakušana Michaela Schlambergera ze společnosti
ScienceVision, spojuje s žadatelem, Mariánem Polákem ze společnosti GepART zájem o
přírodopisný dokument realizovaný na špičkové světové úrovni. Důkazem jsou jednak filmy
Schlambergovy, jednak Polákova divácky nesmírně úspěšná Planeta Česko. Na této bázi byla
navržena koprodukce podpořená i řadou dalších koprodukčních partnerů, jejímž výsledkem
by měl být celovečerní projekt na pomezí hraného a dokumentárního žánru, se silným
enviromentálním akcentem. Kontinuitu sleduje i angažmá zkušeného kameramana Jiřího
Petra. Také distributor, který by měl primárně televizní projekt uvést i do českých kin,
společnost Aerofilms, je prověřena distribucí Planety Česko.
Český podíl v projektu rezonuje prostřednictvím většinového českého štábu a natáčení české
krajiny a jejích zvířecích obyvatel.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
Film je určen pro celosvětový televizní trh a uplatnit by se měl na mezinárodních,
specializovaných festivalech přírodopisného a ekologického charakteru. Všude tam by mělo
zarezonovat téma zodpovědného vztahu k přírodě, spojené s atraktivně pojatými záběry
krajiny a zvířat, která ji zabydlují a prožívají zde své malé příběhy v souvislosti
s rozmanitou lidskou činností. Zůstává otázkou, zda tyto předpokládané klady, dané
zkušeností tvůrců, nepřebije prvoplánová, naivní enviromentální „dějová“ linka.
Předvídavěji scenáristicky a dramaturgicky připravený projekt by pak samozřejmě mohl
představovat další výjimečný přírodopisný dokument ve filmografii svých tvůrců a obohatit
daný žánr v rámci České republiky i evropského regionu.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti nepovažuji za příliš srozumitelné s ohledem na popis
experimentu s pohádkovou dějovou linkou. V žádosti chybí posouzení dramaturga a ani
povšechný treatment neposkytuje o projektu jasnou představu. Také odkaz na showreel
2018 společnosti Science Vision k orientaci v samotném projektu nijak nepomáhá.
Daný projekt je zkušeným týmem pravděpodobně realizovatelný s ohledem na rozpočet a
předloženou distribuční strategii, na žádosti je však patrné zanedbání scenáristické přípravy
a vývoje látky s dramaturgem, které si žádá práce s žánrem pro tvůrce novým – hraným
filmem. Výprava zkušených, ceněných dokumentaristů do oblasti žánrového experimentu je
v jejich filmografiích nevyzkoušenou novinkou. Proto není možné odhadnout, jak a s jakým
výsledkem je žadatel schopen takový projekt zrealizovat.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Bylo nebylo

Evidenční číslo projektu

3166-2019

Název žadatele

GepART pictures

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení

11.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Zajímavý projekt, zajímavě zpracované téma, zajímavá forma dokumentu s hranými prvky. Možná by bylo
vhodnější zařadit film do hraných filmů. Ale to má zde výzam vlastně pouze v případné budoucí žádosti o
pobídku - kvůli limitu.
Žádost je kvalitně zpracována, rozpočet vznikl jistě překlopením rakouského rozpočtu do formuláře SFK.
Možná by bylo vhodnější překlopit odvod 23,53% LNK přímo do honorářů jednotlivých profesí, pro mne bylo
třeba matoucí u položky 09-20 zda je tento odvod počítán z celé částky honorářů celého - tedy i českého štábu? U producentky, scénáře, režie rozpočtován není. Ale neznám rakouské daňové předpisy, tak je to
možná běžné. K dalším nejasnostem v rozpočtu níže v podrobné části.
Celkově mne zarazilo, že Žadatel oproti rozpočtu 1 mil EUR nemá v momentu podání zajištěny žádné
prostředky, ani věcný vklad Science Vision z Finančního plánu nedoložil. Zdá se mi, že projekt přes již
značnou rozpracovanost, je stále ještě ve vývoji.
Přesto doporučuji s tím, aby Žadatel Radě při Slyšení více ozřejmil stádium financování projektu.
A též vysvětlení proč Žadatel označil film jako komplexní dílo - čili hodlá utratit více než 50% podpory SFK
mimo ČR, ale dle rozpočtované Pobídky ve Finančním plánu v ČR hodlá utratit více než 8 mil. Kč?

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

– Přílohy jsou úplné a srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace.
– Žádost je možno správně posoudit.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– K rozpočtu:
– Výše nákladů spíše odpovídá u honorářů dokumentárnímu filmu produkovanému mimo ČR, tím je pro
mne vlastně zdůvodněna a zdůvodnitelná.
– 02-32 - není mi jasný obsah
– 3 Producenti - předpokládá se, že ostatní zdroje půjdou přímo od koproducentů k producentům - bez
prostředníků?
– 09-20 - viz výše
– 10-09 - 1 kamera?
– 11 osvětlovači - bez nakládkyl/ikvidace?
– 12 grip - posádky v ceně nájmu?
– 17-15 - proč se zvířaty fotograf /není rozpočtován/
– 22-08 - shipping?
– Představa o financování je realistická a je založená na současných a budoucích jednáních Science
Vision.
– Potvrzené zdroje financování jsem v Žádosti nenašel, ostaně Žadatel sám to též uvádí.
– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný.
– Projekt má určitě potenciál k zajištění vícezdrojového financování.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentská strategie je propracovaná a je vhodně zvolená pro tento projekt.
– Žadatel vychází ve svých představách o distribuční a marketingové strategii ze svého předchozího
projektu Planeta Česko, film v ČR hodlá uvést v kinech, mimo ČR pravděpodobně pouze TV.
– Časový harmonogram je zvládnutelný.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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– Profil společnosti, která vznikla jako následník fyzické osoby odpovídá zvolenému cíli. Hlavní podíl na
zafinancování filmu ze zahraničí, jak vyplývá ze Žádosti, leží na rakouské Science Vision, takže
GepART pictures by jistě administraci a produkci v ČR zvládlo.
– Zkušenosti, ocenění a úspěchy Žadatele v oblasti dokumentárního filmu vyplývají z přiložených příloh
jak GepART pictures tak Science Vision.
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Expertní analýza
Název projektu

Bylo nebylo

Evidenční číslo projektu

3166-2019

Název žadatele

GepART

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík
Datum vyhotovení

19. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Král uloví zubra, který před smrtí prokleje jeho dceru. Zachrání ji pouze, když se najdou lidé, kteří
usmíří zvířata s lidstvem. Král vyšle svého moudrého krkavce takové lidi najít. Ten prohledává les s
různými zvířaty, ukrývajícími se před člověkem, pak lidmi zdevastovanou krajinu. Až po dlouhé době
nalezne místo, kde člověk a zvířata žijí v harmonii. Jedná se o unikátní projekt, který kombinuje
pohádku s přírodovědným dokumentem a promyšleně a citlivě spojuje oba žánry. Cítit z něho hlubokou
znalost přírody a její zranitelnosti a má silný výchovný a ekologický aspekt. Zřejmý je osobní přístup
autora k látce, jeho bohaté zkušenosti a znalost české krajiny. Přesvědčivý vizuální materiál dává
představu o vysoké obrazové kvalitě. Ambiciózní projekt má důležité univerzální poselství, jeho
mezinárodní potenciál je neobvykle vysoký. Film, který bude zcela natáčen v ČR, bude také velkou
propagací České republiky. Hlavní postavou tvůrčího týmu je zkušený rakouský kameraman, režisér a
producent přírodopisních filmů Michael Schlamberg. Českou stranu budou zastupovat především 3
kameramani, dále zvukaři a další technické profese. Jedná se o velkou mezinárodní koprodukci
Rakouska, Francie, Německa, Velké Británie, USA, Švédska a ČR. Projekt je dobře připraven, zájem o
něj má řada zahraničních televizí, pokrytých je 66% celkových nákladů. Žadatelem je společnost
GepART Pictures kameramana, režiséra a producenta Mariána Poláka, jenž stojí za úspěšným
přírodopisním dokumentem Planeta Česko. Zkušenosti s ním chce využít i při distribuci a marketingu.
Potvrzen je stejný distributor a cílit bude na stejné diváky. Díky pohádkové formě může být tento záběr
ještě širší. Rozpočet je poměrně vysoký, ale pro tento typ filmu adekvátní. Žadatel chce svůj podíl
financovat z více zdrojů (ČT, regionální filmové fondy, filmová pobídka, věcný vklad). Požadovaný
příspěvek je relativně vysoký, tvoří ale pouze 11,69% rozpočtu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Jedná se o velice originální, v podstatě unikátní projekt, který kombinuje pohádku s přírodovědným
dokumentem. Jakkoliv se může zdát tato kombinace na první pohled krkolomná, předložená synopse
přesvědčuje o opaku. Je velice dobře promyšlená, spojuje citlivě oba žánry, úspěšně využívá zájem
dětského diváka o zvířata a cítit z ní hlubokou znalost přírody, života zvířat a celého ekosystému a
jeho zranitelnosti. Projekt má vysoce účinný výchovný aspekt a je v nejlepším slova smyslu
ekologický. Jeho vliv především na dětského diváka je nesmírně přínosný a má velký společenský
význam. Učit se detailněji poznávat přírodu a především katastrofální dopad bezohledného lidského
chování na ni je ale důležité i pro dospělé a nikdy na to není pozdě. Ze synopse je zřejmý silný osobní
přístup autora k látce a jeho bohatá zkušenost v oblasti přírodopisního filmu, stejně jako důkladná
znalost české krajiny a přírody. To jsou vynikající předpoklady pro úspěšnou realizaci díla. Týká se to
v podstatě všech zúčastněných, včetně českého producenta, kteří sdílejí stejnou vizi, a jejich synergie
může být pro film velmi prospěšná. Přesvědčivý vizuální materiál dává jasnou představu a obrazové
stránce a zamýšlené vysoké kvalitě výsledného filmu. Celkově se jedná o ambiciózní projekt, který má
naprosto univerzální a v dnešní době nesmírně důležité poselství.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Režisérem filmu je zkušený rakouský kameraman a režisér Michael Schlamberger, jenž se věnuje
přírodopisním filmům, natáčeným po celém světě. Zároveň je společně se svou manželkou jejich
producentem. Tak je tomu i u předloženého projektu. Českou stranu budou v tvůrčím týmu zastupovat
především 3 kameramani: Jiří Petr, který s režisérem natočil už několik mezinárodně úspěšných
přírodopisních dokumentů, dále Václav Šena a Marián Polák, jenž je také producentem / žadatelem.
Jeho společnost GepART Pictures stojí za úspěšným přírodopisním dokumentem Planeta Česko a na
svém kontě má řadu dalších dokumentů. V projektu, který bude zcela natáčen v ČR, jsou zastoupeni i
další čeští členové týmu, jako zvukaři a další technické profese.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt má zásadní a v dnešní době velmi potřebné téma. Jeho záměr, nenásilným způsobem učit děti
lásce k přírodě a její ochraně je nesmírně záslužný. Jeho forma je navíc velice inovativní, až unikátní.
Z hlediska tématu i zpracování může projekt obohatit nejen domácí, ale i celosvětovou kinematografii.
Jeho univerzální poselství navíc umožňuje prodejnost do celého světa. Není divu, že o něj projevily
zájem různé zahraniční televize už teď. Snímek uvažují uvést o Vánocích, což dokazuje jeho divácký
potenciál a atraktivitu. Mezinárodní potenciál je neobvykle vysoký. Pro domácí kinematografii a
především pro zainteresované české tvůrce bude projekt obohacující z hlediska zkušeností s vyšším
standardem výroby specifického žánru přírodopisního filmu. Film bude velkou propagací České
republiky a její přírody.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Jedná se o velkou mezinárodní koprodukci Rakouska, Francie, Německa, Velké Británie, USA,
Švédska a ČR, ve které má ale zdaleka nejvyšší podíl ze všech, 28,5%, český minoritní koproducent.
Např. Rakousko, odkud je projekt iniciován, má podíl pouze 17,7%. Rakouský producent a režisér
v jedné osobě projekt ale film vyvíjí společně s televizí ORF, se kterou oslovují jiné TV stanice. Projekt
už takhle získal 17 mil Kč, což pokrývá 66% celkových nákladů. Tím pádem je de facto majoritním
producentem. Žadatelem je společnost GepART Pictures kameramana, režiséra a producenta
Mariána Poláka, jenž stojí za úspěšným přírodopisním dokumentem Planeta Česko, na kterém se
podílel také jako výkonný producent a na svém kontě má řadu dalších dokumentů. Tento projekt bude
producentsky jeho celovečerním debutem, může se ale opřít o zkušenosti majoritního rakouského
producenta. Zkušenosti s Planetou Česko chce využít i při distribuci a marketingu. Potvrzen je stejný
distributor, Aero Films a cílit bude na stejné diváky. Díky své pohádkové formě může být tento záběr
ještě širší. 26 milionový rozpočet je vysoký, ale pro tento typ filmu adekvátní. Žadatel chce svůj podíl
financovat z příspěvku ČT, která má o projekt zájem (1,2 mil Kč - LOI zatím nestihla dodat), chce
oslovit také regionální filmové fondy, kde má vysokou šanci uspět (dohromady 1,275 mil Kč). Součástí
finanční strategie bude i žádost o filmovou pobídku (1,6 mil Kč). Ve finanční strategii figuruje také
suma 459 000 Kč jako věcný vklad českého koproducenta, není ale jasné zda se jedná o žadatelův
vlastní vklad (v tom případě by tato suma měla být uvedena jinde), nebo o strategického domácího
partnera. Požadovaný příspěvek SFK, 3 mil Kč, je relativně vysoký, tvoří ale pouze 11,69% rozpočtu.
Harmonogram s natáčením od 1.1.2020 do 30.6.2021 a plánovanou premiérou v období mezi
prosincem 2021 a dubnem 2022 je adekvátní.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

State Funeral

Evidenční číslo projektu

3167-2019

Název žadatele

nutprodukce

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

15. 08. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Pohřeb Stalina. Přibližně 50 hodin archivního materiálu tvoří základ střihového dokumentu, který vzniká
v holandské produkční firmě vlastněné scénáristou a režisérem tohoto dokumentu Sergejem Loznicou.
Zcela jistě vznikne zajímavý film. Jde o závažný pokus autora přiblížit většině současníků něco, co se
odehrálo v polovině minulého století, něco, co je dnes jen velmi obtížně pochopitelné.
Český podíl na vzniku tohoto dokumentu je víc investiční než tvůrčí, a přesto si myslím, že je důležitý. Jde
také o naší historii.
Hlavní silnou stránkou tohoto projektu jsou bezesporu unikátní archivní materiály, z nichž mnohé jsou
poprvé zveřejněny a samozřejmě také osobnost autora, který má za sebou několik podobných a velmi
úspěšných dokumentů.
Hlavní slabou stránkou projektu je možný konflikt české účasti s 6. článkem GBER. Pokud se žadatelce
povede tuto moji obavu věrohodně a správně vysvětlit, pak nestojí její žádosti nic v cestě.
S výše uvedenou podmínkou projekt doporučuji.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je úplná a dobře připravená. Jen v otázce termínů realizace ve vztahu k termínu podání žádosti není
úplně jasná a srozumitelná. Zde by měla žadatelka odstranit možné pochybnosti.
Není jasné, proč je v příloze věnované životopisům uveden slovenský producent Jakub Viktorín.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Předložený rozpočet je přesně přepočítaný rozpočet hlavního producenta holandské společnosti ATOMS &
VOID v kurzu 25,50 Kč za Euro. Ceny jednotlivých položek vycházejí z místních cen a zvyků a proto je
těžké je komentovat, ale přesto pár poznámek.
Prohlásit rozpočet ve výši 5.278.500,- za film, který pracuje pouze s archivním materiálem, čistě střihový
dokument, za skromný je trochu nadnesené.
Žadatelka jistě vysvětlí, proč jsou v rozpočtu kalkulovány náklady na archivní materiály ve výši 663.000,-,
když ve smlouvě s ruským archivem je stanovena maximální částka na 510.000,- za služby, výběr,
zhotovení kopií a licence.?
Předložený finanční plán je v totožných položkách součástí návrhu koprodukční smlouvy, která připouští i
přistoupení dalších koproducentů, případně investorů. Současní tři koproducenti se podílí na celkových
nákladech v poměru: holandská strana cca 50%, litevská cca 40% a česká cca10%.
V rozdělení výhradních teritoriích dopadla výrazně nejlépe česká strana v poměru investované částky
k potencionálním divákům. (Holandská strana získá Benelux 29mil. obyvatel, litevská strana pobaltské
země 6mil. obyvatel a česká strana Česko a Slovensko 16mil. obyvatel.)
Práva a případný zisk z ostatních zemí světa je rozdělen v poměru k investovaným prostředkům.
Veřejná podpora v součtu činí cca 44%.
Litevská strana žádá litevský filmový fond o víc jak 1.800.000,- a česká strana žádá o 450.000,Jednotlivé finanční vstupy podle Finančního plánu jsou řádně doloženy.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie je poměrně jednoduchá a odzkoušená z předešlých podobných projektů Sergeje
Loznicy. Hlavní problém podobných projektů spočívá v nalezení kvalitních archivních materiálů, ke kterým
je posléze potřeba získat veškerá práva.
V otázce distribuce producenti počítají jednak se zájmem ve většině zemí spadajících pod bývalé Sovětské
impérium, ale také počítají s tím, že případný festivalový úspěch jim pomůže vzbudit zájem publika i v
dalších částech světa.
Právě účast na významných festivalech určuje tempo a konečný termín realizace (září 2019).
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Sergej Loznica již vytvořil několik podobných dokumentů, se kterými získal mezinárodní uznání. Jeho filmy
byly uvedeny, mimo jiné, na festivalu v Cannes (kde získal cenu FIPRESCI) nebo v Benátkách.
Pavla Janoušková Kubečková, respektive společnost nutprodukce má dostatek ne jenom zkušeností
s podobnou prací, ale také již získala řadu ocenění za své filmy. Jejich zatím nejúspěšnějším projektem je
minisérie „Hořící keř“, který získal celkem jedenáct „Českých lvů“ a sedm ocenění na Cenách české filmové
kritiky.
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Expertní analýza
Název projektu

State Funeral

Evidenční číslo projektu

3167-2019

Název žadatele

nutprodukce

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, dokumentárního
nebo animovaného filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

21.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Litva, Nizozemsko a Česká republika jsou koproducenty střihového dokumentu, kterým se
mezinárodně ceněný běloruský režisér Sergej Loznica vrací k materiálu pořízenému
v souvislosti s pohřbem J. V. Stalina v březnu 1953. Unikátní materiály natočené různými
filmovými štáby na různých místech Sovětského svazu během čtyř dnů pocházejí se sbírek
Ruského státního archivu a některé z nich dosud nebyly veřejně publikovány. Loznica chce
sledovat materiál chronologicky a složit „příběh“ ukazující, jak se prvotní šok ze Stalinovy
smrti pod vlivem médií změnil v masovou hysterii, která vyvrcholila davovou panikou na
moskevském Trubnajském náměstí. Tehdy přišly o život stovky lidí.
Období stalinismu a vrcholného kultu osobnosti je pro režiséra dalším z aktuálních témat, která
zpracovává ve svých originálních střihových snímcích. Rituál státního pohřbu se stává
obrazem totalitní moci, Stalinův kult se jeví jako forma klamu vyvolaného terorem.
Vzhledem k uměleckým kvalitám Loznicových předchozích, obdobně originálně
koncipovaných snímků, a vzhledem k jejich opakovanému mezinárodnímu úspěchu, můžeme i
od autorova nového projektu očekávat, že bude mimořádným dílem. V souladu s průběhem
natáčení a distribuce Loznicových předchozích filmů můžeme rovněž předpokládat hladkou
realizaci, rozmyslné podchycení diváckého zájmu dříve ověřenými způsoby a uvedení na
prestižních světových festivalech (především - jako obvykle - MFF Benátky).
Žadatel - společnost nutprodukce - je mnohonásobně osvědčená díky své podpoře umělecky
hodnotných a přitom divácky atraktivních projektů s nadčasovou hodnotou. Jak přesvědčivě
dokazuje i (velmi kvalitně) napsaná žádost, do projektu Loznicova Státního pohřbu vnese
žadatel své předchozí zkušenosti z významných mezinárodních koprodukcí, ale i svou
kreativitu a energii. Loznica je těsně spjatý s MFF Karlovy Vary a jeho díla jsou v Čechách
jako v jedné ze zemí bývalého východního bloku vysoce ceněna.
Režisér a jeho pravidelný sound designer Vladimír Golovnický pracují v trvalých
profesionálních partnerstvích, které v Česku zastupuje postprodukční zvukové studio
Barrandov Sound. Společnost nutprodukce zajišťuje restaurování zvuku a jeho mix v Česku ve
spolupráci se zvukařem Ivem Hegerem, český koprodukční podíl by měl pokrýt tyto náklady
včetně zajištění archivních práv na hudbu a jejího zvukového mixu.
Vznik tohoto projektu je občansky i umělecky potřebným skutkem, který bude cenným
příspěvkem k tomu přirozeně angažovanému, humanistickému proudu evropské
kinematografie, jenž považuje za důležitou otázku historické paměti. Být u toho, podpořit jej i
z českých veřejných prostředků, považuji za důležité pro českou kinematografii.
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Podporu projektu proto vřele doporučuji.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Období stalinismu a téma Stalinova kultu osobnosti je temně fascinující součástí evropské
historie, ke které je důležité se vracet jako k varovnému mementu. Jak ukazují rešerše
k tomuto projektu, materiál v podobě archivních dokumentů – „nalezených záběrů“ - přináší
možnost pracovat s autenticitou, a to prostřednictvím pouhého střihu a zvuku. Řada dosud
nezveřejněných nebo pozapomenutých materiálů v kombinaci s originálním režijním
přístupem Sergeje Loznicy, zbavujícím záběry nánosu propagandy, dá vzniknout dalšímu, už
pátému z takto pojatých děl autora, který si právě díky takovému pojetí „archivních témat“
získal vysoký mezinárodní kredit.
Čtyři březnové dny kolem Stalinova pohřbu (5.-9. 3. 1953) byly sledované četnými
natáčecími štáby, které pracovaly v Moskvě i na dalších místech tehdejšího Sovětského svazu.
Rituál totalitní moci – titulní státní pohřeb – byl vyvrcholením kultu Stalinovy osobnosti a
současně ukázkou toho, jakých manipulací se mohou média dopustit na národu. Do Moskvy
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na pohřební ceremonii dorazily desítky tisíc lidí terorizovaných atmosférou truchlení, panika
v davu však způsobila smrt stovek z nich.
Možnosti materiálu přesvědčivě dokazuje ukázka, která je součástí žádosti, dobrou představu
o projektu poskytují treatment i osobně zaangažovaná režisérská explikace.
Sergej Loznica bude na filmu pracovat s osvědčeným týmem a podporou svých pravidelných
producentů. K těm nyní přibyla i česká společnost nutprodukce.
Projekt naplňuje projekt kritéria a cíle výzvy přímo vzorovým způsobem.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Sergej Loznica pracuje v rámci belgické společností Atom&Void opakovaně. Jde o pátý film
ve stylu „found footage“ v autorově filmografii. Také s litevským koproducentem má režisér
dlouhodobé vztahy. Jako poslední se k projektu připojila česká nutprodukce, vycházející
jednak ze známosti a obliby autorových filmů v ČR, jednak – a především – ze skutečnosti,
že režisér trvale spolupracuje s českým postprodukčním zvukovým studiem Barrandov
Sound. Protože Loznica preferuje trvalá profesionální partnerství, je pro českou stranu
pravděpodobné, že i ona bude přizvána k dalšímu režisérově projektu.
Jistotou při vzniku filmu je i Loznicova spolupráce s běloruským sound designerem
Vladimírem Golovnickým. Společně obvykle využívají české zvukové studio Barrandov
Sound. Restaurování zvuku a jeho mix v Česku chtějí realizovat se zvukařem Ivem Hegerem.
Český koprodukční podíl by měl pokrýt tyto náklady včetně zajištění archivních práv na
hudbu a jeho zvukový mix.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
Od Blokády (2005) se režisér Sergej Loznica věnuje systematicky žánru „found footage“, a
přestože vychází z bolestných traumat sovětské historie, podává umělecky strukturovanou a
občansky naléhavou a zodpovědnou zprávu, pochopitelnou pro mezinárodní filmové
publikum. Témata stalinismu, kultu osobnosti a manipulace s veřejným míněním je důležité
si připomínat nejen v Česku jako jedné ze zemí bývalého sovětského bloku, ale i v zemích
celého civilizovaného světa. Téma filmu tak považuji za významné pro současnou českou i
evropskou kinematografii.
Renomovaný režisér pracuje umělecky originálním způsobem, a pokud by jeho komplexní
přístup a autorská zodpovědnost nějak mohly ovlivnit některé české tvůrce, bylo by to
vítané.
Navíc je možnost takové koprodukce pro českou kinematografii příležitostí, jak se
prezentovat na té nejvyšší evropské úrovni. Pro nutprodukci představuje navýšení
festivalové prestiže a otevření dalších potenciálních možností zahraničního partnerství, a to
s koproducenty, sales agenty a distributory.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, nenalezla jsem zde rozpory či
protichůdné informace. Žádost považuji za výbornou a nepochybuji o tom, že mi významně
ulehčila úkol správně posoudit projekt, sám o sobě výjimečný. Pečlivost, kterou žadatel
projevil při psaní žádosti, je pro mne vedle jeho vysokého kreditu sama o sobě další dobrou
referencí i pro celý jeho přístup k jeho práci na projektu.
Daný projekt považuji za realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii.
Profesionálové z nutprodukce působí svým přístupem jako rovnocenní partneři hlavního
producenta, nizozemské společnosti Atoms&Void, i litevské společností Uljana Kim
Studio. Nutprodukce patří k nejúspěšnějším producentům mezinárodně úspěšných a
divácky atraktivních projektů v ČR (minisérie Hořící keř a film Přes
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kosti mrtvých režisérky Agnieszky Hollandové, seriál Pustina atd.). Jako žadatel podává
přesvědčivý a logický komentář k rozpočtu, který je spíše skromný, s výjimkou některých
honorářů a položky na nákup exkluzivních archivních materiálů, které bude nutné částečně
restaurovat.
Žadatel má jasno i o festivalové a klasické distribuci, a to i v rámci ČR.
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Expertní analýza
Název projektu

State Funeral

Evidenční číslo projektu

3167-2019

Název žadatele
nutprodukce, s.r.o.
Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lucie Česálková

Datum vyhotovení

20. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Sergej Loznica připravuje střihový snímek vycházející z archivních filmových materiálů zachycujících
okolnosti úmrtí a pohřbu J. V. Stalina v březnu roku 1953. Tyto materiály popisuje jako bohaté co do šíře i
rozmanitosti a míní z nich sestavit filmový obraz koncentrující v perspektivě jediné události podstatu
totalitního režimu. Stalinův pohřeb se stal událostí, již sovětské politické elity inscenovaly jako velkolepou
podívanou, která měla opětovně legitimizovat ustavený kult Stalinovy osobnosti a způsobu vládnutí jako
takového. Symbolický rituál pohřbu v tomto smyslu také zafungoval. Stal se masovým spektáklem, hrůzným
groteskním i hysterickým.
Loznica pracoval s archivními filmy již ve svých předchozích dílech a již v nich dokázal, že jeho práce s
found footage je konceptuální, rozvíjí řadu paralelních motivů a směřuje k obecnějším poselstvím.
Projekt State Funeral k této linii autorovy tvorby nepochybně patří. Připravuje jej se svými stálými
spolupracovníky, k nimž patří i postprodukční zvukové studio Barrandov Sound. S ohledem na to, že
Loznica se svým zvukovým designérem Vladimirem Golovnitskim opět pracují pouze se zvuky a hudbou
původních materiálů, bude práce s Ivem Hegerem ve zvukové postprodukci intenzivní kreativní spoluprací.
Projekt je s ohledem na přetrvávající dědictví totalitních ideologií aktuální pro diváky po celém světě. V
zemích bývalého východního bloku, tedy i v České republice, pak může téma oslovit tím spíš, že se váže k
prožité minulosti v sovětské sféře vlivu.
S ohledem na výše uvedené doporučuji projekt k podpoře.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Režisér Sergej Loznica připravuje střihový snímek sestavený ze záběrů dokumentujících okolnosti pohřbu
J. V. Stalina v roce 1953. Jako událost silného symbolického významu byl pohřeb pečlivě komponován jako
podívaná, a to včetně mediálního pokrytí. Loznica vychází z jedné konkrétní události, a chce
prostřednictvím jejího rituálního charakteru poukázat na podstatu kultu osobnosti a tyranie totalitního
režimu. Loznica pracuje postupem střihového filmu velmi často, z archivních zdrojů vycházely již jeho
předchozí filmy Blokáda či Proces, v Donbasu podobným způsobem zpracoval amatérská videa z YouTube.
Projektu předcházely podrobné rešerše archivních materiálů uložených v Ruském státním archivu v
Krasnogorsku. Díky jejich množství a rozmanitosti projekt představuje různé perspektivy - od vlastní
Moskvy, politických a uměleckých elit, až po regiony a obyčejné dělníky. Tato mozaika skládá obraz
masovosti celé akce, probíhající od prvotního šoku až k hysterii, při níž umírali lidé.
Loznica míní zachovat základní chronologii od oznámení úmrtí k pohřbu, archivní materiály bude pro účely
filmu podle potřeby restaurovat,bude pracovat původními zvuky a hudbou, jež použije k finálnímu
zvukovému mixu. Projekt vzniká v úzké spolupráci poměrně malého štábu - primárně režiséra, střihače a
zvukového mistra, v ČR, kde by mělo dojít k práci na finální zvukové stopě, bude tým spolupracovat s
zvukovým studiem Barrandov Sound a Ivo Hegerem.
Restaurování a mix hudby z archivních filmů je kreativním vkladem ČR. Loznica s komponovanou hudbou
pracovat nechce, a proto bude tato práce jednou z podstatných složek zvukové stopy filmu.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Sergej Loznica patří k předním osobnostem současného artového filmu, pohybujícím se suverénně mezi
dokumentem a fikcí. Svůj předchozí film Donbas sestavil výhradně z amatérských videí, která našel na
youtube. Podobně i State Funeral míní vystavět jako střihový film, archivy má podrobně zpracované a
připravenu i jasnou koncepci filmu.
Loznica pravidelně spolupracuje s dalšími členy štábu, zvukovým designérem Vladimirem Golovnitskim a
střihačem Danieliusem Kokanauskisem. Český vklad bude tvořit spolupráce se zvukovým studiem
Barrandov Sound (konkrétně Ivem Hegerem), kde proběhne restaurování archivní hudby a výsledný mix.
Producentka Maria Choustova spolu s Loznicou založila společnost Atoms&Void a je tedy opět jeho stálou
spolupracovnicí. Česká společnost nutprodukce, reprezentovaná Pavlou Janouškovou Kubečkovou, patří k
předním českým produkcím s výrazným zájmem o projekty dokumentárního filmu. Po personální stránce je
tedy projekt velmi dobře připraven.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt je s ohledem na přetrvávající dědictví totalitních ideologií aktuální pro diváky po celém světě.
Stalinský kult dosud významně ovlivňuje ruskou mentalitu a s ohledem na stále dominantní
zahraničněpolitickou roli současného Ruska je stále důležité sledovat kořeny a paralely kultů osobností.
V zemích bývalého východního bloku pak může téma oslovit tím spíš, že se váže k prožité minulosti v
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sovětské sféře vlivu. Filmové tryzny za Stalina ostatně vznikaly i v dílčích národních kinematografiích
sovětského bloku. (V Československu tuto roli plnil Čs. filmový týdeník č. 11/1953, zachycující ve
stylizované montáži truchlení politiků, obyčejných lidí i dělníků.). Film vystavěný výhradně z archivních
záběrů lze dnes pokládat za poměrně radikální gesto, a tedy i příslib inovativního filmového díla.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost obsahuje veškeré informace v srozumitelné podobě a nezavdává příčiny pochybovat, že by
projekt nemohl být realizován. Poměrně napjatý je však časový harmonogram, neboť předpokládá
uvedení filmu již příští rok na festivalu v Benátkách (tj srpnu 2020).
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Expertní analýza
Název projektu

After Hours

Evidenční číslo projektu

3168-2019

Název žadatele

Frame Films

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Foll

Datum vyhotovení

20. srpna 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt After Hours – plánovaný v estonsko-české koprodukci – je fantaskním dramatem ze
současnosti, členěným do sedmi kapitol a odehrávajícím se v dnešním Tallinnu. Jeho
hlavními postavami jsou tři sestry, jejichž vzájemné vztahy i vazby s okolím se během jediné
noci nečekaně zauzlí. Devatenáctiletá Liis úspěšně odmaturuje a od svých rodičů dostane
ojetou mazdu. Během následujících hodin řeší rozporuplný vztah se svým přítelem a v citovém
tápání se snaží pomoci i své kamarádce Pamele. Nejstarší z trojlístku – čtyřiatřicetiletá Karin –
prožije zklamání v zaměstnání a své pocity deziluze zahání tím, že se obklopí absurdními
zásobami alkoholu. Čtrnáctiletá Jane, na niž má její starší sestra Liis dohlížet během
rodičovské nepřítomnosti, uteče do „víru velkoměsta“, kde absolvuje svou první sexuální
zkušenost…
„Režiséra Priita Pääsuka a producentku Marianne Ostrat jsem měla v povědomí díky jejich
prvnímu filmu Konec řetězce, který jsem viděla na festivalu v Karlových Varech v roce 2017.
Když jsem prohlížela projekty, které byly vybrány na koprodukční fórum Baltic Event,
probíhající v rámci filmového festivalu Tallinn Black Nights, rozhodla jsem se s nimi nad
jejich novým projektem sejít a seznámit se s ním. Estonskou kinematografii obecně považuji za
blízkou české mentalitě, především díky černému humoru, smyslu pro ironii a trapnost,“
vysvětluje producentka Jitka Kotrlová ze společnosti Frame Films.
Problém slibného námětu vidím v neuspořádanosti předloženého scénáře, který obsahuje
řadu vynechávek a lze jej tudíž hodnotit jen jako ambiciózní torzo. Film aspiruje na „divokou
jízdu“ nočním velkoměstem, připomíná však spíš pseudofilozofický a kvazipoetický mišmaš,
který si na podobenství o dnešní mladé generaci neúspěšně hraje. K podpoře proto nevidím
důvod.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Z přečteného scénáře, který je pro posuzování žádosti klíčový, jsem na rozpacích.
Navzdory sofistikovaným výkladům režiséra a věrohodným zdůvodněním producentů zatím
působí jen jako propletenec banalit maskovaný atraktivní formou. V některých detailech
se scénář zásadně liší od synopse (v ní se Liis na prestižní univerzitu nedostane, zatímco ve
scénáři je na Harvard naopak přijata a nástup si rozmýšlí kvůli svému milému).
Bez ohledu na tyto matoucí drobnosti mám z vyprávění pocit chaotického slepence, v němž
postavy nelogicky kmitají po barech a kancelářích a často si počínají přehnaně dětinsky (nebo
naopak neadekvátně dospěle) a v obou případech tudíž nevěrohodně (viz například bezradné
zacházení Liis a její kamarádky s čerstvě darovaným autem). Problémy a konflikty – skryté
pod povrchem ilustrace jedné přelomové noci – jsou ve skutečnosti fádní a o postojích a
vztazích dnešních teenagerů ani nezakotvených třicátnic nevypovídají nic objevného.
Podobně rozkolísané jako děj filmu jsou i jeho dialogy, kde se „cool mluva“ dnešní
extravagantní mládeže proplétá s rádobyhlubokými sentencemi, jež v kontextu vesměs
realistického děje nedávají smysl. „Markusi – na světě je jedenáct rozměrů a ty jsi jediný
člověk, co znám, který žije ve svém dvourozměrném poli,“ mudruje kamarádka hlavní hrdinky
ohledně jejího nerozhodného přítele.
Příběh – zatížený podivnými fantaskními vsuvkami – je možná míněn jako černá komedie
(viz vysvětlivka české producentky v úvodním segmentu posudku) a jako karikatura povrchní
afektovanosti jeho hrdinek. V takovém případě je ale jeho nadsázka nečitelná. Jakkoli je
estonsko – český projekt sympatický svou dynamikou a dravosti, jeho obsah zatím
pokulhává za jeho provokativní formou.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Režisér Priit Pääsuk (nar. 1975) má na svém kontě úspěšný krátký snímek Must Peeter
(2008) uvedený na více než dvaceti festivalech a spolurežii dokumentu Impromptu (2015) o
experimentálních muzikantech. Jeho celovečerní debut The End of the Chain (Konec
řetězce) měl světovou premiéru v sekci na Východ od Západu na MFF v Karlových Varech.
Český podíl na připravovaném koprodukčním snímku kromě producentů zosobňují zvukař
Ivan Horák, hudební skladatel Martin Tvrdý a autor grafického designu Jan Wolf.
Percentuální podíl nákladů tvoří 75% z estonské strany a 25 % ze strany české. Estonskou
produkci zajišťuje společnost Aleksandra Films reprezentovaná zkušenou producentkou
Marianne Ostrat.
Z autorské dílny české produkční společnosti Frame Films vzešel pozoruhodný dokument
Kibera: Příběh slumu (2018) a hraný debut Sněží! (2018) režisérky Kristiny Nedvědové.
Personální zázemí filmu After Hours působí seriózně a kompetentně.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Příběh – koncipovaný jako mozaika, jež paralelně sleduje rozličné postavy – je cenný díky
svému průhledu do každodennosti současného Pobaltí. Estonská metropole Tallinn,
v jejíchž nočních kulisách se vyprávění odehrává, se tu prezentuje jako moderní velkoměsto
s veškerými lákadly, ale i frustracemi jeho mladých obyvatel. Ty jsou sice univerzálně platné
a všeobecně srozumitelné, bohužel však nikterak specifické ani originálně zpracované.
Vyprávění by mohlo zaujmout svým unikátním zpracováním, v předložené verzi scénáře však
postrádám větší originalitu obsahu. Přesah i poselství filmu After Hours jsou pro mě
nečitelné a k jeho eventuálnímu úspěchu na mezinárodním poli proto zůstávám spíš
skeptický.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žádost je mimořádně kvalitně zpracovaná, její součástí je detailní popis projektu, podrobná
rozvaha marketingové a distribuční strategie a fotodokumentace zvažovaných lokací a
protagonistů. Českým distributorem tohoto nekomerčního snímku, který vybočuje ze
standardního mainstreamu, má být společnost Aerofilms. Autorem scénáře je Kristo Kaas,
v režisérské explikaci zaujme autorova úvaha o barevném spektru filmu, inspirovaném
střídajícími se barvami na pouličních semaforech.
Film After Hours má extrémně nízký rozpočet (cca 8.255 mil. Kč) a solidní tvůrčí zázemí,
včetně zvažovaných českých spoluautorů. V případě zdařilého výsledku lze uvažovat o novém
podání žádosti a eventuální podpoře jeho české distribuce.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

After Hours

Evidenční číslo projektu

3168-2019

Název žadatele

Frame Films

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vandas Martin

Datum vyhotovení

29.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Předmětem žádosti je druhý celovečerní film estonského režiséra Priita Paasuke „After Hours“,
producentské společnosti Frame Films, producentky Jitky Kotrlové. Předchozí režisérův snímek byl v roce
2017 uveden v rámci KVIFF v soutěžní sekci Na východ od Západu a získal cenu za nejlepší estonský film
v rámci Tallinn Black Nights FF 2017 (plus 3 další ocenění tamtéž).
Nízkorozpočtový minimalistický projekt poněkud černé estonské komedie popisuje příběh 3 různě starých
sester Liis, Jane a Karin během jediné letní noci.
Český vstup (23% plánovaného rozpočtu) přináší v rámci již probíhajícího natáčení vstupy v osobě zvukaře
postprodukce Ivana Horáka, hudebního skladatele (Martin Tvrdý) a grafika Jana Wolfa.
Komplikací jinak dobře zpracované žádosti i atraktivního scénáře je napjatý realizační harmonogram. Projekt
v průběhu léta vstoupil do realizace a vzhledem ke skromnému realizačnímu plánu bude do konce srpna
dokončeno natáčení (20 natáčecích dní) a o výsledku české žádosti se bude rozhodovat až v září.
Ne zcela tradiční spolupráce s pobaltským regionem je sympatickým pokusem o vykročení z regionu CEE i
snaha využít potenciálně low-budget projekt pro spolupráci s nadějným režisérem na potenciálně diváckém
žánru černé komedie s artovými rysy.
Po vyjasnění dílčích otázek v podrobnější analýze projekt doporučuji k podpoře.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je připravena přehledně, srozumitelně - obsahuje všechny potřebné náležitosti. V době
zpracování žádosti by mělo být známo i financování ze strany estonské televize (20% rozpočtu) a
známy výsledky natáčení. Snaha využít studentských stáží jako efektivní části realizace.
Deal memo 27.6. 2019 - ok, deklaruje práva na scénář na 5 let, jen z finančního plánu žadatel nezvažuje
vstup dalších subjektů, deal memo tuto eventualitu připouští a neuvádí ani estimativně plánovanou výši
% vstupu z české strany.
Jako sympatické hodnotím doložení všech stávajících zdrojů financování z estonské strany, pouze bych
doporučoval doplnit o zajištěné financování z české strany žadatele.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je nastaven v českých podmínkách jako extrémní low-budget, honorář za scénář není ani ve
výši nákladů na překladatelské služby např. (z estonštiny do aj a do čj - výše není přehnaná, pouze
komentuje úspornou snahu hlavní producentky natočit film opravdu minimalisticky).
Z rozpočtu předpokládám účast dvou pracovníků zahraničního štábu po dobu 1 měsíce v ČR, kde by
měl proběhnout finální mix a obrazová postprodukce. V této části bych uvítal bližší informace od
žadatelky ohledně toho, proč nezvažovala zapojení některého z domácích studií do projektu formou
věcného vstupu, které by posílilo rozložené vícezdrojové financování z české strany.
Jinak financování z estonské strany je v tuto chvíli potvrzeno z více zdrojů, zbývá ještě doplnit
estonskou tv, případně zda hlavní producent nenašel již možného sales agenta, nebo toto bude až
součástí připravované distribuce. Jaké mají producenti alternativy v případě zamýšlené festivalové
premiéry v Cannes nebo v rámci KVIFF?
Jednala žadatelka i s jinými subjekty o akvizici nebo pouze s ČT?
Doplňující informace v rámci komentáře k rozpočtu - co obsahuje položka archivní hudba a jde o náklad
na straně estonského producenta?

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Žadatel se snaží spojit realizační harmonogram hlavního producenta (natáčení v létě 2019)
s harmonogramem minoritní výzvy - viz výše. Tomu jsou přizpůsobeny i autorské vstupy české strany.
Doplňující otázka: proč si producenti vybrali se svým typem filmu pro marketing právě společnost Alpha
Panda, která má velmi dobré zkušenosti s marketingem na sociálních sítích, ale její hlavní doménou jsou
mainstreamové filmy a artové dělá jen selektivně a nevím o spolupráci s východoevropským titulem.
Jaké jsou estimace české návštěvnosti ze strany žadatele? Případně je možné doplnit o detailnější
informace ohledně spolupráce s distribuční platformou Krutón.
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Společnost Frame Films vznikla v roce 2013, od svého vzniku tvoří portfolio jak hraný film (Sněží!), tak řada
celovečerních dokumentů (Central Bus Station - scénář a námět Kristina Nedvědová - autorka Sněží),
Kibera, příběh slamu, minoritně Never Happened) nebo animovaný Ant Hill Marka Náprstka nebo širší
mezinárodní koprodukce dokumentu Ivo Briedise Soviet Man (Lotyšsko, Litva, ČR).
Projekt Budovatelé říše získal cenu Pavla Kouckého za nejlepší dokumentární debut v rámci Elbe Dock
2018.
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Expertní analýza
Název projektu

After Hours

Evidenční číslo projektu

3168-2019

Název žadatele

Frame Films

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

21.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Žadatel předkládá jako kulturně náročné kinematografické dílo mozaikovitý příběh jedné noci,
během které se posunou k ránu a případnému přestrukturování osudy několika postav ze
současného Tallinu. Ve středu pozornosti estonského snímku jsou tři ženské hrdinky - sestry, a
to ve věkovém rozmezí 14-34 let. Širší věkový záběr a s ním spojené motivy i dynamická,
mozaikovitá struktura mají patrně projektu zajistit zájem co nejširší divácké obce.
Estonský režisér Priit Pääsuke ve svém předchozím snímku, debutu Konec řetězce (2017 –
promítal se v soutěži Na východ od Západu na MFF Karlovy Vary 2017) nenašel zajímavost
v civilní realitě a musel ji získávat pomocí motivických výstřelků. V tomto směru je jeho
druhý celovečerní film zřejmým kvalitativním posunem. Nyní se prostřednictvím záliby
v teenagerovských komediích, již sdílí se scenáristou Kristem Kaasem (jenž je spolu
s kameramanem Martem Raunem autorem námětu), pokouší autor najít inteligentnější variantu
populárního žánru, v referenčním odkazu někde mezi Richardem Linklaterem a „Johnem
Hughesandem“ (patrně překlep, míněn asi John Hughes?).
Podle scénáře ovšem jde – navzdory všemožnému ujišťování ze strany žadatele i autorů - o
film, který sice může zabodovat ve festivalové distribuci coby nezávisle vyhlížející
mainstreamový snímek, ale který rozhodně neodpovídá definici Fondu pro kulturně náročné
kinematografické dílo. Reálné exteriéry Tallinu a zajímaví herci mohou dodat projektu
originálnější lokální charakter, scénář je však tematicky i formálně unifikovaný natolik, že by
se vyprávění mohlo odehrávat kdekoli. Také to ovšem může vygenerovat větší divácký zájem.
Český koproducent Frame Films (zabývající se dosud převážně dokumentární tvorbou) se
podílí na zvukové a obrazové postprodukci a dodává mistra zvuku a autory hudby a grafiky,
což pro něj může být cennou zkušeností. Pro samotnou českou kinematografii však podíl na
filmu nijak obohacující pravděpodobně nebude.
Snímek je už ve výrobě a na jeho předpokládaném charakteru se jistě nic nezmění.
Ze strany autorů se nicméně jedná o „srdcařský“ projekt a dozajista je dobře, že si jeho
vznikem naplní své sny. Pro veřejnou podporu filmu z české strany však pádné důvody
nevidím, takže ji spíše nedoporučuji.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Režisérova vize je pragmatická: chce využít „klasického přístupu k filmu pro mladé, v jehož
rámci propojujeme různé cílové skupiny prostřednictvím různých příběhů a postav a kde si
každý najde svou oblíbenou postavu, s níž se může ztotožnit a soucítit s ní“. Způsob,
kterým Priit Pääsuk se svým kolegy - scenáristou Kristem Kaasem a kameramanem Martem
Raunem - s touto premisou nakládá, naneštěstí zřejmě nebude moc umělecky originální.
Ústřední myšlenka námětu není nijak původní a ani její zpracování nezakládá představu
výjimečné autorské vize.
Devatenáctiletá Liis, její čtrnáctiletá sestra Jane a čtyřiatřicetiletá sestra Karin nejsou ani tak
zajatkyněmi svých představ o svobodě a nesvobodě, jako spíš obětmi představ autorů o
problémech, jaké mohou ženským postavám dopřát ve filmu, který nechce být ani
vysloveným mainstreamem, ani výlučným artovým dílem. Metropolitní mozaika počítá se
třemi ženskými hrdinkami různého věku, jež se různým způsobem vyrovnávají s rodinnou
anamnézou a sociálními rolemi a tlaky, což může upoutat pozornost hlavního cílového
publika artových snímků – mladších žen z velkých měst.
Postavy After Hours (na rozdíl od stejnojmenného filmu Martina Scorseseho) se v sebereflexi
své existence nijak hluboko nedostanou, a ani tvůrci neusilují o komplexnější (např.
sociologický) či kritičtější (psychologický, existenciální?) pohled za fasádu jejich existence.
Efektní mozaika drobných dějů, pádící kupředu v kulisách úplňkové noční metropole, má tak
alespoň podle scénáře a autorských explikací charakter uživatelsky vstřícného „artového
mainstreamu“. Což je zřejmě právě to, co tvůrci chtějí (jakkoli působí jako tvořiví lidé, kteří
jsou dobře, a dokonce historicky poučeni o tom, co se v dané žánrové oblasti točilo a točí).
Zajímal by mne dramaturgický vhled Leany Jalukse (producentka Marianne Ostrat prý
poskytla scenáristické přípravě nebývalý čas a péči), ten však součástí žádosti není.
Projekt byl připraven k realizaci a už se pracuje na jeho výrobě podle harmonogramu
majoritního estonského producenta. Nicméně skutečnosti popsané v žádosti nezakládají podle
mého názoru představu kulturně náročného kinematografického díla, které by naplňovalo cíle
dané výzvy.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisér Priit Pääsuk svůj druhý celovečerní projekt realizuje ve zjevné harmonii se svými
autory námětu - Kristem Kaasem a Martem Raunem. O podobě projektu mají tvůrci jasnou
představu jasně ukotvenou v Kaasově scénáři, a podle materiálů obsažených v žádosti mají i
zřetelný vizuální záměr (zkušený Mart Raun je současně kameramanem snímku). Pro jejich
spolupracovníky, mezi něž patří Kadri Kuusler (výtvarné návrhy) či Gerli Kinn (kostýmy), j
zde dostatek prostoru. To se jistě týká i českých minoritních profesionálů (hudební skladatel
Martin Tvrdý, mistr zvuku Ivan Horák, autor grafické podoby projektu Jan Wolf), pro které
je jistě schůdné takovou autorsky i divácky zřetelnou vizi sdílet a přispět k ní svými
zkušenostmi.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
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Téma je významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii, ale nikoli
v této žánrové podobě, příliš blízké mainstreamu. Látce by pravděpodobně prospělo, kdyby
svým tématem a zpracováním byla více lokální.
Projekt svým příběhem či stylem velmi pravděpodobně nepřinese inovaci v rámci české a
evropské tvorby. Evropský autorský film může vypadat i takto, což není žádnou kritikou
tvůrců či producentů filmu After Hours, ale spíše konstatováním, jak celkově nevzrušivý je
střední proud „nekomerční“ evropské kinematografie. Stěží můžeme pochybovat o tom, že
snímek získá své vděčné diváky - a že možná projde i festivalovým distribučním kolečkem,
snad i s působivým momentem v podobě nějakého ocenění. To však na zmíněných
skutečnostech nic nemění.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné. Možná by žádosti prospělo, kdyby
obsahovala i všechny další povinné přílohy – explikace dramaturga a profesní životopisy
hlavních členů realizačního týmu, které by mi při posuzování pomohly udělat si lepší
představu o podobě projektu (dohledávat estonské tvůrce je poněkud komplikované).
Nepříjemně mne překvapily drobné, zbytečné ledabylosti (pravidelně se zde píše
„scénárista“ místo „scenárista“, jako referenční se uvádí neexistující režisér John
Hughesand – patrně John Hughes ztracený při úpravě textu?, hrubka zatoulaná v textu české
koproducentky…).
Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii majoritní
estonské producentky Marianne Ostrat ze společnosti Aleksandra Film, a také rozvaha
české minoritní koprodukce (Jitka Kotrlová ze společnosti Frame Films) je srozumitelná
(včetně vysvětlení důvodu, proč nakonec sešlo z angažmá českého střihače).
Společnost Frame Films je ve výrobě hraných filmů zatím nepříliš zkušená, má však za
sebou řadu dokumentárních projektů. Do jiných žánrů se společnost pouští teprve nyní
(Sněží! - hraný debut Kristiny Nedvědové, animovaný krátký film Ant Hill, hraný seriál
Tma…). Minoritní koprodukce bude pro společnost jistě cennou zkušeností.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Blouznivci

Evidenční číslo projektu

3169-2019

Název žadatele

Kuli Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

6.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost se týká podpory třístranné koprodukce celovečerního (dle Popisu projektu 80 min, dle
přiloženého Deal Memo 75 min.) autorského hraného filmu Gyula Nemese.
Koproducenty jsou subjekty z Maďarska, Slovenska a České republiky (žadatel).
Celkový rozpočet činí 507 000 € resp. (dle podkladů a kurzu zvoleného žadatelem) 15 703 510 Kč
při požadované podpoře Fondu 2 900 000 Kč. Smluvní koprodukční strany se na nákladech projektu
budou podílet víceméně podobně, byť nikoli zcela rovnoměrně (česká účast je o něco vyšší než
pětinová, nejnižší ze všech tří) – detaily viz níže.
Zahájení prací na projektu je plánováno na 1.10 2019, natáčení od března 2020 s dokončením
(kombinovaná kopie) dne 31.3.2021.
Žádost je kompletní, nechybí žádná povinná příloha. Rozpočet je rozumný, požadovaná podpora činí
významných 18,47 % podílu plnění na celkových nákladech projektu, avšak udělení podpory lze
doporučit.
Udělení podpory

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Účastníci koprodukce se na nákladech mají (dle Memo Deal) podílet takto: maďarský (hlavní)
koproducent Playtime Kft částkou 203 000 €, slovenský Mphilms.r.o. částkou 177 000 EUR a žadatel
Kuli Film částkou 127 000 EUR. Tomu má pak odpovídat i podíl na případných výnosech.
Práva na scénář jsou získána smlouvou mezi maďarskými subjekty Absolut Film Studio bt a
koproducentem Playtime Kft.
V tvůrčím štábu – a hereckém obsazení – jsou velmi silně zastoupeni čeští (event. slovenští)
profesionálové a herci.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet lze považovat za rozumný a pečlivě sestavený.
Koproducenti se chtějí pokusit maximálně využít výhodný maďarský pobídkový systém, který dle
žadatele zůstal – na rozdíl od systémů grantových – politicky neutrální (proto je vlastní natáčení
plánováno především v Maďarsku).
Finanční plán se jeví taktéž reálně a je částečně komentován v Producentské explikaci. Žadatel se na
zdrojích podílí věcným i finančním plněním (pol. 7). Zásadní je příspěvek slovenské strany. Přímo ve
Finančním plánu chybí informace v kolonce „Forma a stádium zajištění zdroje financování (smlouva,
rozhodnutí apod.)“. Je tedy důležité spolu s žadatelem doufat v minimum změn na příjmové straně
projektu než očekávánou podobu.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Film Blouznivci je vyráběn především pro festivalová publika (žánr: art house) a diváky
specializovaných kin. Sám Gyula Nemes postavil prezentaci své tvorby částečně též na anarchii
s nezbytným kořením provokace. Proto je vcelku na místě úvaha o obeslání nějakého z prestižním
filmových festivalů.
Hlavními jazyky filmu budou čeština a slovenština, což by spolu s castingem (známí účinkující) mohlo
hrát roli v další distribuci – v České republice např. pomocí AEROFILMS s.r.o., Artcam Films s.r.o. (?),
Pilot Film s.r.o. Kinodistribuci zamýšlí žadatel využít i jako marketingový prostředek k pozdějšímu
uvedení na VoD a v televizním vysílání.
Ambicí žadatele je spojit festivalovou premiéru se světovou a zároveň českým uvedením, netají se
snahou o účast v hlavní soutěži MFFKV.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Kuli Film s.r.o. je další firmou zkušeného producenta a režiséra Radima Procházky, který ji založil
docela nedávno – 20.5.2019. Důvod, resp. překážky vznikající paralelní existencí jeho renomované
firmy PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA s.r.o. (založené spolu s Robertem Sedláčkem) vysvětluje
trochu kostrbatě, ale pro členy Rady Fondu zřejmě srozumitelně. Z expertního pohledu je důležitější
spolehlivý výkon Radima Procházky bez ohledu na momentální název jeho producentské společnosti.
Neméně důležité je i pozitivní renomé obou koproducentů, jak budapešťské Playtime Kft tak
bratislavské Mphilm s.r.o.
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Expertní analýza
Název projektu

Blouznivci

Evidenční číslo projektu

3169-2019

Název žadatele

Kuli Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

HANA CIELOVÁ

Datum vyhotovení

17.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Český realitní agent je pověřen odkoupením zchátralého domu, který brání plánované dálnici. Jeho
majitel, starý slovenský Maďar, ovšem smlouvu neustále odmítá podepsat. Postupně donutí agenta
pomáhat mu s domem, až ten u něho zůstane natrvalo – dokonce i po jeho smrti. Tenhle kuriózní
příběh je přerušován vzpomínkami hlavního hrdiny, starce Gerzonitse, na jeho život, a s ním i na celé
20.století. Ambiciózní projekt má formu asociativní koláže, obsahuje groteskní a bizarní prvky a
pohrává si s absurditou. Jeho největším kladem je silná vizuální stránka a unikátní poetika. Látka má
zahraniční přesah a silný mezinárodní potenciál. Autorem a režisérem filmu je výrazný a osobitý
maďarský autorský filmař Gyula Nemes. Většina jeho filmů vznikla v koprodukci s ČR, se kterou má
silný vztah. Režisér dává šanci méně frekventovaným profesionálům, např. české výtvarnici Ivaně
Känhaseurové. To platí i o hereckém obsazení, kde se objeví v hlavní roli český mim Ctibor Turba, ale i
další méně obsazovaní čeští herci. Žadatelem je zkušený producent Radim Procházka. Projekt je
zamýšlen jako maďarsko-slovensko-česká koprodukce. Z důvodu co nejnižších nákladů se bude
natáčet v Maďarsku, žadatel ale slibuje, že 50% vynaložených prostředků bude utraceno v ČR.
Distribuční a marketingová strategie obsahuje jasnou představou o hlavních cílových skupinách a její
součástí je i SWOT analýza. Žadatel správně identifikuje vhodné kandidáty na distributora, z nichž
např. Pilot Film distribuoval režisérův předešlý snímek. Ohledně financování není zatím nic potvrzeno,
a to ani ze strany maďarského majoritního producenta, ani slovenského koproducenta. Žadatel chce
svůj podíl pokrýt z vlastního vkladu a příspěvku SFK ve výši 18,47% celkového rozpočtu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Český realitní agent je pověřen odkoupením zchátralého domu, který brání plánované dálnici. Jeho majitel,
starý slovenský Maďar, je ovšem neoblomný a smlouvu neustále odmítá podepsat. Během opakovaných
návštěv postupně donutí agenta pomáhat mu s domácností, až ten u něho nakonec zůstane natrvalo –
dokonce i po jeho smrti. Během neúspěšné dlouhotrvající snahy o získání podpisu smlouvy přišel totiž o
rodinu i o místo. Tenhle kuriózní, téměř kafkovský příběh je přerušovaný vzpomínkami hlavního hrdiny,
starce Gerzonitse, na jeho život, a s ním i na celé XX.století. Ambiciózní projekt má formu asociativní
koláže, jakési mozaiky, složené ze vzpomínek, proudu vědomí, dobových týdeníků a starých fotografií. To
všechno je rámcováno reálným příběhem neobvyklé dvojice – stařec a agent - který je sám o sobě možná
surreální. Stylově má projekt nejblíže k magickému realizmu: jako narativní inspiraci uvádí autor Márqueze,
a také k hrabalovské poetice. Obsahuje také silně groteskní a bizarní prvky a pohrává si s absurditou. Jeho
největším kladem je silná vizuální stránka, unikátní poetika a výsostně filmová řeč. Až barokně košatý
příběh je vyprávěn především obrazy a obsahuje ohňostroj originálních vizuálních nápadů.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autorem a režisérem filmu je maďarský filmař Gyula Nemes. Jedná se o osobitého a výrazného autorského
tvůrce. Většina jeho filmů vznikla v koprodukci s ČR, se kterou má silný vztah a kde studoval bohemistiku.
Jeho debut měl premiéru na festivalu v Benátkách, poslední snímek Zero byl uveden v Karlových Varech.
Kameraman Braňo Pažitka je slovenského původu, absolvoval ale FAMU a tvoří převážně v ČR. Svým
výrazným rukopisem přispěl například k mezinárodnímu úspěchu filmu Václavy Kadrnky 80 dopisů,
uvedeném na Berlinale. Režisér dává šanci méně frekventovaným profesionálům, např. české výtvarnici
Ivaně Känhaseurové. To platí i o hereckém obsazení, kde se objeví v hlavní roli český mim Ctibor Turba,
ale i další méně obsazovaní čeští herci.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt je naprosto originální, výjimečný, a svou unikátní filmovou řečí obohacuje nejen naši, ale i evropskou a
světovou kinematografii. Silné téma – obraz XX. století ukázaný skrze příběh jednoho lidského života člověka ze
střední Evropy – se pojí s velice zajímavou formou. Látka má bezpochyby zahraniční přesah a silný mezinárodní
potenciál. Dá se očekávat slibná festivalová kariéra a v návaznosti na ni artová distribuce. Postavy více
národností umožňují obsazení mezinárodními herci.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatelem je zkušený producent Radim Procházka. Žádost sice podává pod hlavičkou své nové, nedávno
založené společnosti, jeho jméno má ale vysoký kredit, a to i díky snaze jít nevyšlapanými cestami bez
podbízení se divákovi. Projekt dobře zapadá do profilu jeho tvorby. Projekt je zamýšlen jako maďarskoslovensko-česká koprodukce. Jeho financování nebude jednoduché. Maďarský režisér je totiž momentálně
doma persona non grata – i díky tomu, že otevřeně mluvil o pokusech o cenzuru svého posledního filmu.
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Nicméně se uvažuje o využití maďarských pobídek, žádná suma ale není zatím ve finančním plánu
uváděna, a o podpoře maďarských laboratoří Kodak formou interního plnění. Z důvodu co nejnižších
nákladů se bude film natáčet v Maďarsku, i když se příběh odehrává v pohraniční slovenské vesnici. Český
žadatel ale slibuje, že 50% vynaložených prostředků bude utraceno v ČR. I když film obsahuje i větší
dobové scény, celkový rozpočet je pouze 15,7 mil Kč. Největším problémem se zdá být, že zatím není
ohledně financování nic potvrzeno, a to ani ze strany slovenského koproducenta, který se pokusí o granty
jak ze slovenského AV fondu, tak i z fondu pro minority. Žadatel chce svůj podíl pokrýt z vlastního vkladu
(50 000 Kč finanční / 550 000 Kč věcný) a příspěvku SFK ve výši 2,9 mil Kč, což je pouze 18,47%
celkového rozpočtu. Žadatel předložil distribuční a marketingovou strategii s jasnou představou o hlavních
cílových skupinách. Součástí žádosti je i SWOT analýza projektu. Český distributor není zatím potvrzen,
žadatel správně identifikuje vhodné kandidáty, z nichž např. Pilot Film distribuoval režisérův předešlý
snímek. Jasná je festivalová strategie na domácí scéně, konkrétnější představa o mezinárodním uvedení
zatím chybí. Potenciální world sales agent není zatím zmíněn.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Amerika

Evidenční číslo projektu

3170-2019

Název žadatele

Mimesis s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Daniel Tuček

Datum vyhotovení

11.08.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Zkušený producent Jan Macola (např. filmy Petra Václava Cesta ven, 2014, Nikdy nejsme sami, 2016)
předkládá Radě Fondu žádost o podporu izraelsko, česko, německo, francouzské koprodukce. Režisérem a
scénáristou je mladý, nicméně mezinárodně ceněný izraelský autor žijící v Berlíně Ofir Raul Graizer.
Jde o klasický vztahový trojúhleník, kdy je hrdina po traumatu dlouhodobě upoután na lůžko a jeho žena si
začne s jeho nejlepším přítelem tentokrát v reálijích současného Izraele.
1.

Hlavní silnou stránkou projektu je mimo režijní talent autora zajímavá a seriozní spolupráce na
podkladě nedávno uzavřené česko-izraelské koprodukční dohody.

2.

Hlavní slabé stránky projektu jsou mimo ne zcela vyrovnaného předběžného rozpočtu zejména
zatím nedoložené vklady, které by potvrdily předložený finanční plán.

3.

Konečné hodnocení
Přestože film se neodehrává v ČR, nehrají v něm čeští herci a vlastně s ČR nemá nic
společného, splňuje podmínky koprodukce a český vklad se realizuje ve formě poskytnutí služeb
a pracovníků štábu. V ČR má pak jeho distribuce potenciál max. 10 000 diváků, nicméně může
navázat úspěšně na festivalovou minulost předchozích prací režiséra a to i na filmovém festivalu
v Karlových Varech.

.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je srozumitelná, vkusná a pochopitelná. Nechybí ani odkaz na festivalově úspěšný debut autora,
jehož výroba (bez postprodukce) stála dle žadatele neuvěřitelných 70 000 EUR. Je tedy možné si udělat
poměrně dobrou představu o budoucím filmu. Trošku škoda, že kromě předběžného memo dealu s
izraelskou stranou není přiložen žádný doklad potvrzující ostatní zmiňované vstupy.

2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je trošku matoucí. Jednak není jasné, proč je pouze deklarován jako přibližný, když jde
o 30 200 000 Kč a také již o žádost o podporu výroby filmu. Druhá zvláštnost spočivá v jeho
nevyrovnanosti. Zatímco hlavní autor a producent mají honoráře spíše blízké mezinárodní koprodukci
(scénář 800 000 Kč a režie 1 000 000 Kč), ostatní položky se zdají být na české poměry dost nízké (např.
veškeré lokace 400 000 Kč, Výkoný producent 400 000 Kč, osvětlovači 60 000 Kč). Určitě bude dobré obě
situace vysvětlit na požadovaném slyšení.
Finanční plán se opírá nyní především o izraelský grant Rabinovich Foundation ve výši 12 914 Kč. Nicméně
ani ten, ani další vklady ostatních koproducentů, mimo zmiňovaný memo-deal nejsou doloženy. Doporučuji
doplnit na slyšení.

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Strategie je rozumná, věcná a promyšlená. Je z ní vidět nejen žadatelova zkušenost a znalost situace, ale
dokládá i souvislosti a vazby, na kterých je tato minoritní koprodukce vystavěna.

4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Domnívám se, že jak kredit žadatele, tak kredity izraelského partnera i autora jsou k výrobě tohoto snímku
dostatečné.
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Expertní analýza
Název projektu

Amerika

Evidenční číslo projektu

3170-2019

Název žadatele

Mimesis Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

6. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je celovečerní hraný autorský film izraelského režiséra O. R. Graizera, který vzniká
v koprodukci Izrael – ČR - Francie – Německo. Českou stranu zastupuje Jan Macola, podíl činí 25%,
v tvůrčím týmu jsou obsazeny pozice zvuk a supervize vizuální postprodukce, v plánu je také natočení
orchestrální hudby s českým tělesem.
Film je koncipován jako komorní vztahové drama, které se odehrává na půdorysu milostného trojúhelníku
a jehož zápletka se točí kolem přátelství a lásky, do nichž osudově zasáhne dvojí osobní tragedie. Klíčovou
roli hraje prostředí květinářství: od květin, resp. od přírodních a přímořských motivů a biblické krajiny se
odvíjí vizuální styl. Podle synopse má být „příběh plný veselého a pestrobarevného slunce, vody a jara, které
kvete stejně jako lidské srdce“, v režisérské explikaci se píše o „kultovním filmu s melodramatickými prvky“
nebo o „malém filmu s velkým srdcem“. Scénář spíše než poetickému nasvědčuje realistickému způsobu
vyprávění a poetice každodennosti. Každopádně umělecká koncepce směřuje k přístupnému a dojemnému
vyprávění o tajích a darech lidských vztahů a života.
Tvůrčí tým vyniká výrazným složením s vysokými uměleckými ambicemi a festivalovými úspěchy: režisér
upoutal festivalovou pozornost svou prvotinou „Cukrář“, jíž debutoval také kameraman O. Aloni, gruzínská
producentka N. Devdariani se může pyšnit skvostným „Kukuřičným ostrovem“, český koproducent má za
sebou nesnadné filmy Petra Václava a s nimi též spojenou mezinárodní zkušenost. Producentská strategie
českého koproducenta svědčí o vysoké motivaci a nabízí funkční představu spolupráce včetně následné
české distribuce prostřednictvím Pilot Filmu.
Rozpočet 30 mil. je úsporný, přičemž 86% má být pokryto z veřejných zdrojů, finanční plán tak dosahuje
na hranu maximální možné intenzity veřejné podpory, což je odůvodněno kulturní náročností projektu.
Finanční plán je dostatečně diverzifikovaný a vypadá realisticky. Aktuální zajištění se deklaruje ve výši
56,5%, dle finančního plánu jde vesměs o potvrzené podíly, nicméně příslušné dokumenty přiloženy nejsou.
Od Fondu se žádá přiměřených 6 mil. (20%), přes 3% vkládá žadatel - vklad žadatele není doložen. Ve výši
intenzity a jejím zdůvodnění vidím problém: dílo totiž pracuje s vcelku vděčným příběhem a
nekomplikovanou formou a nese tak zjevný komerční potenciál (ostatně i žadatele uvádí, že cílem je
„divácky relativně vstřícný“ film).
S realizací se počítá na jaře příštího roku, což je dobře nastavený harmonogram i z toho důvodu, že zbývá
relativně dost času na dotažení nezbytného produkčního a zejména finančního zajištění. Po umělecké
stránce je projekt v poměrně pokročilém stavu a slibuje působivý výsledek na pomezí uměleckého a
diváckého filmu se slušným komerčním a festivalovým potenciálem.
S výhradou k intenzitě veřejné podpory doporučuji projekt k podpoře.
Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Scénář je přesvědčivý zejména v obrazech každodenních situací.
Dramatická a tragická linie je poněkud přepjatá a překombinovaná: zatímco vážný úraz s beznadějným
výhledem a nečekaným šťastným vyústěním tvoří přirozenou základní osnovu, sebevražda matky (spojená
s problémem násilnického manžela / otce) a zejména smrt druhého hrdiny postrádají potřebnou funkci a
účinek. Závěrečná smrt navíc nevypadá dle scénáře logicky a pravděpodobně a ve spojení se záchranou
dítěte, jemuž byla přinesena nejvyšší oběť, působí až kýčovitě.
Otázkou je název: jednak proto, že se kryje s názvem známého díla Franze Kafky, jednak je ve vztahu
k tématu zavádějící.
Režisérská koncepce je popsána poněkud vzletně a málo konkrétně, nicméně narativní a vizuální motivy
květin, přírody, moře a krajiny a celá „jarní“ přírodní metafora vypadá působivě.
Silné a společensky hodnotné je téma lásky, odpovědnosti a dobrých skutků.
Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální zajištění je kvalitní a skýtá záruku úspěšné realizace.
Česká účast je výrazná v rovině producentské, méně v rovině tvůrčí, což je ale vzhledem k autorské povaze
filmu a jeho izraelskému umístění pochopitelné.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Univerzálním lidským tématem a přístupnou formou má film mezinárodní divácký a festivalový potenciál.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je uspokojivá, až na víceméně formální nedostatky: chybí doklady k finančnímu zajištění, životopisy
obsahují jen nahodilý výběr, chybí údaje k hlavnímu izraelskému producentovi I. Tamirovi a jeho společnosti
Laila Films.
Realizační strategie, finanční plán i harmonogram odpovídají danému projektu a jeho úspěšné realizaci.
Žadatel je důvěryhodný a zkušený, profil společnosti odpovídá danému projektu, žadatel je schopen projekt
úspěšně realizovat.
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Expertní analýza
Název projektu

Amerika

Evidenční číslo projektu

3170-2019

Název žadatele

Mimesis Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vít Schmarc

Datum vyhotovení

29. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Amerika je klasickým melodramatem, jež mnohostí dramatických zvratů evokuje magický realismus Pedro
Almodóvara či Julio Medema, avšak nenabízí příliš velkou naději, že by výsledek byl tak podvratný a sebeuvědomělý jako nejlepší filmy autorů. V předkládané podobě působí jako slabě vystavěné, předvídatelné,
šablonovité a mělké dílo, typický zástupce tzv. midcultu. Ze scénáře ani režijní explikace nevyplývá nic
osobitého, jdoucího nad rámec spíše telenovelového vyznění příběhu, kde lidé jako na povel do kómatu
upadají a opět se z něj budí.
Za přednost projektu lze pokládat vedle kreditu a produkčního, distribučního i festivalového zázemí žadatele
to, že Ofir Raul Graizer dokáže natočit divácký pleaser, který se dokáže uplatnit i na festivalové půdě.
Šablonovité, avšak přinejmenším decentní milostné drama Cukrář, které s úspěchem uvedl KVIFF i Pilot
Films, však Amerika připomíná jen opakujícím se tématem nenaplnitelné touhy a rámcem „rodinného
podniku“. Jinak je to spíše směsici ornamentálních květinových doplňků a melodramatických rekvizit.
V předkládaném projektu nenacházím dostatek osobitosti a uměleckých kvalit k doporučení.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Amerika je melodramatický příběh, který svými předvídatelnými zvraty a telenovelovou psychologií může
evokovat některá díla Pedro Almodóvara, je však dle scénáře i explikace zcela prostý jakékoli ironie a
sebereflexe. Scénář je vystavěný naprosto mechanicky, doslovně, popisně, bez jakéhokoli prostoru
k rozvinutí jednotlivých postav. Ty se jen skokově pohybují směrem ke kýčovitému rozuzlení. Ofir Raul
Graizer v Cukráři, který byl také lehce šablonovitým melodramatem, pracoval alespoň s jistou formou
narativní zdrženlivosti a decentního pozorovatelství. Amerika působí jako neobratné spojení manýr
známých z filmů zmíněného Almodóvara či Julio Medema, prostředí cukrárny supluje květinářstvím,
opakuje téma nenaplněné a nenaplnitelné touhy známé z Cukráře, ale těžkopádnost dialogů a
mechanické vpády tragických událostí jsou až zarážející, působí bezmála debutantským dojmem,
podobně jako popisy některých (zejména milostných) scén. Soustředění na ústřední trojúhelník také
přebíjí jakoukoliv vrstevnatost a přesah, režijní explikace je posiluje dojem bezradnosti.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
V podobně laděném a vystavěném příběhu, který operuje jen s omšelou sadou klišé, nevidím z hlediska
tuzemského ani evropského žádný zásadní přínos. Projekt svým naladěním sice splňuje kritéria
„diváckého filmu“, ale mělkost uchopení témat a předvídatelnost tragických zvratů redukují jakýkoli
prostor pro jakýkoli přesah.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Mimesis Film je zkušeným, prověřeným žadatelem, u něhož významnou roli hraje i fokus na izraelskou
kinematografii (festival Kolnoa) a přidružené distribuční zázemí. Po finanční a organizační stránce je
projekt zajištěný bez výhrad.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

ALMA a OSKAR
3171 - 2019
DAWSON Films s,r,o, Monika Kristlová
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019 – 2 – 5 - 12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Šuster

Datum vyhotovení

10.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Celovečerní film Alama a Oskar autorské dvojice Dieter Berner a Helge Berger, je
dramatický,romantický příběh lásky z počátku minulého století, z prostředí vyšší
společnosti Vídně. Alma Mahler /1879-1964/ a Oskar Kokoschka /1886-1980/ jsou
známé historické postavy. Jejich dobrodružné životní osudy jsou předobrazem filmu.
Film s celkovým rozpočtem 165,373.569 Kč vzniká ve čtyřstranné koprodukci
/Rakousko,Německo,Švýcarsko, Česko/ s požadavkem na podporu výroby Fondu
4,5 milionů Kč.. Potvrzené současné zafinancování projektu 64%
Film je velmi dobře připraven včetně scénáře,rozpočtu,realizačních úvah
podrobných lokací / 14 dnů Vídeň, 5 Dolní Rakousko,10FD Berlín ,4 Drážďany a l FD
Balt./, castingu / hlavní roli přislíbena vídeňskou filmovou star Vicky Krieps/ a
distribuční strategie – Thinfilm a německý Alamode /premiéra 2021/..
Koprodukční smlouva Dawson Films a Film AG Production GmbH Videň podepsána
25.6.2019.
Určitou nevýhodou projektu je vysoká finanční náročnost a obava o zájem
širokého českého publika.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozsáhlá žádost je pečlivě sestavena a má všechny požadované přílohy.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Vzhledem k vyšším zahraničním rozpočtovým standardům a dobovému
charakteru filmu je celkový rozpočet 165,373.569 Kč poměrně vysoký.Na př.
16 mil.Kč režie,9 mil.Kč producenti, herci a kompars 13 mil.Kč a ubytování
catering 18 mil.Kč. Naopak vysoké zahraniční již potvrzené zdroje –veřejné 106,819.729 Kč,, a soukromé cca 28 mil.Kč, ostatní –cca 7 mil.Kč., jsou dobrým
předpokladem k úspěšnému dozafinancování filmu Vlastní vklad DawsonFilms
691.000Kč .Koproducent Barrandov 1,530.000Kč—v jednání.
Žádost na fond Eurimage 12,240.000Kč bude podán 10/2019
Osobně se domnívám, že dozafinancování filmu je reálné.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Producentské realizační a distribuční úvahy jsou akceptovatelné.
Harmonogram realizace filmu je rovněž reálně možná / příprava od prosince 2019 do
března 2020, návazně 36 FD a postprodukce ukončena 31.12.2020. Premiéra 2021/
MgA.Monika Kristová má již z minulosti dostatek zkušeností se současnými filmovými
koproducenty a tak se dá předpokládat dobrá,profesní spolupráce

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Sourozenci Kristovi založili DAWSON Films již v roce 1994. Z jejich bohaté
filmografie uvádím např. krátký film z roku 1995 Hotel rež.Tomáš Mašín,1999 Pod
Prahem rež.Martin Krejčí,Tv seriály 1998 Bigbít,1999 Dokoláč rež.Martin Krejčí,2002
Mafra ,2003 Frikase /ocenění v Cannes/ celovečery 2009 Tři sezóny v pekle2014
Deset pravidel jak sbalit holku,2016 Krycí jméno Holec,2016 Na střeše rež.J.Mádlúspěšná premiéra v Praze 2/2019 . Společnost má vsoký profesní kredit
MgA Monika Kristová je členem EFA, ACE a APA
Producent Alexander Glehr -absolvent Filmové akademie Vídeň Od roku 2007
pracoval pro společnost Novotny*Novotny Vídeň,kde je dnes jednatelem
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Expertní analýza
Název projektu

Alma a Oscar

Evidenční číslo projektu

3171-2019

Název žadatele

Dawson Films

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

6. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je celovečerní hrané drama na motivy života a díla Oskara Kokoschky a jeho osudové
ženy Almy Mahler, který připravuje rakouský režisér Dieter Berner se spoluscenáristkou Hilde Berger. Tato
zkušená tvůrčí dvojice zde navazuje na své četné dosavadní spolupráce a zejména na úspěšný a ceněný
předchozí projekt „Egon Schiele“ (2016). Film vzniká jako vysokorozpočtový mezinárodní projekt v rakouskoněmecko-švýcarské koprodukci a s hvězdným obsazením Vicky Krieps v ústřední ženské roli.
Film je koncipován jako emocionální drama umění a lásky nespoutaných osobností, které působivě spojuje
dobový životopisný žánr s moderním milostným dramatem. Ozvláštňujícím prvkem je střídání vyprávěcích
perspektiv hlavních postav spojené s odlišnými způsoby vizuální stylizace. Realizačně se opírá o pečlivou
dobovou rekonstrukci a herecké ztvárnění. Umělecky i producentsky staví na důkladných a osvědčených
postupech, přičemž se opírá o silné kulturní, produkčně-finanční a tržní zázemím v německy mluvící Evropě.
Rozpočet přes 165 mil. odpovídá nárokům dobového filmu a jeho mezinárodnímu formátu. Finanční plán je
náležitě diverzifikován a z 64% zajištěn – potvrzen přiloženými písemnými dokumenty.
Českou stranu zastupuje producentka Monika Kristlová, český podíl není v popisu projektu uveden - podle
finančního plánu činí necelých 6%, podle koprodukční smlouvy 10-15%. Tvůrčí vklad představují pozice
výtvarník, kostýmy, zvuk a make-up. Česká účast není dále specifikována ani odůvodněna. Tím pádem je
nejasný také požadavek na Fond ve výši 4,5 mil. (tj. necelá 3% rozpočtu), který je sice uměřený, nicméně
postrádá vysvětlení. Vysvětlení by také zasloužilo, proč se projektu neúčastní ČT, což by vzhledem k
zapojení ORF a ZDF šlo očekávat. Chybějící komentář k české účasti představuje hlavní nedostatek žádosti;
byť producentská strategie ze strany minoritního žadatele (popis české účasti) není v zadání jmenovitě
požadována, jde o klíčový prvek nezbytný pro náležité posouzení žádosti.
Projekt představuje umělecky zajímavý a kulturně hodnotný příspěvek ke kulturním dějinám Evropy. Lze
očekávat dílo, které upoutá pozornost a uplatní se na mezinárodním trhu. Je dobře, že se na takovém
prestižním projektu evropského významu podílí česká strana.
Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy jak z hlediska umělecké kvality a společenské hodnoty, tak
z hlediska posílení mezinárodní konkurenceschopnosti české kinematografie a podpory mezinárodních
koprodukcí.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt má ucelenou uměleckou koncepci, která působivě spojuje dobový životopisný žánr s moderním
milostným dramatem.
Projekt má vysokou kulturní hodnotu jako dílo reflektující evropské dějiny a umění.
Umělecky, personálně, produkčně i finančně je projekt dobře připraven k realizaci.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tvůrčí tým je zkušený a sehraný předchozí spoluprací, vykazuje ceněné výsledky a navazuje na úspěšný
model.
Hlavní tvůrčí pozice a vesměs i herecké obsazení jsou potvrzené.
Personální zajištění skýtá záruku úspěšné realizace projektu.
Český producentský a tvůrčí vklad odpovídá podílu minoritní koprodukce.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Jde o projekt s vysokou kulturní hodnotou a evropským významem.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Chybí komentář k české účasti.
Projekt je s danou realizační strategií uskutečnitelný.
Žadatel nemá vyhraněný profil ani rozsáhlé portfolio a nevykazuje práci v oblasti vysokorozpočtového
historického filmu, nicméně disponuje jistými zkušenostmi a má za sebou také předchozí spolupráci
s rakouským producentem, lze předpokládat, že žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat.
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Expertní analýza
Název projektu

ALMA A OSKAR

Evidenční číslo projektu

3171-2019

Název žadatele

Dawson Films

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

HANA CIELOVÁ

Datum vyhotovení

17.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Scénář historického filmu Alma a Oskar se zaměřuje na období života Almy Mahlerové těsně po smrti jejího
manžela, hudebního skladatele Gustava Mahlera a před svatbou se slavným berlínským architektem
Walterem Gropiem. V tomhle meziobdobí prožila vášnivý román s mladším, tehdy začínajícím vídeňským
malířem Oskarem Kokoschkou. Vztah, který by zničil jednoho nebo druhého, skončil rozchodem, přesto na
něj ani jeden z jeho aktérů nikdy nezapomněl. Autorům scénáře se povedlo látku podat tak, aby rezonovala i
u současných diváků. Drží se sice historických a biografických faktů, zároveň ale přináší komplexní
dramatické postavy a neobvyklou formu. Projekt může zaujmout jak artového, tak mainstreamového diváka.
Stojí za ním zkušený tandem spisovatelky a scenáristky Hildy Bergerové a režiséra Dietera Bernera. České
zastoupení v projektu tvoří výtvarník, kostýmní výtvarnice, make-up, mistr zvuku i se zvukovou postprodukcí
a obrazová postprodukce. Obsazení českých herců ani natáčení v ČR není zmiňováno. Snímek je zamýšlen
jak rakousko-německo-švýcarsko-česká koprodukce a ze strany majoritního rakouského producenta je
dobře připraven (potvrzeni distributoři, televize, granty, sales agent, hlavní herci). Žadatelem je etablovaná
společnost Dawson, která s majoritním producentem spolupracovala už v minulosti. Jedná se sice o kvalitní
projekt s velkým mezinárodním potenciálem, žadatel ale fakticky nedodal žádný vlastní materiál, který by v 7
požadovaných bodech objasňoval jeho producentský záměr – nebo přinejmenším není k nalezení.
Prezentace celého projektu objasňuje pouze záměr hlavního producenta a jeho německých partnerů. Je z ní
jasná i distribuční a marketingová strategie v německy mluvících zemí, postavená na úspěchu předchozího
filmu scenáristky a režiséra s podobnou tematikou (Egon Schiele), která ale není v ČR zcela relevantní. Ve
finanční strategii, která je součástí prezentace, sepsané majoritním rakouským producentem, není o českém
producentském podílu ani zmínka.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Život Almy Mahlerové a zejména její vztahy s nejvýznamnějšími muži její epochy nepřestávají dodnes
fascinovat tvůrce, ale ani čtenáře a diváky. Tato „lovkyně slavných mužů“ byla ve své době tím, co by se
dnes dalo nazvat celebritou, a zosobňuje také věčný archetyp femme fatale. Pro současnost je její postava
zajímavá především z hlediska jejich vlastních nenaplněných tvůrčích ambicí, snahy o emancipaci a
vyrovnání se mužům, a neustálého, věčného„boje pohlaví“, který zřejmě sváděla se svými slavnými
partnery. Navzdory historické patině je to tedy látka relevantní a divácky atraktivní i dnes, pokud se tvůrcům
povede podat ji tak, aby rezonovala u současných diváků. Autorům podávaného projektu se to daří, scénář
rozhodně není akademickým pokusem o pietní životopis. Zároveň ale netrpí ani násilnou aktualizací: drží se
historických a biografických faktů a dokazuje jejich hlubokou znalost. Autorům, kteří se soustředili na vztah
Almy, vdovy po Oskaru Mahlerovi s mladším, začínajícím malířem Oskarem Kokoschkou se povedlo
vytvořit komplexní dramatické postavy: jejich vztahy jsou přesvědčivé, motivace uvěřitelné, jsou to postavy
z masa a kostí, které nešustí papírem, ale žijí a dýchají, milují a trpí. Zároveň se autorům povedlo najít
zajímavou formu, kdy jsou některé klíčové situace zobrazené nejdřív z pohledu jednoho a pak druhého
aktéra vášnivého milostného příběhu. Z režijní explikace je zřejmé, že tyto situace budou mít i odlišný
vizuální styl. Režisér má zároveň jasnou a zajímavou vizuální koncepci celého filmu.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Za projektem stojí tvůrčí dvojice spisovatelky a scenáristky Hildy Bergerové a spoluscénáristy a režiséra
Dietera Bernera. Oba spolupracovali už na filmu Egon Schiele, který získal mezinárodní ohlas, byl uveden
také v české distribuci a prodal se do více než 40 zemí. Jedná se o dlouho působící tvůrce s bohatými
profesionálními zkušenostmi. Režisér chce na filmu pracovat se svým osvědčeným štábem.
České zastoupení v tvůrčím týmu tvoří výtvarník Ondřej Nekvasil, kostýmní výtvarnice Katarína ŠtrbováBieliková, make-up, mistr zvuku i se zvukovou postprodukcí (Soundsquare) a obrazová postprodukce
(UPP). Film má být obsazen převážně německy mluvícími herci, jejichž jména mají v německy mluvících
zemích dobrý zvuk. Nicméně v ČR to úplně neplatí. Obsazení českých herců není zmiňováno. Natáčení
v ČR se nepředpokládá.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Navzdory tématu, které není příliš originální a bylo ztvárněno v literatuře i ve filmu už mnohokrát, přináší
projekt trochu jiný způsob jeho zpracování. To vyvažuje některé popisnější a méně radikální části, které se
více přibližují tradičnímu bio-picu. Celkově se tak jedná o projekt, který může zaujmout jak artového, tak
více mainstreamového diváka. Látka má už díky svému tématu, ale také současnému způsobu zpracování
velký zahraniční přesah a také silný mezinárodní potenciál, a to jak festivalový, tak komerční.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žadatelem je etablovaná společnost Dawson, garantem projektu je Monika Kristl. Společnost už
s majoritním rakouským producentem Novotny and Novotny Filmproduktion spolupracovala v minulosti na
snímku Krycí jméno Holec, uvedeném i v naší distribuci. Poněkud matoucí je, že koprodukční smlouva mezi
rakouským a českým producentem je uzavřena se společností Film AG Productions, kterou reprezentuje
Alexander Glehr. Tomu od roku 2018 ovšem patří i společnost Novotny and Novotny.
Snímek je zamýšlen jak rakousko-německo-švýcarsko-česká koprodukce. Rakouský producent i německý
koproducent jsou zkušené a dobře etablované společnosti s řadou realizovaných celovečerních hraných
filmů. Projekt je z jejich strany velmi dobře ošetřen a připraven. Potvrzeni jsou distributoři, televize,
jednotlivé granty. K žádosti jsou připojeny také LOI hlavních herců. Potvrzen je i renomovaný německý
Word sales agent.
Celkový rozpočet je 165 mil Kč, což je adekvátní charakteru filmu – velké evropské dobové koprodukci.
Výše podílu žadatele není nikde specifikována, ale jedná se přibližně o 6% včetně filmové pobídky 3 mil Kč,
o kterou chce žadatel usilovat. Dále chce svůj podíl financovat z poměrně vysokého vlastního finančního
vkladu 691 647 Kč. V jednání je se studiem Barrandov jako potenciálním koproducentem (1,5 mil Kč) a od
SFK žádá příspěvek 4,5 mil Kč.
Jedná se sice o kvalitní a divácky atraktivní projekt s velkým mezinárodním potenciálem, žadatel ale
fakticky nedodal žádný vlastní materiál, který by v 7 požadovaných bodech objasňoval jeho producentský
záměr – nebo přinejmenším není k nalezení. Prezentace celého projektu objasňuje pouze záměr hlavního
producenta a jeho německých partnerů. Je z ní jasná i distribuční a marketingová strategie v německy
mluvících zemí, postavená na úspěchu předchozího filmu režiséra s podobnou tematikou, Egon Schiele,
která ale není v ČR zcela relevantní. Ve finanční strategii, která je součástí prezentace, sepsané majoritním
rakouským producentem, není o českém producentském podílu ani zmínka.
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Expertní analýza
Název projektu

Malý Tesla a zloděj nápadů

Evidenční číslo projektu
Název žadatele

Artcam Films, s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Petr Szczepanik

Datum vyhotovení

20. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt „Malý Tesla a zloděj nápadů“ kombinuje prvky fantastiky a akční komedie s reálnými historickými
fakty ze života N. Tesly, to vše v žánrovém rámci filmu pro děti. Netradiční autorský přístup k biografii
slavného srbského vynálezce přiznaně obětuje historickou věrnost, aby dětského diváka vtáhl do
fantastického světa pseudovědeckých vynálezů, které propojují čistě zábavní funkci s osvětou o síle
vědeckotechnické imaginace.
Scénář se sice nečte příliš dobře, zvláště v první části působí místy chaoticky, má kostrbaté dialogy (dílem
vinou překladu), ale zároveň vykazuje jasný potenciál zábavného, pro dětské diváky atraktivního filmu
s inspiračním a poučným přesahem.
Hlavní hrdina bohužel není vykreslen jako aktivní hybatel děje a činorodý řešitel vědeckých problémů, ale
spíše jako snílek, který reaguje na jednání druhých a je vlečen vírem dějových zvratů. Příběh jen minimálně
ukazuje, jak se „nápady“ rodí a formují do upotřebitelných vynálezů (Nikola namísto toho častěji vzpomíná
na své minulé nápady, které mu byly ukradeny). Více k dramatické struktuře a postavám viz níže.
Realizace filmu bude velmi náročná a riskantní: vyžaduje konstrukci velkých a pohyblivých fantastických
strojů, práci se zvířaty, s elektrickými výboji a apokalyptickou bouřkou, to vše v kulisách 19. století. Žádost
ale neobsahuje dokumentaci scénografické koncepce a dosavadní zkušenosti režiséra nedávají záruky, že
tuto výzvu zvládne. Producenti mají velké ambice (vytvořit franšízu typu Harryho Pottera s transmediální
kampaní a merchandisingem), ale – v této oblasti – jen skromné zkušenosti, na druhé straně chorvatský
producent Siniša Juričič za sebou má festivalově poměrně úspěšné a produkčně náročné mezinárodní
projekty, které stírají hranice mezi realitou a fikcí. Důraz na mezinárodní marketing, jasná cílová skupina a
předjednaný zájem sales agentů jsou výhodou.
Kladně hodnotím také vysoký tvůrčí podíl české strany, který více než odpovídá plánovanému
12procentnímu finančnímu podílu (kameraman Alexander Šurkala, střihač Michal Lánský, mistr zvuku Michal
Deliopulos, hudební skladatel Petr Wajsar, herec Karel Dobrý). Distribuční společnost Artcam sice s takto
náročnými koprodukcemi zkušenosti zatím nemá, ale v její produkční divizi působí Artemio Benki,
renomovaný koproducent evropských artových velkoprodukcí a zakladatel Sirena Film. Tato vyváženost
produkčních zkušeností a tvůrčího podílu, navíc na poli filmu pro děti, kterým se česká kinematografie
v minulosti mezinárodně proslavila, dobře naplňuje smysl a kritéria výzvy.
Projekt doporučuji k udělení podpory.
Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Dramaturgická struktura scénáře je sice v první části poněkud chaotická a těžkopádná, ale s postupem děje
se stává funkčnější. Pracuje dobře s překvapením, komickými gagy, gradací napětí i vývojem postav.
Dopracování by si zasloužila postava malého Tesly, který hlavně v první části příběhu není aktivním
hlavním hrdinou v pravém slova smyslu, což se projevuje jak v míře dramatické iniciativy, tak v podílu na
dialozích. Nechává se spíše unášet vírem nečekaných dějových zvratů, reaguje na jiné postavy nebo
vzpomíná na své minulé nápady (takový prostor věnovaný vzpomínání je u 9letého dítěte poněkud
paradoxní). Samotný fenomén „nápadů“ zavřených do sklenic a předávaných dalším osobám je vtipný a
dramaticky funkční, nicméně značně banalizuje vědecké objevy (redukuje je na jakési prchavé fantazie,
které nepotřebují žádné experimentování a testování).
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Klíčovou personální základnou pro úspěch projektu je síť zkušených producentů z regionu střední a
východní Evropy, která má šanci zajistit dostatečné veřejné financování a kvalitní distribuci. Režisér Petar
Orešković nemá mezinárodní renomé ani zkušenosti s podobným typem produkcí (nechtěně tento fakt
dokládá i skutečnost, že jeho jméno pletou i pisatelé žádosti – vyskytuje se zde ve asi 4 různých verzích!).
Ve štábu chybí silné jméno na pozici architekta. Společnost Artcam se zabývá distribucí, ale pracuje pro ni
zkušený producent zakázek a minoritních koprodukcí Artemio Benki.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt tematicky navazuje na kulturní prostor střední a východní Evropy (společná rakousko-uherská
historie) a žánrově na nejlepší tradice českého filmu a jeho renomé v zahraničí (fantastické filmy pro děti
s prvky reálného světa). Má potenciál uspět v široké distribuci, televizních prodejích i specializovaných
festivalech.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Informace jsou jasné a úplné, chybí jen některé podrobnosti o realizační strategii (náročné stavby a
výtvarná koncepce). Rozpočet 45 mil. Kč odpovídá potřebám příběhu, ale bude vyžadovat úspory a škrty
v oblasti staveb, rekvizit a speciálních efektů. Na pozici režiséra a ve štábu chybí mezinárodně renomovaná
jména. Společnost Artcam se zabývá distribucí, ale pracuje pro ni zkušený producent zakázek a minoritních
koprodukcí Artemio Benki.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Malý Tesla a zloději nápadů
3172-2019
ARTCAM
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu
2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
15.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Americký fyzik a vynálezce srbského původu Nikola Tesla je dnes už bájnou postavou dějin, spojenou i s
Čechami krátkým studiem na Univerzitě Karlově v roce 1880. Jeho vynálezy používáme dodnes, některé
předpověděl, o jiných panují nejrůznější dohady a konspirační teorie, podobně jako o něm samotném. Jako
neposlušný a svérázný excentrik a vizionář se projevoval už v dětství, a právě toho chce připravovaný projekt
využít k vytvoření rodinného filmu, slučujícího reálné okolnosti Teslova raného života s fantazijním příběhem
vycházejícím z humanistického odkazu Teslova života dospělého.
Inspirací autorům byla zřejmě Teslova autobiografie, která klade velký důraz na vynálezcovu už v dětství
spontánně pěstěnou představivost a imaginaci jako předpoklad vědecké kreativity. Cosi jako rozšířená mysl
dovolovala prý Teslovi, aby si své vynálezy rovnou představoval, nikoli složitě hledal a experimentoval.
Přitom nebyl nijak háklivý na své autorství, šlo mu výhradně o humánní poslání výsledků své práce. A v tom
leží druhá inspirace látky, oni „zloději nápadů“, kteří symbolizují odvěkou snahu zneužít to, co by mohlo
lidstvu prospět, naopak k jeho ovládnutí a zničení.
Jsme tedy na stopě další varianty nějakého „vynálezu zkázy“, ovšem zřejmě v daleko okázalejší a
výpravnější vizuální podobě a také ve zřetelné komediální či přímo groteskní poloze. Nejsem si ovšem jist,
jak úspěšné a pro diváka pochopitelné bude samo propojení Teslových vynálezů s dějem, který se zejména
motivem krádeží myšlenek pohybuje vizuálně v říši čiré fantazie, zatímco jinde (zejména v boji Nikoly s
kouzelníkem a generálem) se zase předpokládá docela slušná znalost fyziky. „Jako velkou výzvu vnímám
záměr zkombinovat vědecké prvky s groteskou / komedií...,“ píše sám režisér, jenže to už se právě mělo
zračit ve scénáři.
Projekt má velké ambice, vychází ze zajímavého a nosného nápadu, scénář však zatím vzhledem k
plánovaným nákladům nepůsobí přesvědčivě, film jako by se po zajímavém začátku rychle uzavřel bezmála
jen do jednoho prostředí, kde většina akcí vychází křečovitě a uměle. V této fázi bych proto žádost mohl
podpořit jen za předpokladu snížené částky podpory.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Nedoporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty
si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze
žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
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Hodnocená kritéria
1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Inspirace dětstvím devítiletého Nikoly Tesly v rámci Rakouského císařství je výborný nápad, který už
dopředu implikuje ponoření příběhu do vizuálně svérázného dobového koloritu země před rakouskouherským vyrovnáním v roce 1867. Dále se v příběhu významně fruktifikuje Nikolova tvrdohlavá povaha,
schopnosti a vytrvalost, které utvářely budoucího vynálezeckého génia, jakož i jeho skutečné vynálezy, arci
v nějakém zárodečném stavu. Ty mu pomáhají v ryze fiktivní rovině příběhu v boji s těmi, kteří chtějí jeho
objevy zcizit a z touhy po věhlasu či moci antihumánně zneužít.
Právě v této nejrozsáhlejší rovině příběhu se však ztrácí jeho srozumitelnost a přesvědčivost, respektive
jsou tu na divákovu představivost a znalosti kladeny takové nároky, že se v nich nutně začne ztrácet, a i
sám děj chudne na humoru. Připouštím, že ne všechno musí mít svou příčinnou logiku a že právě tady film
od doložitelných faktů přechází do polohy fantasy, kde se může dít cokoli, pokud je to obrazově sugestivní.
Pak bych ale předpokládal zevrubnější informaci o scénografii, kostýmech i kameře, i když pravda, kusé
skici, obrazové ilustrace a fotografie jakous takous představu dávají.
U projektu s rozpočtem přes 45 milionů bych také očekával aspoň nějaký dramaturgický rozklad, místo něho
čtu však v popisu projektu, že účast dramaturga je teprve v jednání. To se mi zdá trochu pozdě, když vývoj
probíhá od roku 2017 a je už u 7. verze scénáře. A navíc když se tu už teď kalkuluje se vznikem dalších
filmů, které by šly po stopách i dalšího Teslova života. Ale jak? Fikce by ubývalo a faktografie přibývalo,
anebo naopak? Atd.
Projekt naplňuje kritéria výzvy, ale v této fázi není podle mého soudu zatím dostatečně připraven k realizaci.
Časová rezerva tu však nicméně stále je, když samotné natáčení je naplánováno od září 2020.
2

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Podle přiložené audiovizuální ukázky režisér dobře ovládá komediální a vizuálně stylizovaný žánr, má
dokumentaristické zkušenosti, rozumí si s novými technologiemi. Česká strana je v podobném smyslu
reprezentativně zastoupena kameramanem, střihačem, mistrem zvuku, v jednání je herec v jedné z hlavních
rolí, hudební skladatel, použití barrandovských kostýmů a rekvizit. V koprodukci Chorvatsko, Srbsko,
Slovinsko, Rakousko, ČR by tedy měla česká strana ve štábu dostatečně silné zastoupení a dostatečný
kreativní vliv na konečnou podobu projektu. Požadovaná podpora je vzhledem k celkovému rozpočtu zřejmě
adekvátní, ale i tady je na místě zdrženlivost, když výše finančního zajištění je zatím pouze 51%.
3

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

V době šaušpílerovského harašení zbraněmi na všech stranách má mírové poslání filmu svůj globální
rozměr, navíc dráždivě zpestřený zašifrovaností života samotného Tesly i rozkmitem filmu mezi pravdou
právě tohoto života a fikcí příběhu. Žijeme v době až nadměrné a skoro nepochopitelné obliby nejrůznějších
fantastických žánrů, tady se však fikční fantazie prolíná s fantazií a záhadností reálného životního osudu.
Tesla je navíc jméno natolik známé, že už ono samo může být klíčem ke vstupu do světa filmu, a ten by se
mohl stát zajímavou alternativou k oblíbeným západním ságám.
4

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Historie Artcam Films je nedlouhá, stojí za ní však dlouholetá producentská zkušenost, která dává všechny
předpoklady realizace projektu. Na určité mezery v žádosti jsem upozornil, tady jen znovu konstatuji, že z
dramaturgického hlediska se mi celkově zdá žádost předčasná, jako by zejména literární příprava neprošla
dostatečnou oponenturou, a to dokonce ani u českého žadatele. Při tolikastranné koprodukci a takových
nákladech bych očekával vypilovanější scénář i podrobnější rozvahu o vizuální a trikové stránce snímku.
Ten nebude podle mého soudu náročný ani tak z hlediska lokací a přesunů mezi nimi, jako z hlediska
vytvoření dokonalé vizuální iluzivnosti, která by mohla konkurovat západním spektáklům. Ekonomický expert
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jistě posoudí lépe než já rozložení nákladů mezi jednotlivými položkami i jejich přiměřenost, mně se místy
zdají oproti zdejším poměrům poněkud „světově“ přefouklé. To by bylo přijatelné tehdy, kdyby také konečný
produkt dosáhl světových parametrů.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Zapomenutá knížka
3173-2019
MAUR Film
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu
2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Žofia Bosáková
12.8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Žiadateľ disponuje stabilným a profesionálnym zázemím na výrobu krátkeho stop-motion filmu, ktorý už bol
rozhodujúco podporený v krajine majoritného producenta. Realizačná a distribučná stratégia sú
rozpracované dostatočne vzhľadom na charakter diela.

Udělení podpory

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
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Hodnocená kritéria
1 Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žiadosť je pripravená zrozumiteľne a zodpovedne, obsahuje väčšinu príloh týkajúcich sa obsahovej i
ekonomicko-realizačnej stránky projektu. K jej úplnosti je potrebné doložiť potvrdenie o rozhodujúcej
podpore z PISF a prehlásenie o vlastnom finančnom a vecnom vklade.

2 Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je nakalkulovaný na nižšej hranici cenových hladín v stredoeurópskom regióne. Uvedené
položky v ňom sú odôvodniteľné, prakticky bez rezerv v konečných sumách.
Finančný plán vychádza zo zazmluvneného dvojstranného poľsko-českého koprodukčného podielu,
doloženého primeranými dokumentami. Český vklad má predstavovať jednu štvrtinu rozpočtu, z toho
22% prípadná dotácia zo ŠFK, zvyšok vlastné zdroje žiadateľa.

3 Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizačná stratégia je vypracovaná adekvátne k ekonomickým požiadavkam a časovému harmonogramu
krátkometrážneho stop-motion. Organicky pracuje s distribučnými možnosťami, ktoré vyplývajú z
celovečerného filmu O nepotrebných veciach a ľuďoch, ku ktorému sa Zapomenutá knížka vzťahuje v
podstate ako spin-off alebo pendant. Z producentskej explikácie je jasný zámer tohto krátkometrážneho
diela, jeho charakter, cieľová skupina a aplikovateľné distribučné modely.

4 Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žiadateľ je etablovaný producent v domácej animovanej sfére, ktorý má bohaté niekoľkoročné skúsenosti s
komplexnou realizáciou a úspešnou distribúciou animovanej tvorby všetkých formátov na domácej ako aj
medzinárodnej úrovni.
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Expertní analýza
Název projektu

Zapomenutá knížka

Evidenční číslo projektu

3173-2019

Název žadatele

MAUR Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

18.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Z předloženého materiálu jsem poněkud rozpačitý. V synopsi se píše: „Hlavním hrdinou příběhu je malý
chlapec Toni, který se svým tatínkem Levim obchází kontejnery, loví z nich vyhozené věci, které společně
opravují a prodávají do vetešnictví. Při jedné ze svých loveckých výprav najde Toni vyhozené zničené
leporelo, které si rozhodne odnést domů a opravit i pod podmínkou, že pak opravenou knížku nechá dál
putovat. Knížka mu během oprav ožije pod rukama a skrze svůj příběh mu dovolí vstoupit do jejího příběhu,
který velmi úzce souvisí s jeho osobním zármutkem, ve kterém mu odhalený příběh může ulevit.“ Takový
popis vzbuzuje zvědavost, naději, že půjde o citlivě vykreslený příběh, vlastně i o jakousi „terapii“. A ono
dost možná všechno takto dobře dopadne, jak i slibuje režisérka ve své explikaci, jen já zatím musím víc
vycházet z toho, co hmatatelně nabízí předložená žádost, nikoliv z přání a domněnek.
A projekt toho nabízí zatím velmi málo. Žádné vizuální návrhy a ukázky, podle kterých bychom si mohli
udělat představu o autorské vizi. Půjde o kombinaci technik, k loutkové animaci by se měla připojit i
prostorová plošková animace. Ostatně, pro děj tak důležitá pasáž, kdy se Toni „noří do knihy“, se asi dost
dobře slovem popsat nedá, o to více bych nyní potřeboval obrázků, nebo alespoň storyboard.
Ten se sice v žádosti nachází, ale jde jen o kousek z filmu. A namísto, aby na něco odpovídal, tak jen vytváří
otázky další – jak je možné, že v té scéně vystupuje pouze jedna postava (otec Levi), nikoliv syn, který ale
v zaslaném scénáři s otcem vystupuje?
Ještě se dále rozepíši k samotnému příběhu, ale nyní nemohu projekt doporučit, snad se podaří dodat
patřičné odpovědi a materiály alespoň Radě SFK, aby ta svou podporu zvážila.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Film má být o tom, jak se otec a syn vypořádávají se ztrátou své blízké osoby – manželky, matky. Silné
téma. Jenže zatím z předloženého materiálu není patrné, jakým způsobem se ztvární. Máme zde scénář
(vlastně spíš treatment), kousek storyboardu, který se od scénáře ale liší (schází v něm hlavní postava
Toniho), režijní explikaci. I v ní se ale nachází rozpor, protože Agata Gorzadek píše v pasáži o knize: „Toni
si však uvědomí, jakou má kniha moc, a předá ji dalšímu člověku s nadějí, že pomůže i někomu jinému“
Nejen synopse, ale i scénář jako takový však s něčím podobným nepracuje. Toniho hned po nalezení knihy
jeho otec „informuje“, že jakmile knihu opraví, předá ji někomu dalšímu. To má patrně opodstatnění
v činnosti Leviho, který sbírá staré věci, opravuje je a prodává do starožitnictví, aby věci dál sloužily. Knihu
nejprve nechce vzít, protože je příliš rozbitá, ale poté se synem souhlasí právě s tou podmínkou, že ji opraví
a dá dál.
Myslím, že právě to, co píše Agata Gorzadek v explikaci by bylo mnohem účinnější – podtrhlo by to
moment, kdy si chlapec pomocí knihy sám v sobě vyřeší bolest. Mohl by si knihu nechat napořád, vždyť je
pro něj důležitá, ale uvědomuje si, že byla spíše jen prostředkem k tomu jeho vnitřnímu rozhřešení – a že
může pomáhat i ostatním. A proto ji daruje dál. Takhle – vycházím-li ze scénáře – je dopředu definované,
že se knihy musí vzdát.
Ačkoliv v popisu projektu je uvedena předpokládaná stopáž 16 minut, přijde mi ke scénáři neopodstatněná.
Buď bude pasáž s knihou natolik dlouhá, nebo je odhad opravdu nadsazený. A s ohledem na film si troufám
tvrdit, že i riskantní. Stopáž okolo deseti minut by byla vhodnější. Pokud bychom měli vycházet z té delší,
pak by ve filmu muselo být více rozpracováno, co nyní v něm svým způsobem schází – odkud se postavy
vzaly, jaká je jejich minulost, moc toho o nich nevíme, což může vlastně i oslabit katarzi. A i když vidíme, jak
se Toni „utkává s bolestí“, u jeho otce to ze scénáře patrné není.
Buď by měli žadatelé předložit i další podklady (určitě vizualizace, storyboard) a tím i trošku více vyjasnit
způsob řešení a také filmového vyprávění, nebo žádat o finance na vývoj, nikoliv už výrobu, neboť zatím mi
z předložené literatury vychází spíše záměr, než jasný směr, kudy se při výrobě vydat.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Pro projekt nejvíce hovoří české zastoupení.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Zatím nelze příliš odhadovat.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Nemám připomínky k rozpočtu a finančímu plánu, komentář k žádosti jako takové (resp. předloženým
materiálům) se objevuje v jiných oddílech posudku.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Zapomenutá knížka
3173-2019
Maur film
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného,
animovaného nebo dokumentárního filmu
2019-2-5-12
Alena Prokopová
21.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Krátký dětský film (16 minut) vzniká v minoritní koprodukci s Polskem jako odnož
celovečerního animovaného filmu vznikajícího podle knižní povídkové předlohy Arnošta
Goldflama O nepotřebných věcech a lidech charakterizované jako „pohádky“. Podle žadatele
a polské autorky Agaty Gorzadek, pracující zde metodou loutkové stop motion animace,
příběh nezapadal do paralelně vytvářeného, celovečerního vyprávění (což nelze posoudit z
této žádosti). Každopádně tvoří samostatný celek, který jako krátký film obstojí, a všichni
koprodukční partneři jsou s jeho výrobou srozuměni.
Protagonistou vyprávění je chlapec, který se těžce vyrovnává se ztrátou matky. Zatímco jeho
otec se uzavřel do sebe a věnuje se sbírání a opravám vyhozených věcí, chlapec nachází pro
sebe i pro něj vykoupení v podobě opraveného starého leporela. To se mění v magický
předmět, který vrátí a „dokončí“ vzpomínku a pomůže každému dalšímu čtenáři posunout se
dál.
Šestnáctiminutový snímek je založený na citlivém, pozvolném popisu melancholické
atmosféry, z níž se postupně rodí „zázrak“ a ve finále i dojemná pointa.
Podle výtvarných návrhů půjde o působivý, artově laděný film s nápaditým využitím titulní
rekvizity, jehož ušlechtile starosvětské tempo i vyznění příkře kontrastují s mainstreamovými
trendy v animovaném žánru. Navzdory využití dětského hrdiny tak pochybuji, že film může
výrazněji oslovit dětské publiku – podle mne potěší spíše dospělé diváky. Distribuční
optimismus nicméně vede (jinak zkušeného) žadatele k nápadu na uplatnění v dětských
pásmech.
Projekt je nicméně dobře připraven k realizaci a je zřejmá chuť tvůrců i žadatele dovést jej ke
zdárnému konci. Jistě může jít o úspěšný festivalový projekt se zřejmou účastí českých
profesionálů, která podpoří představu České republiky jako země s dlouhou a slavnou tradicí
loutkového filmu.
Podporu projektu doporučuji ve výši úměrné možnostem Fondu v rámci dané výzvy.

Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Hodnocená kritéria
1.

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Arnošt Goldflam nepatří v českém filmu ani po revoluci 1989 k využívaným autorům, takže
už samotné rozhodnutí adaptovat jeho povídku je cenné (nemluvě o celém, k Zapomenuté
knížce prý paralelně vznikajícím celovečerním filmu na motivy příběhů z knihy O
nepotřebných věcech a lidech). Goldflamovy texty jsou osobité tématem a charakteristické
svým stylem, což se obtiskuje i do loutkového příběhu a jeho výtvarné podoby. Vzhledem k
titulní „atrakci“ - oživlému leporelu - se využití loutkové stop-motion animace jeví pro jeho
ztvárnění jako ideální.
Protagonistou příběhu je chlapec Toni, který se svým tatínkem Levim vybírá kontejnery.
Společně vyhozené věci opravují a prodávají do vetešnictví. Toni opraví zničené leporelo,
které mu ožije pod rukama a umožní mu vrátit se k postavě zemřelé matky, po níž on i otec
nevysloveně truchlí. „Terapeutický“ účinek knížky (a obecněji příběhů jako takových) se pak
přenáší i na majitelku vetešnictví – a doufejme i na samotného diváka filmu. Vidět jako jeho
adresáta dětské publikum považuji za zřejmě příliš optimistické, jde spíše o příběh pro
mládež či rovnou pro dospělé, v němž dětský hrdina slouží jako průvodce do magického
světa řešícího téma lpění na ztracených věcech a možnost sdíleného (či spíše předávaného)
vykoupení z něj.
Předložený scénář je založen na vizuální poetice a zvuku, dialogy jsou skrovné, důraz je
kladen na pozvolně budovanou, melancholickou atmosféru. Motiv knihy autorka už v textu
rozpracovává do podoby zřetelné, významotvorné vize založené na oživnutí leporela a
vděčných kontrastech optiky velkého a malého.
Podle přiložené explikace má režisérka k látce osobní vztah, který se projevuje v budování
komplexní autorské vize, a to jak po stránce rozvíjení vyprávěného příběhu, tak po stránce
výtvarné. To bude dozajista inspirací i pro ostatní členy tvůrčího týmu.
Projekt je dobře připraven k realizaci a naplňuje kritéria a cíle výzvy.

1.

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Agata Gorzadek je zkušená autorka animovaných filmů a můžeme předpokládat, že podobně
jako svá předchozí díla, i Zapomenutou knížku realizuje s uměleckým nadhledem a
profesionální erudicí. Scénář prošel důkladnou dramaturgií (Anna Vášová, Lucia Kajánková)
a výtvarné návrhy Patricie Ortiz Martinez i ukázka storyboardu odpovídají naznačenému
autorskému záměru. Polský producent i český koproducent (žadatel) jednají ve
zřejmém souladu, takže můžeme předpokládat harmonický průběh realizace. Český podíl je
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zřejmý už ve fázi vývoje a bude mít značný vliv na výslednou, profesionální uměleckou
podobu díla.
2.

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Arnošt Goldflam je autorem, který do své práce promítá humanistické ideje spojené
s evropskou kulturní tradicí, včetně živého odkazu židovství. Přestože hrdinové vytahují
navenek bezcenné předměty z kontejneru a vyprávění je záměrně umístěno do
časoprostorového bezčasí, můžeme vnímat jeho kontinuitu se zmíněnými hodnotami
prostřednictvím tématu i způsobu vyprávění. Umělecky přínosný snímek tak bude
nesporně drobným obohacením jak středoevropské (polské a české), tak světové
animované tvorby. Současně je metoda loutkové stop-motin animace připomínkou tradic
českého loutkového filmu, který kdysi patřil k mezinárodní špičce.
Projekt tak můžeme považovat za inovativní v rámci paradoxu – návratu ke kořenům, a to jak
obsahově, tak v rámci animovaných technik.
3.

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Informace obsažené v žádosti považuji za srozumitelné. K úplnosti mi chybějí informace o
zmiňovaném, připravovaném celovečerním projektu. Nenašla jsem zde nicméně rozpory,
což mi – jak doufám – umožnilo projekt správně pochopit a posoudit.
Daný projekt považuji za realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii.
Primární určení dětskému publiku považuji za zpochybnitelné, a to zvláště vzhledem k tomu,
na jaké úrovni se pohybuje současný vkus a divácké zájmy tohoto publika (které jsou
formovány výrazně jinými příběhy a animačními technikami i vypravěčským rytmem, než
jaké zvolili autoři tohoto filmu). Můžeme doufat spolu se žadatelem, že tento film přispěje
v rámci zvolené distribuce (pásmo dětských filmů) k jejich kultivaci - k rozmnožení
způsobů, jakými lze o světě myslet a jak ho vnímat. Festivalová distribuce se mi zdá
ovšem pro projekt přiměřenější. Prodej licence na VOD a jednání s Českou televizí
považuji za další realistické možnosti distribuce.
Profil žadatele i jeho možnosti odpovídají zvolenému cíli – s výrobou animovaných projektů,
i vysoce technicky náročných – má řadu zkušeností. Filmy, na kterých se Maur Film
podílel, dostaly řadu ocenění na domácích i mezinárodních festivalech a získaly si trvalé
divácké zázemí.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Generál

Evidenční číslo projektu

3174-2019

Název žadatele

Europiana Production

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu.

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

29.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Předložená žádost má několik oblastí, které neumožňují podpořit tento projekt. Rozbor těchto oblastí
je uveden v podrobné části.
Nedostatkem, který je zásadní a zamezuje poskytnutí podpory, je předložení materiálů, které
charakterizují začátek produkce na 07/2018, což je v rozporu s následnou citací z Výzvy.
Motivační účinek.
Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti o podporu kinematografie, a to z
důvodu dodržení podmínky motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti o podporu
kinematografie je možné provádět pouze přípravné práce.

Termín zahájení prací je představen v několika harmonogramech, koprodukční smlouvy s ČT,
s francouzskými partnery a mezi žadatelem a majoritním producentem. V koprodukční smlouvě
mezi žadatelem a společností JMB ( majoritním partnerem) je konstatován toto :
IV. FINANCOVÁNÍ A PODÍLY NA VÝNOSECH
4. Producent čestně prohlašuje, že na výrobu Filmu vybral již částku XXXXXX,- EUR, kterou
proinvestoval v rámci výroby Filmu. Toto své prohlášení dokládá účelovostí takto
vynaložených nákladů do výroby Filmu. (příloha č. 2)
Toto čestné prohlášení, které bylo podepsáno 1.3.2019, a které konstatuje, že bylo použito cca
53% rozpočtu na výrobu filmu před podáním žádosti, znemožňuje poskytnutí podpory ve smyslu
čl. 6 GBER.
Lze připustit práce na přípravách, ale nelze si představit, že tyto práce budou představovat cca
53% rozpočtu.
Podrobnosti k ostatním harmonogramům dále.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Žádost předkládá řadu dokumentů, které představují zajištění projektu v oblasti právních
vztahů k literární předloze a zajištění spolupráce při výrobě projektu.
Hlavním stavebním kamenem jsou koprodukční smlouvy s francouzskými partnery, Českou
televizí a partnery na slovenské straně, ať se jedná o fond či slovenskou televizi.
Tyto dokumenty přesně popisují vztah se společností JMB, jako Producentem, popisují zajištění
práv, financí, výroby a realizaci práv výrobce.
Jednu věc mají společnou. Harmonogram výroby, který předpokládá zahájení výroby 07/2018.
Většina těchto dokumentů byla podepsána v podzimních měsících roku 2018. Česká televize
podepsala dokument s tímto termínem zahájení dne 10.5.2019. U žádného z těchto dokumentů
není nic, co by nasvědčovalo o změně termínů.
Smlouvy s francouzskou stranou jsou doplněny Dodatkem č.1, který ale obsahuje pouze první a
poslední stránku a nedokládá změnu termínů.
Smlouva o budoucí spolupráci, mezi žadatelem a JMB má nedokončenou specifikaci stran
v preambuli na straně JMB a tím nutí k fabulaci, jakou roli JMB zastává. Předpokládám, že
použití slova Producent je správné, vzhledem k použití tohoto označení společnosti JMB
v ostatních dokumentech.
Nejasností v této smlouvě je označení povinnosti producenta naplnit požadavek NFA. Jedná se o
slovenský či český? Tato povinnost je na straně českého partnera.
Materiál této smlouvy neobsahuje přílohy uvedené ve smlouvě jako nedílná součást, a tak není
možné hodnověrně posoudit podle jakého harmonogramu se tato smlouva řídí. Proto je jediným
vodítkem pro posouzení začátku výroby dle smlouvy toto:
4. Producent čestně prohlašuje, že na výrobu Filmu vybral již částku XXXXXX,- EUR, kterou
proinvestoval v rámci výroby Filmu. Toto své prohlášení dokládá účelovostí takto
vynaložených nákladů do výroby Filmu. (příloha č. 2)
Smlouva byla podepsána dne 1.3.2019
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Harmonogram výroby , předložený žadatelem, který je podrobně popsán dále, se tak dostává do
rozporu s tímto textem.
Dalším sporným momentem je vztah harmonogramu a smlouvy s ČT. Např. smlouva uvádí
termín na předání díla 17.8.2020 a harmonogram ukončení projektu na 31.12.2021
Je škoda, že žadatel neposkytl komentář k harmonogramu, zvláště k objasní roční pauzy ve
výrobě a k objasnění smluvního ujednání na vysílání s termínem 20.11.2020.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet.
Předložený rozpočet není transparentní a v mnoha případech nás odkazuje na informaci
skrytou za slovem rozpočet, a to bez jakéhokoliv komentáře.
Jsou zde položky, které ve sloupci:

Druh jednotky
(den, hodina, ks,
příp. paušál apod.)

obsahují informace a u kterých lze zhodnotit reálnost a realizovatelnost odhadnutých
nákladů.
Všechny položky dávají rozporuplný pohled na úroveň rozpočtu.
Nejednoznačným momentem pro hodnocení rozpočtu je fakt, že harmonogram předpokládá
40 FD, ale v mnoha položkách rozpočtu je použito 38 FD.
Nyní několik konkrétních poznámek k oběma částem rozpočtu.
Pro všechny poznámky beru na vědomí, že je představován projekt, který je komplikovaný
svým způsobem natáčení, historický a lokačně náročný.
Položka 9 – nedokáži si představit realizaci bez nasazení funkce runner
Položka 10 – kamera. Nikde není komentář kolik kamer bude používáno. Při předpokladu
2 kamer ( kameraman a švenkr) a tím i dvou ostřičů, je zde nepoměr v honorářích těchto
dvou funkcí. 285 000,-Kč švenkr a 232 500,- Kč ostřič.
Rozpočtováno pouze 28 dní dopravy. ? I v zahraničí se musí někde kamery vozit.
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Položka 11 – Osvětlovací technika.
Zde se objevuje další nedostatek rozpočtu. Tvůrce rozpočtu opomíjí proces technických
obhlídek, který je potřeba honorovat. Navíc je zde uveden počet FD ve výši 40 i 38 dní a na
toto je navázán počet dní pro zařizování.
Je v nesouladu počet dní nájmu osvětlovací techniky a počet dní nájmu agregátu, a to
opomíjím, že není rozpočtován agregátník.
Položka 14 – Zvuk.
Nájem techniky je poměrně vysoký, ale při takovémto způsobu natáčení představitelný.
Naopak není uvěřitelné, že technika za 10 000,- Kč/den může být přepravována za 368,Kč/den.
Položky 15 a 17 – Výprava a Rekvizity.
Srovnání honorářů architekta a vedoucího výpravy dost kulhá. Architekt, jako tvůrčí prvek
při vzniku díla, zasluhuje lepší ocenění.
Položky 19 a 20 - Kostýmy a Masky.
Zde se ukazuje, kde bude představena náročnost tohoto projektu. Historická reálnost
zobrazovaných dějů a náročná maskérská příprava. Přijatelné částky.
21 – Lokace
Znamená položka 21-02, že film bude realizován v atelieru? Nikde není ani slovo o tomto
záměru.
Bylo by zajímavé vidět rozpočet na položku 21-17. která je rozpočtována na částku 4 013,- Kč
na den. Stan 3x3 a dvě lavice? Toto je v příkrém rozporu s filosofií projektu jako náročného
díla.
Položka 22 -Doprava
Je naivní si myslet, že takto charakterizovaný projekt na dobu cca 40 FD, s předpokládaným
počtem členů štábu okolo 90 lidí, který je lokačně popsán těmito slovy, cituji:
6. Lokace natáčení jsou na Slovensku- Bratislava, Brezová pod Bradlom, v Česku zámek Kačina, Kutná Hora, Praha, Francie - Paříž, Meudon, Maroku- Marakeš, Tanger.
bez dalších poznámek i komentáře, se vejde do nákladů 709 600,- Kč.
Položka 23 – Ubytování
Řešení cateringu pro cca 90 členů štábu v nákladech 230,- Kč/den a osobu a to bez
rozpočtování nákladů cateringových služeb (23-08) je nerealizovatelné.
Položka 24 – Střih
24-03 pronájem střižny. Částka 2000,-Kč/ hod včetně obsluhy je naprosto nepřijatelná.
V porovnání s obvyklou sazbou 3 000,- Kč/den s kompletním servisem majitele jde o navýšení
o 1 136 000,- Kč oproti očekávané ceně !!!! (při 88 pracovních dnech)

Strana 4

Položka 26- Postprodukce – zvuk.
Položky 26-05, 26-06 a 26-07, které mají pokrýt náklady na dokončení zvukové podoby díla,
které bude rozmanité v místech natáčení a tím i po zvukové stránce, jsou podhodnoceny, a to
z mého pohledu výrazně.

Zde jsem uvedl několik poznámek k rozpočtu u položek, kde dochází k jasnému rozporu
s očekávatelnou realitou.
Kromě obecného hodnocení užití slova rozpočet na místech, kde je nutno dodat potřebné
konkrétní informace, předložený rozpočet v sobě neosahuje vnitřní vazby mezi jednotlivými
položkami a trpí nejasností kolem počtu filmovacích dní.
Výši nákladů nelze považovat za jasně zdůvodněnou.
Jsem přesvědčen, že většina těchto poznámek by byla osvětlena v komentáři k rozpočtu. Ten
však není součástí materiálů.
Finanční plán.
Předložený plán předkládá představu o zajištění finančního pokrytí rozpočtované částky.
Návrh plánu je dostatečně diverzifikován mezi jednotlivé zdroje a většina zdrojů je zajištěna
smlouvami, u kterých je však otázka termínu natáčení.
Faktem je, že žadatel deklaruje stav, kdy nevkládá do této koprodukce žádné své investiční
prostředky, a tím se stává pouze zprostředkovatelem toku peněz mezi zdrojem financí a
projektem, což v případě české strany je SFK, Bontonfilm a další minoritní, zatím
nepotvrzené zdroje.
Silnou stránkou plánu je fakt, že velká většina zdrojů ze strany slovenského partnera (včetně
francouzské části) je smluvně zajištěna, a to i ze strany ČT, která je přímím partnerem
slovenské strany.
Otázku výše požadované podpory nebudu komentovat, neboť jsem přesvědčen, bohužel, že
nedoložený stav výroby a jejího skutečného zahájení, ve vztahu na článek 6 GBER
neumožňuje tuto podporu poskytnout.
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Producentská strategie je včleněna do všech předložených koprodukčních smluv a její
hodnocení naráží na rozdílnost tam vložených harmonogramů a na harmonogramu výroby,
který je přiložen k žádosti.
Bez ohledu na jeho datum zahájení výroby, zahájení natáčení 5.10.2019 s předpokládaným
koncem 31.12.2019 a počtem 40 FD a počtem a rozmanitostí lokací, je tento harmonogram
pod tlakem nedostatku času na realizaci.
Zvláště představené lokace a tam realizované natáčení historického filmu je prostě
podceněné v časové náročnosti.
Podobný stav je i u dokončovacích prací, které začínají 1.1.2020 a mají plánované trvání do
30.4.2020, tj. 120 kalendářních dní. Z tohoto počtu je v rozpočtu předpokládáno 88
pracovních dní na střih a tak na ostatní činnosti zbývá 32 kalendářních dní. Tato situace
přinese velkou zátěž na organizaci dokončovacích prací, nutnost překrývání jednotlivých fází
a tím dostane pod výrazný tlak tvůrčí složky.
Marketingová strategie je popsána v těchto odstavcích:
Pro distribuci filmu v ČR jsme si vybrali společnost Bontonfilm, protože se jim téma zdá stejně
zajímavé, pro společnou historii, kterou postava Štefánika zosobňuje.
Díky tomu, že Štefánik měl až cimrmanovský osud, převážnou část života působil ve Francii a
většina hlavních herců a hereček jsou známí Francouzi, věříme v úspěch filmu i v západní
Evropě.
Toto nelze nazvat přestavením promyšlené marketingové strategie.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Kredit žadatele není podstatné hodnotit, neboť jeho postavení v rámci producentství a a
produkce je dáno tímto odstavcem ze smlouvy o budoucí spolupráci. Cituji:
Koproducenti se dohodli, že výrobním a ekonomickým řízením výroby Filmu bude na základě
smlouvy pověřena smluvní strana Producent, který zajistí plynulou výrobu Filmu. Producent
je oprávněn použít ke splnění svých povinností souvisejících s výrobou Filmu třetí osoby
(subdodavatele), vůči Europeana však odpovídá, jako by plnila sama. Film bude vyroben v
maximální dosažitelné kvalitě umělecké i technické.
Vzhledem k historii společnosti je zde představen projekt, který může společnost nadměrně
zatížit organizační prací s nejistým výsledkem.
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Ekonomická expertní analýza
Dračí princezna

Název projektu
Evidenční číslo projektu

3175-2019

Název žadatele

Evolution Films

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení

12.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Zajímavý kombinovaný rodinný film - animace/hraný. Poněkud na naše poměry neobvyklá výše rozpočtu,
ovšem pochopitelná pro pozici minoritního koproducenta.
V Harmonogramu chybně uveden datum zahájení prací na projektu 7.1.19, v Žádosti správné datum 1.7.19.
Evidentně se jedná o překlep. Nenašel jsem přílohu Vklad Volya Films, Holandsko - deklarována jako B.8.
což není. Pro příště doporučuji nějak přehledněji uspořádat jednotlivá potvrzení o vkladch atd., zvláště
pokud je jich takové množství. Tj např. do 1 PDF souboru - český název, číselné označení, originál, překlad,
převod měny na EUR či Kč.
Rozpočet vytvořen překlopením zahraničního rozpočtu do formuláře SFK. Doporučuji při Slyšení poněkud
osvětlit 02-32 Ostatní -limit, totéž i v dalších položkách Rozpočtu. Nejedná se o malé částky.

Udělení podpory

Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

– Přílohy Žádosti jsou úplné a srozumitelné. Chybějící viz výše je možné doposlat.Pro příště mé
doporučení výše. Žádost neobsahuje rozpory či protichůdné informace -pouze datum - překlep viz výše.
– Žádost lze správně posoudit.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodněna. Samozřejmě výši nákladů na zahraniční
honoráře a na paušály např. VFX, zvuk. postprodukci, stavbu atd posudit bez bližších informací
prakticky nelze.
– Představa o financování je realistická, příspěvek SFK + plánované Pobídky a vklad Evolution pokrývají
český vklad.
– K jednotlivým potvrzeným zdrojům financování a jejich doložení dokumentací prokazující jejich závazné
zajištění - jeden jsem nedohledal, bylo by vhodé dodat stručné překady a částky v nich převádět na
EUR či lépe Kč.
– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný.
– Projekt je vícezdrojově financován. Žadatel hledá další zdroje v ČR a SR.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentská strategie je propracovaná a je vhodně zvolená pro tento typ rodinného filmu.
– Žadatel má jasnou představu o marketingové a distribuční strategii.
– Časový harmonogram je zvládnutelný.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Profil žadatelské společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli.
– Jedná se o zkušenou společnost zabývající se evropskými koprodukcemi, řada z nich se účastnila
mezinárodních festivalů a získala i festivalové ceny.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Dračí princezna
3175-2019
Evolution Films
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu
2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
17.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Z projektů, které mi připadlo v této výzvě posuzovat, je tento suverénně nejdražší a nejambicióznější, ale
podle mého soudu také nejvěrohodněji inspirovaný, nejlépe připravený a nejprůkazněji žádostí
interpretovaný a obhájený. Ceková částka nákladů je samozřejmě ohromující, vysoká je i požadovaná částka
podpory, ale projekt považuji za natolik slibný, že za něj rozhodně pléduji.
Žádost vysvětluje dosti podrobně, jaká byla geneze látky od předchozího koprodukčního filmu Údolí rytířů –
Kouzelné Vánoce (2015). Ten měl jen skrovné reference, takže je dobře, že Dračí princezna se od látky
prapůvodního norského TV seriálu emancipovala a směřuje k vytvoření vlastního světa současnosti, v němž
je magický pohádkový prvek dračího mláděte a jeho matky zrcadlem emocionálního prožívání dětských
hrdinů. Aluze např. na Spielberga je jasná, ale je třeba dát za pravdu žádosti, že se tu daleko intenzivněji
pohybujeme na půdě evropské tradice, navíc ve víceméně nadnárodní podobě. Takový lokálně nepříznakový
kosmopolitismus mi obvykle u podobných evropských koprodukcí vadí, tady je ale právě dračí motiv tím, co
si najde ve své kultuře každý, a nejen v Evropě.
Kromě toho, jak překročit vlastní osamělost, najít si kamarády, mít rodinné zázemí, což jsou ve věku kolem
deseti let často dosti úzkostná traumata, zohledňuje látka i další aktuální problémy dneška. Např. vliv
sociálních sítí jako šidítka nahrazujícího omylně skutečné, lidsky chápavé vztahy. Uprchlickou krizi,
rozdělující a ničící rodiny a vyrábějící z lidí štvance. A možná tu najdeme i narážku na také u nás neblaze
proslulý norský institut sociálně-právní ochrany dětí Barnevernet – to asi před ním hlavní dětská hrdinka
prchá s předsevzetím „Nikdy se nedej chytit.“
To jsou ovšem detaily spíše pro rodiče než jejich děti, hlavní smysl filmu je ale obecně víc než sdělný, a to i
pro děti nad 12 let. Příběh citlivě, zábavně a zároveň vizuálně zajímavě fedruje kladné lidské hodnoty a
nenásilně vede diváka k pochopení i přijetí elementárních společenských norem. Jeho příprava kontinuálně
pokračuje a žadatel je zárukou zdárné realizace.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty
si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze
žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

V projektu je nápadná pozornost věnovaná figurám malého dráčka a jeho matky, jejíž důležitost rychle
vysvitne při čtení scénáře. Dračí mládě je tu symbolem stejné ztracenosti, jakou prožívá Gina, i stejné
ostražitosti a zároveň touhy po rodinném teple. Proto je opravdu podoba dráčka i jeho matky tak kruciální:
aby v sobě spojovala hrozivost a obrannou útočnost i touhu po citu a přátelství.
Z výtvarných návrhů se zdá, že taková poloha byla zdárně nalezena a že za pomoci českých loutkářů a
počítačových triků dostane civilní rodinný příběh z období Vánoc zároveň dostatečně mysteriózní a zároveň
náležitě sentimentální a současně i humornou atmosféru, korunovanou navíc happyendem. To nemíním
nikterak ironicky, protože tohle všechno k žánru neodmyslitelně patří a je to v plné míře obsaženo už ve
scénáři.
Ten si jinak nevypomáhá žádnými berličkami, koncízně rozvíjí příběh v naprosto realistickém klíči, jen
postupně odhaluje tajemství a charaktery postav, včetně slávychtivého padoucha Mattise, až po dramatické
rozuzlení a pointu. O to náročnější bude samotná realizace, která by rovněž neměla vybočit z mezí
uvěřitelnosti. Moodboard o tom nabízí dobrou představu a i po stránce lokací a průzkumu realizace se zdá,
že je projekt připraven se vší zodpovědností a v dostatečné variabilitě i vzhledem k počasí. Podle mého
soudu naplňuje všechna tři kritéria výzvy, i když se jedná „jen“ o rodinný film a účast českých tvůrců není
velká.
2

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Česká strana je v projektu zastoupena významnými profesemi kostýmní výtvarnice, hudebního skladatele,
počítá se s českým maskérem či maskérkou, s českými herci v menších vedlejších rolích a s českými
loutkoherci. Natáčet se má výhradně v českých lokacích. To všechno nahrává přece jen ne nepodstatné
české kreativní účasti. Překvapivé je, že teprve v jednání je při tak drahém projektu účast dramaturga, v
žádosti jeho vyjádření ale dost realisticky a věcně nahrazují rozvahy žadatele. Režisérka má zkušenosti z
natáčení s dětmi i s trikovými postupy, produkce efektivně tvoří na základě dobrých zkušeností z minulé
spolupráce. To všechno mě přesvědčuje, že projekt může být kvalitně realizován.
3

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma je nadčasové a zároveň aktuální, vede diváka, ať už malého, či dospělého, nenápadnou, napínavou i
zábavnou formou k procítění základních mezilidských vztahů, ke spontánnímu pochopení toho, co je
přátelství, empatie, vzájemná solidarita, a co naopak samota, sobectví, faleš. Projekt zajisté nepřináší nic
zgruntu nového, je ale víc než zdařilou variací konfrontace člověka s mýtem, s jeho lepším já zakódovaným
v lidské představivosti. Prostřednictvím Mortimerových / dráčkových youtuberských pokusů obletí ve filmu
jejich příběh v jedné chvíli celý svět, a tak by mohl prostřednictvím zkušeného sales agenta zapůsobit i on
sám. 25 prodejních teritorií není je snem.
4

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Až na vytčenou absenci dramaturgické explikace je žádost vypracována s velkou pečlivostí a
přesvědčivostí, nepochybně i pro vědomí finanční výjimečnosti projektu zejména v porovnání s naším
kontextem. I toho se rozklad žadatele bezprostředně dotýká a nezbývá asi než akceptovat, že příjmový
standard zahraničních a našich filmařů jsou bohužel dvě různé věci. Dosavadní zkušenost žadatele v oblasti
vlastní produkce i v oblasti poskytovaných služeb je co do konkrétních výsledků natolik přesvědčivá, že ani
tentokrát nelze pochybovat o zdárném dovedení projektu k cíli, zejména když mu předcházela už dřívější
konkrétní koprodukční zkušenost. Projekt je v dané chvíli zafinancován ze tří čtvrtin, podpora SFK , třeba i
ve snížené výši, by mu ale jistě dopomohla k dalším plánovaným podporám.
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Expertní analýza
Název projektu

Dračí princezna

Evidenční číslo projektu

3175-2019

Název žadatele

Evolution Films

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík
Datum vyhotovení

19. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Gina je osamělá 10-letá holka na útěku. Na něm narazí na ztracené dračí mládě. Společně s klukem
v jejím věku, Mortimerem, se jí navzdory mnoha překážkám povede vrátit malého draka jeho matce, a
najít novou rodinu i pro sebe. Kvalitní zpracování divácky vděčného námětu vychází z tradice moderní
skandinávské tvorby pro děti, která se dokázala úspěšně přizpůsobit současnému světu a současným
dětským divákům. Moderní pohádka, kombinovaná s dobrodružným / fantasy filmem s aktualizačními
motivy má výrazný výchovný aspekt, ukrytý pod povrchem dobrodružného a napínavého příběhu, který
obsahuje nápadité a originální situace a částečně stylizované postavy přiměřené dětskému věku
diváků. Příběh s univerzálním poselstvím o potřebě důvěry a přátelství má silný mezinárodní potenciál.
Projekt je norsko-nizozemsko-českou koprodukcí. I když hlavní tvůrčí profese na čele s režisérkou
zkušenou v žánru dětského filmu jsou obsazeny norskými tvůrci, české zastoupení je vzhledem
k pouze 10% podílu v rozpočtu dostatečné. Navíc má celé natáčení probíhat v České republice.
Žadatelem je zkušená produkční společnost Evolution Films, která dlouhodobě udržuje kontakty se
skandinávskými producenty. Na norské straně je projekt dobře ošetřen. Rozpočet se může zdát
vysoký, ale vzhledem k náročnosti projektu a norským honorářům je poměrně adekvátní. Žadatelův
10%-ní podíl by měl být pokryt z více zdrojů. Žádaný příspěvek SFK (5 mil Kč) je nicméně na minoritní
projekt dost vysoký, i když adekvátní jeho rozměrům a ambicím. Marketingová strategie se bude
odvíjet od spolupráce se zkušeným světovým sales agentem, cílová divácká skupina a klíčové silné
stránky jsou definovány už teď. Pro české uvedení se počítá s dabingem, jenž je součástí rozpočtu, a s
nasazením na Vánoce 2020.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Gina je osamělá 10-letá holka na útěku. Na své cestě narazí na ztracené dračí mládě. I když jí značně
komplikuje život, nedokáže ho opustit a rozhodne se mu pomoct. Naštěstí najde posilu v místním klukovi
v jejím věku, Mortimerovi, který nemá žádné kamarády. Společně se jim navzdory mnoha překážkám
povede vrátit malého draka jeho matce – a Gině se splní její přání, najít novou rodinu u Mortimera a jeho
rodičů. Moderní pohádka, kombinující staré legendy a současnou dobu je inspirována filmy typu ET.
Aktualizační motivy jsou vhodně skloubené s celým příběhem a zahrnují například snahu Mortimera
prosadit se na internetu a získat co nejvíc lajků, nebo uprchlickou krizi: ukáže se, že osiřelá Gina utekla
z azylového centra, protože se bála, že ji vrátí zpátky do země zmítané válkou jako jejího staršího bratra.
Ten ji naučil, aby se snažila přežít tak, že se nebude na nikoho a na nic vázat. Právě díky tomu je ale
osamělá a až s malým drakem a Mortimerem pozná, co je opravdové přátelství. Pohádka má výrazný
výchovný aspekt, ukrytý ale pod povrchem dobrodružného a napínavého příběhu, který obsahuje nápadité
a originální situace. Postavy jsou částečně stylizované (hodný policista – Mortimerův otec, nebo zloduch
Mattis, samozvaný odborník na draky, toužící po slávě) a přiměřené dětskému věku diváků. Ten se může
snadno ztotožnit s hlavními dětskými hrdiny. K vytvoření postavy draka bude použita CGI animace (viz
přiložený vizuální materiál).
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

I když hlavní tvůrčí profese (scénář, režie, kamera) na čele s režisérkou zkušenou v žánru dětského
filmu jsou obsazeny severskými tvůrci, české zastoupení je vzhledem k pouze 10% podílu v rozpočtu
dostatečné. Jedná se o známého hudebního skladatele Jana P. Muchowa, a uznávanou kostýmní
výtvarnici Michaelu Horáčkovou Hořejší. Také umělecký maskér má být z ČR. Navíc má celé natáčení
probíhat v České republice, takže projekt zaměstná patrně ještě mnoho dalších lidí. Ve výhledu je i
nasazení českých herců do menších rolí.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Příběh, odehrávající se v poklidném, lehce stylizovaném norském městečku, je velmi univerzální a
mohl by se odehrát kdekoliv. Má také univerzální poselství o potřebě důvěry a přátelství, a to nejen
s lidmi, ale i s tak odlišnými tvory, jako jsou – metaforicky - draci. Díky svému divácky vděčnému
tématu a především formě – moderní pohádka kombinovaná s dobrodružným filmem s fantasy prvky
pro děti - a také povedené aktualizaci do současné doby má silný mezinárodní potenciál. Ten je
především komerční, i když snímek se může uplatnit i na mezinárodní festivalové scéně v okruhu
specializovaném na dětské filmy. Kvalitní zpracování vychází z tradice moderní skandinávské tvorby
pro děti, která se dokázala úspěšně přizpůsobit současnému světu a současným dětským divákům.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žadatelem je zkušená produkční společnost Evolution Films, kontaktní osobou je její zakladatel
producent Pavel Berčík. Společnost dlouhodobě udržuje kontakty se skandinávskými producenty a
tento projekt může být dalším významným krokem směrem k větším mezinárodním koprodukcím.
Žádost je profesionálně připravena, její součástí je i přesvědčivý mood-board a snímky českých lokací,
které vypadají opravdu jako norské. Projekt je přirozeným pokračováním snímku, na kterém žadatel
v minulosti participoval (Údolí rytířů – Král Vánoc). Jedná se o koprodukci mezi Norskem, Holandskem
a ČR. Na norské straně získal projekt granty z Norského Institutu, má potvrzeného nejvýznamnějšího
severského distributora Nordisk Film, který vkládá nemalou částku i do produkce, a získal také
podporu programu Creative Europe / MEDIA (slate funding). Už od začátku na projektu spolupracuje
významná světová sales company. Rozpočet se může zdát vysoký, ale vzhledem k náročnosti
projektu (triky) a faktu, že se jedná o majoritně norskou produkci s norskými honoráři, je adekvátní (s
výjimkou honorářů pro producenty: 14,68 mil Kč). Žadatelův 10%-ní podíl by měl být pokryt jeho
vlastním vkladem (2 mil Kč finanční, 0,5 mil Kč věcný), MG distributora (350 000 Kč – není zatím
potvrzen, primárně je v úvaze Bonton Film), příspěvkem z rozpočtu samosprávy města (350 000 Kč –
bude žádáno). Žádaný příspěvek SFK 5 mil Kč je nicméně na minoritní projekt dost vysoký, i když
adekvátní k jeho rozměrům a ambicím. Počítá se také s filmovou pobídkou ve výši 7,5 mil Kč.
Marketingová strategie se bude odvíjet od spolupráce se zkušeným světovým sales agentem, cílová
divácká skupina a klíčové silné stránky jsou definovány už teď. Pro české uvedení se počítá
s dabingem, jenž je součástí rozpočtu, a s nasazením na Vánoce (v roce 2020), které hrají důležitou
roli i v samotném příběhu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Na značky!

Evidenční číslo projektu

3177-2019

Název žadatele

Cinepoint

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Daniel Tuček

Datum vyhotovení

27.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Alice Taberyová ze společnosti Cinepoint předkládá k opětovnému posouzení projekt slovenské
koproducentky Zuzany Mistríkové (Pub Res) a slovenské režisérky Márie Pinčíkové “Na Značky!”, dříve
“Sokoli”. Jde o záznam příprav a průběhu XVI. všesokolského sletu skrze příběhy několika účastníků.
1.

Hlavní silné stránky projektu jsou podpora československé spolupráce se seriozním partnerem i
nemalé finanční zabezpečení na slovenské straně.

2.

Hlavní slabé stránky projektu jsou kromě evidentně minoritního diváckého potenciálu především
absence smluv se zásadními tv partnery i distributory a to přez pokročilou fázi realizace projektu.

3.

Konečné hodnocení
– Vzhledem k tomu, že je k žádosti přiložen odkaz na hrubý střih filmu, je plně na rozhodnutí
Rady Fondu, zda projekt naplňuje či nikoli očekávání daná výzvou.
– Osobně si myslím, že pokud žadatelka předloží níže uvedené dokumenty, je možné projekt
podpořit.

Udělení podpory v případě vyjasnění
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Žádost je jasná a dobře pochopitelná. Překvapivé je pouze to, že ačkoli je film již ve fázi střihu, dotaci od
slovenského fondu obdržel již v roce 2018 a radou RTVS přošel také již před rokem, nejsou doloženi
žádní další partneři. Navrhuji, aby žadatelka na požadovaném slyšení doložila alesoň LOI České
Televize, Slovenské Televize a zájem alespoň jednoho distributora.

2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je v zásadě v pořádku. Je vidět snaha o seriozní honoráře na úkor techniky. Snad jen střihačův
honorář 200 000 Kč není sice nízký, ale vůči ostatním členům výrobního štábu a předpokládáné
náročnosti by snesl korekci.
Finanční plán je zatím postaven výhradně na vkladu slovenské strany (slovenský grant a slovenská RTVS i
vklady koproducentky), která, jak se zdá, problémy neočekává. Na české straně bohužel chybí i vlastní
vklad žadatele, natož kdokoli třetí.

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Vzhledem ke značné zkušenosti žadatelky v oblasti prodeje evropských filmů a práce na festivalech je
strategie nečekaně strohá. V podstatě se mimo to, že o film budou mít zájem samotní členové Sokola a že
film má jakési festivalové ambice, mnoho nedozvíme. Myslím, že jak deklarovaný zájem AČFK, tak
propracovanější vize by šly předložit rovněž na slyšení.

4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Kredit tvůrců (zejména režisérky) není nijak významný. Na druhou stranu vzhledem k doloženému materiálu
riziko nedokončení je poměrně malé. Stejně tak zkušenost dalších členů štábu a zejména slovenské
koproducentky celou situaci plně vyvažuje.
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Expertní analýza
Název projektu

Na značky

Evidenční číslo projektu

3177-2019

Název žadatele

CINEPOINT

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík
Datum vyhotovení

15. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Originální dokumentární portrét sokolského hnutí a jeho současných protagonistů všech generací se
odehrává během Všesokolského sletu v Praze v roce 2018. Svérázní hrdinové představují výrazné a
výborně odlišené typy s různými osudy. Díky humoru je projekt živý a divácky atraktivní. Autoři správně
zvolili observační metodu s důkladnou přípravou a 4 štáby, sledujícími jednotlivé hrdiny. Navzdory tomu
působí výsledný tvar jako jeden celek. Zdánlivě lokální téma má díky svému originálnímu zpracování a
univerzálnímu poselství větší přesah a mezinárodní potenciál. Do české tvorby přináší navíc téma, které
bylo léta opomíjeno a v minulém režimu dokonce tabuizováno. Tým je složený většinou ze začínajících
tvůrců, jeho hlavní postavou je debutující režisérka Mária Pinčíková, absolventka VŠMU v Bratislavě. Čeští
tvůrci jsou zastoupeni poměrně silně: jedním z kameramanů, jedním ze spolurežisérů, hudebním
skladatelem a zvukařem. Pozitivem projektu je, že dává šanci mladým začínajícím tvůrcům. Žádost je
podávána opakovaně. Film je natočen, k dispozici je první verze hrubého sestřihu. Žadatelem je společnost
producentky Alice Tabery, která má bohaté zahraniční zkušenosti: ty zužitkovala i v několika minoritních
koprodukcích. Projekt je slovensko-českou koprodukcí, podíl české strany je 39%. Producentem za
slovenskou stranu je etablovaná společnost Pubres, která je často minoritním koproducentem českých
projektů. Ta už získala pro projekt dotaci ze slovenského audiovizuálního fondu a je v jednání se slovenskou
televizí. Projekt cílí jak na festivalové publikum a fanoušky dokumentárního filmu, tak i na členy Sokola,
s jejichž organizacemi v ČR, SR i v jiných zemích chtějí producenti spolupracovat. Ohledně distribuce je
žadatel v jednání s AČFK, což je dobrá volba. Finanční strategie počítá také s ČT a SFK, jehož příspěvek
má pokrýt 24,4% rozpočtu. V podstatě se ale jedná o film relevantní víc v ČR, většina protagonistů jsou Češi
a natáčení probíhalo v ČR. Vzhledem k fázi, v jaké se film nachází, je harmonogram s premiérou vhodně
zvolenou na 28. X. 2020 (k výročí založení ČSR) adekvátní.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Dokumentární film Na značky je originálním a vtipným portrétem dnešního sokolského hnutí a jeho
protagonistů, žen i mužů, a to napříč všemi generacemi. Odehrává se během 16. Všesokolského sletu na
stadionu Eden v roce 2018. Klade otázky, co současné sokoly spojuje a jaká je dnes platnost sokolských
hesel. Zároveň nenásilnou formou informuje o historii celého hnutí a jeho smyslu. Téma je výsostně československé, někteří protagonisté jsou ze Slovenska, většina ale z Čech. Originální a dobře vybraní hrdinové
představují výrazné a výborně odlišené typy s různými povahami a různými lidskými osudy. Díky humoru je
projekt živý a divácky atraktivní, nejedná se o žádný nudný historický pomník dávného hnutí. Filmu prospívá
i dramatická stavba, částečně kopírující časový vývoj sletu, na jehož pozadí se odehrávají příběhy
jednotlivých protagonistů, a to od příprav až po jeho premiérové vyvrcholení. Autoři správně zvolili
observační metodu s důkladnou přípravou a 4 různými pomocními režiséry a štáby, sledujícími jednotlivé
hrdiny. Navzdory této ne zcela obvyklé koncepci působí výsledný tvar koncízně jako jeden celek. Vizuální
styl se v průběhu filmu mění a vyvíjí podobně jako nácvik sokolské sklady od chaosu k dokonalosti.
Zpracování důležitého tématu nenásilnou, až hravou formou, která však nezlehčuje jeho význam, je
šťastným řešením. Z projektu je cítit silný osobní vztah tvůrců k látce, jejich nadšení a obětavost, podobnou
nasazení hlavních protagonistů. Projekt je už natočený a nachází se ve fázi finálního střihu.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jedná se o tým složený většinou z mladých začínajících tvůrců. Hlavní postavou projektu je režisérka
Mária Pinčíková, absolventka VŠMU v Bratislavě, která má na svém kontě několik studentských
krátkých filmů a působí také jako fotografka. Snímek bude jejím celovečerním režijním debutem. I
další členové týmu jsou většinou absolventi bratislavské VŠMU (scenárista, kameraman, střihač, dva
ze spolurežisérů – film byl místy natáčen s několika štáby). Čeští tvůrci jsou zastoupeni poměrně silně:
jedním z kameramanů, jedním ze spolurežisérů, hudebním skladatelem a zvukařem. Také se jedná
vesměs o mladé absolventy. Větší profesionální zkušenosti má slovenský střihač Marek Šulík, jenž
spolupracuje s předními slovenskými i českými dokumentaristy a má za sebou i několik hraných filmů.
Pozitivem celého projektu je ale právě to, že dává šanci mladým začínajícím tvůrcům.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Mohlo by se na první pohled zdát, že téma sokolského hnutí je výsostně lokální a omezeno na ČR a
potažmo SR. Projekt byl ale jako první slovenský projekt vůbec vybrán jako jeden z osmi do
mezinárodní kolekce Dok incubatoru, kde byl ve druhém kole workshopu prezentován také
představitelům zahraničních festivalů, což dokazuje jeho mezinárodní potenciál. Zdánlivě lokální téma
má tedy díky svému originálnímu zpracování a univerzálnímu poselství evidentně větší přesah. Do
české tvorby přináší navíc téma, které bylo léta opomíjeno a v minulém režimu dokonce záměrně
tabuizováno.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žadatelem je pražská společnost producentky Alice Tabery, založená v roce 2011. Ta má bohaté
zahraniční zkušenosti, které zužitkovala i v několika zrealizovaných minoritních koprodukcích. Mimo
jiné byla koproducentkou oceněného hraného debutu slovenského režiséra Marka Škopa Eva Nová.
Projekt je slovensko-českou koprodukcí, podíl české strany je 39%. Producentem za slovenskou
stranu je etablovaná společnost Pubres, která je často minoritním koproducentem českých projektů.
Ta už získala pro projekt první část dotace ze slovenského audiovizuálního fondu a je v jednání se
slovenskou televizí. Film je už dotočen. K dispozici je první verze hrubého sestřihu. Žádost je
podávána opakovaně. Projekt se účastnil 2 kol prestižního mezinárodního workshopu Doc incubator,
během třetího z nich, probíhajícího v Norsku, bude hrubá verze střihu představena mnoha
zahraničním „decision makers“. V marketingové strategii cílí projekt jak na festivalové publikum a
fanoušky dokumentárního filmu, tak i na členy Sokola všech generací, které jsou zastoupeny i
v samotném filmu, a s jejichž organizacemi v ČR, SR i v jiných zemích chtějí producenti
spolupracovat. Český distributor zatím není potvrzen, žadatel je v jednání s AČFK, což je dobrá volba.
Žadatel má finanční strategii založenou na dvou zdrojích: České televizi – je v jednání s producentkou
Alenou Müllerovou, a SFK, od kterého žádá 1 mil Kč, což je 24,4% rozpočtu. V podstatě se ale jedná
o film relevantní víc v ČR, většina protagonistů jsou Češi a natáčení probíhalo v ČR. Vzhledem k fázi,
v jaké se film momentálně nachází, je časový harmonogram s plánovanou premiérou 28.X. 2020 (k
výročí založení 1.republiky) adekvátní.

Strana 3

Expertní analýza
Název projektu

Wishing on a star

Evidenční číslo projektu

3178-2019

Název žadatele

ARTCAM

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

8. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je celovečerní „dokumentární komedie“ slovenského režiséra Petera Kerekese, italské
scenáristky a kreativní producentky Eriky Barbiani a českého dramaturga Jana Gogoly ml. Projekt vzniká
v koprodukci Itálie (37%), Brazílie (21%), Rakousko (20), Slovensko (10,7%) a ČR. Českou stranu zastupují
Artemio Benko a Petra Oplatková, český podíl činí bezmála 11,5%, tvůrčí vklad krom dramaturga zahrnuje
pozice kameramana a mistra zvuku, probíhá jednání s Českou televizí. Český minoritní koproducent bude
zajišťovat také následnou českou distribuci.
Projekt vyniká osobitou kombinací vnímavého, humorného a konceptuálního přístupu k alternativnímu světu
tzv. aktivní astrologie s její svéráznou neapolskou protagonistkou, „napůl esoterickou stratégkou a cestovní
agentkou“, a jejími klienty, kteří podnikají „narozeninové“ cesty světem s cílem změnit svůj osud. Bizarní
námět se rozvíjí k otázkám lidských snů a tužeb a ke kulturnímu střetu prvního a třetího světa. Objevné téma
a vrstevnaté pojetí v hybridní formě hraného dokumentu slibuje jedinečný zážitek realizačně opřený o silné a
zkušené tvůrčí zázemí, systematickou přípravu a ucelenou realizační koncepci mezinárodního filmu.
Vývoj projektu probíhá již několik let, byl úspěšně prezentován na prestižních dokumentaristických
platformách a koprodukčních fórech, obdržel podporu národních i mezinárodních institucí včetně např.
ARTE France a KE-Media, má zajištěnou severoamerickou distribuci. Cílem je mezinárodní kinodistribuční,
festivalová a televizní kariéra odstartovaná na předním světovém festivalu. Předpokládá se také specifický
oběh filmu v letadlech a site-specific představení na hvězdárnách. Uvedené cíle odpovídají možnostem
projektu a strukturovaně rozvíjejí jeho exploatační potenciál.
Rozpočet 16,7 mil. je poměrně vysoký, je však zdůvodněný a oprávněný vývojovou i realizační náročností
projektu a jeho mezinárodním formátem (50 ND během 7 měsíců na třech kontinentech). Aktuální zajištění
dosahuje slušné míry 50%, je potvrzené a doložené. Finanční plán je náležitě vícezdrojový, stabilní a
realistický. Požadavek na podporu Fondem ve výši 1,5 mil. (9%) je přiměřený české účasti.
Česká účast by v producentské strategii zasloužila bližší specifikaci. Jednání s ČT nejsou doložena. Chybí
dramaturgická explikace, byť není jmenovitě uvedena v zadání jako povinná součást.
Lze očekávat zábavné a poučné dílo, které osobitě spojuje lokální existenciální mikropříběhy s globálními
společenskými tématy (kultura prvního světa, kulturní střet, alternativní teorie, esoterický marketing ad.) a
které disponuje mezinárodním diváckým i festivalovým potenciálem.
Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Námět je originální a nosný pro rozvíjení lidského i kulturně-společenského tématu.
Treatment se nachází v poměrně rané fázi, vzhledem k dlouhodobému vývoji by šlo čekat pokročilejší stav:
nyní poskytuje východisko v postavách a hlavních „domácích“ motivech.
Zahraniční motivy a cesty samozřejmě představují otevřenou složku vyprávění, nicméně jako zřejmě klíčový
prvek narativního rozvoje mohly být pojednány aspoň modelově v režisérské explikaci, z níž není patrný
ani jejich zamýšlený rozsah či skladba.
Představě dalšího vývoje námětu by pomohla autorská a dramaturgická explikace, ty ovšem schází.
Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy jak z hlediska umělecké kvality a společenské hodnoty, tak
z hlediska posílení mezinárodní konkurenceschopnosti české kinematografie a podpory mezinárodních
koprodukcí.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Silný tvůrčí tým se opírá o výrazné osobnosti a osvědčenou předchozí spolupráci.
Personální zajištění je zárukou úspěšné realizace projektu.
Česká účast je v rovině tvůrčí i producentské významná, zejména pozice dramaturga a kameramana
představují klíčový vklad.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt je inspirativní zejména svou mezinárodní koncepci a spojením lokálních existenciálních
mikropříběhů s globálními společenskými tématy.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Realizační strategie, rozpočet a finanční plán i harmonogram mají ucelenou a realistickou koncepci – lze
očekávat úspěšnou realizaci projektu.
Žadatel je důvěryhodnou produkční a distribuční společností zaměřenou na náročnější dokumentární a
hrané filmy. Daný projekt odpovídá profilu společnosti. 6adatel je schopen projekt úspěšně realizovat.
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Expertní analýza
Název projektu

Wishing on a star

Evidenční číslo projektu

3178-2019

Název žadatele

ARTCAM

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ
Datum vyhotovení

15.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
„Dokumentární komedie“ slovenského režiséra Petra Kerekese je portrétem italské astroložky Luciany
a jejich klientů, kterým slibuje změnit život tím, že je vyšla na narozeniny na to nejvhodnější místo na
zeměkouli. Ti se pak vydávají např. na Sibiř nebo na Copocabanu. Vedle humoru film přináší i
zamyšlení nad touhou člověka měnit vlastní osud, a to jakýmkoliv způsobem. Divácky atraktivní projekt
splňuje všechno, co by člověk od Kerekesova filmu očekával. Je výjimečný, naprosto originální,
obsahuje specifický humor s absurdními prvky, bizarní postavy, výborné režijní nápady, a nevšedný,
kreativní přístup kombinující stylizaci a realitu (viz vynikající teaser). Projekt má silný mezinárodní
potenciál. Díky inovativní formě, jménu režiséra, jenž patří v současnosti ke špičkovým evropským
dokumentaristům, stejně jako atraktivitě samotného námětu se dá počítat s jeho úspěšnou festivalovou
kariérou s následným využitím v kinech a televizích. Osvědčený team doplňují čeští tvůrci: dramaturg
Jan Gogola ml., zvukař Michal Gábor, 2. kameraman Havel Parkán, kteří s režisérem spolupracovali už
v minulosti.
Žadatelem je společnost Artcam Films, která působí na trhu už léta jako distributor a k přihlášce je
přiložena i její marketingová a distribuční strategie. Ta jasně definuje silné stránky projektu a cílovou
diváckou skupinu a obsahuje intenzivní práci se sociálními sítěmi a dobré marketingové nápady.
Předpokládaná návštěvnost je střízlivě odhadnuta. Produkci se společnost začala věnovat pouze
v posledních letech, její majitel Artemio Benki má ale bohaté producentské zkušenosti díky práci ve své
další společnosti Sirena Film. Projekt vzniká jako koprodukce mezi Itálií, Rakouskem, Slovenskem,
Brazílií a ČR a je velmi dobře připraven. Byl podpořen programem MEDIA, získal řadu grantů, má
potvrzeného sales agenta, distributora v Severní Americe i zájem řady zahraničních televizí. Český
podíl činí 11,5% z celkového rozpočtu a má být pokryt z více zdrojů.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne
všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto
jen ty, které považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Filmy dokumentaristy Petra Kerekese se vyznačují neobvyklou originalitou a často obsahují bizarní a
absurdní prvky. Nejinak je tomu i v případě předloženého projektu. I když se tentokrát nejedná o
autorský dokument - snímek vzniká na základě námětu Italky Ericy Barbiani, která je i majoritní
producentkou projektu - není divu, že si ho autorka vybrala jako režiséra. Pro projekt je totiž ideální.
Námět splňuje všechno, co by člověk od Kerekesova filmu očekával. Je výjimečný, naprosto originální,
obsahuje specifický humor, bizarní postavy a nevšedný přístup kombinující stylizaci a realitu. Jedná se
v podstatě o velice kreativní hraný dokument. Tato „dokumentární komedie“ je portrétem italské
astroložky Luciany a jejich klientů, kterým slibuje změnit život tím, že je vyšla na jejich narozeniny na
to nejvhodnější místo na zeměkouli – samozřejmě, podle jejich výpočtů, a za peníze. Snímek je také
portrétem jejich klientů, převážně Italů, kteří se vydávají na cesty do tak vzdálených oblastí jako je
Sibiř nebo Copocabana. Ti jsou skvěle vybráni a reprezentují různé typy. Film je zároveň tak trochu i
road-movie, které diváka zavede do exotických míst. Tento mix slibuje diváckou atraktivitu a zároveň
hlubší zamyšlení se nad člověkem a jeho touhou měnit vlastní osud, a to jakýmkoliv způsobem.
Vynikající teaser obsahuje invenční režijní nápady a dokazuje kvalitu projektu.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisérem filmu je slovenský filmař Peter Kerekes, jenž patří v současnosti ke špičkovým evropským
dokumentaristům. Jeho filmy se uplatňují na prestižních mezinárodních festivalech a nacházejí
distributory také v zahraničí. Ti mají zájem také o tento snímek. Kerekeš už léta pracuje se svým
osvědčeným tvůrčím teamem, kameramanem, střihačem a hudebním skladatelem, kteří tvoří jádro
teamu i u tohoto projektu. Ten doplňují i čeští tvůrci: zkušený dramaturg Jan Gogola ml., rovněž
zkušený zvukař Michal Gábor, jako 2. kameraman bude na filmu působit absolvent FAMU Havel
Parkán – všichni s režisérem Kerekesem spolupracovali už v minulosti. Film vzniká podle námětu
italské scenáristky Ericy Barbiani, která je zároveň i kreativní producentkou a její společnost
Videomante má na projektu hlavní podíl.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Projekt je od samotného počátku zamýšlen jako mezinárodní – o tom, že má velký mezinárodní
potenciál svědčí i podpora programu Creative Europe / MEDIA, Slovenského audiovizuálního fondu,
účast zahraničních televizí jako ARTE, YLE a RSI nebo zájem severoamerického distributora. Látka
má mezinárodní přesah už tematicky: příběh se odehrává sice převážně v Itálii, jednotlivé postavy ale
cestují do různých vzdálených evropských i neevropských zemí. Jeho moderní, inovativní a unikátní
forma odpovídá současným světovým trendům především díky osobě dokumentaristy Petra Kerekese,
který má už dnes ve světě velice dobré renomé. Díky jeho jménu i atraktivitě samotného námětu se dá
počítat s úspěšnou festivalovou kariérou snímku, stejně jako s následným využitím v kinech a
televizích.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Žadatelem je společnost Artcam Films. Ta působí na trhu už léta především jako distributor
ambiciózních, převážně evropských filmů a má všechny předpoklady na úspěšnou distribuci i tohoto
snímku. K přihlášce je přiložena i marketingová a distribuční strategie. Ta jasně definuje silné stránky
projektu a cílovou diváckou skupinu a obsahuje intenzivní práci se sociálními sítěmi a dobré
marketingové nápady. Předpokládaná návštěvnost je střízlivě odhadnuta. Produkci se společnost
začala věnovat pouze v posledních letech. Na svém kontě má zatím 2 snímky: TV film a dokument.
Její majitel Artemio Benki má ale bohaté producentské zkušenosti díky práci ve své další společnosti
Sirena Film. Projekt vzniká jako multikoprodukce mezi Itálií, Rakouskem, Slovenskem, Brazílií a ČR a
je velmi dobře připraven. Byl podpořen programem MEDIA a získal granty slovenského audiovizuálního fondu a regionálního italského fondu Friuli Venezia Giulia, kde sídlí italská producentka.
Očekáván je i grant z Brazílie, kde se část filmu odehrává, a z rakouských a italských státních fondů.
Potvrzen je také zájem televizí ARTE, finské YLE a švýcarské RSI. Potvrzeni jsou také distributoři
v Severní Americe (Juno Film), a v ČR a SR. Potvrzen je i etablovaný world sales agent. Český podíl
činí 11,5% z celkového rozpočtu ve výši 16,73 mil Kč. Má být pokryt vedle vlastního vkladu žadatele a
MG distributora (tedy také samotného žadatele) z finančního plnění ČT (300 000 Kč – zatím
nepotvrzeno) a příspěvku SFK ve výši 1,5 mil Kč (téměř 9% rozpočtu). V harmonogramu je uvedeno
dokončení projektu 31.12.2021, zamýšlená festivalová premiéra je ale plánována na IDFA v listopadu
2020 (možná špatně vyplněno).
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

WISHING ON A STAR
3178 - 2019
ARTCAM FILMS s.r.o.. Artemio Benci
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce dokumentárního díla

Číslo výzvy

2019 – 2 – 5 - 12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Šuster

Datum vyhotovení

13.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Jedná se o dokumentární komedii v režii Petera Kerekeše , realizované na pomezí
hraného a dokumentárního filmu. Do výroby je zaktivována řada zahraničních
partnerů /Italie,Rakousko,Slovensko,Brazilie a ČR /.
Pouze 7% světové populace věří v ASTROLOGII, ale většina lidí věří, že čtení o
vlastní budoucnosti má uklidňující dopady.
. Italka Luciana de Leony dAsparedo je představitelem tzv „ aktivní astrologie „která
hlásá, že vhodně zvolený výlet ,jako dárek k narozeninám, může aktivně zasáhnout
do života aktivistů..
Na několika věkově i profesí rozdílných párech , je tato teorie komediálně ztvárněna.
Celkový rozpočet 16,737.256 kč a žádost o podporu Fondu 1,5 mil,Kč
Přestože Artcam films se podílí na projektu pouze 11,47%, je garance zahraničního
zafinancování z veřejných zdrojů 10,205.470 Kč celého projektu, asi značně
problematická .
Vzhledem k vysoké rozpracovanosti a zapojení česko-slovenské tvůrčího štábu,
Doporučuji Fondu přidělení podpory , eventuelně ve snížené podobě.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Žádost je pečlivě zpracována a obsahuje všechny požadované přílohy.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Celkový rozpočet ve výši 16,737.258 Kč , z toho přímé náklady 12,162.000Kč,
je promyšleně zpracován. Řada jednotlivých kapitol rozpočtu je navýšena vzhledem
k mnohostranné koprodukci / odměny producentů 1,799.000Kč.,scénář 771.000 Kč.,,
development 900.000Kč., atd/
Zdroje – Italie-VIDEOMANTE 37%,Rakousko-Mischiev Fims 20,18%, Brazilie
Levante films 20,64%, .Slovensko Kerekeš films. 10,70%, ČR-Artcamp films.
11,47%, jsou možné.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Český koproducent Artemio Benci využívá svých zahraničních kontaktů a spoléhá
vzhledem k tématu, na zájem široké divácké obce.Rovněž se chce zúčastnit
všech dostupných festivalů.
Harmonogram realizace je sestaven dost optimisticky /příprava do konce června
2019, produkce do května 2020 v neobvyklém rozsahu 50 filmovací dnů,česká
premiéra listopad 2020??? celkově dokončeno koncem roku 2021.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Artcam Films s.r.o. založil v roce 2000 zkušený producent Artemio Benci jako
produkční a distribuční filmovou společnost.Jako distributor získal řadu ocenění
/ Cannes/ Mezi zdmi,Bílý Bůh,Bratříček Karel,Krach,Vlk z Vinohrad a další.
V současnosti má ve vývoji české filmy Sperriinátoři rež.Eva Tomanová, Rok vdovy –
rež.Veronika Lišková..
Ve svém Studiu BELA uvádí artové filmy a v rámci programu Dělám kino získává
nové diváky na nových místech.
Režisér Peter Kerekeš – slovenský režisér filmy např. Sametoví teroristé, Jak se vaří
dějiny nebo 66 sezón
Na filmu dále spolupracují – autorka námětu Erika Barbiani,dramaturg Jan
Gogola,,kameramani Michal Kolár a Havel Parkán, zvuk Michal Gábor a Marek
Piaček - hudba
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Paralysis

Evidenční číslo projektu

3179-2019

Název žadatele

Bionaut

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

30.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky
ověřený tvůrčí i realizační tým
projekt byl na litevské straně podpořen fondem ve všech fázích realizace
nepříliš složitá koprodukce s minimem finančních zdrojů
Hlavní slabé stránky
požadovaná dotace je nižší než položka, která bude v ČR utracena
nesrovnalosti v rozpočtu
harmonogram neposkytuje časovou rezervu
Producent žádá o dotaci na celovečerní hraný film, natáčení filmu již probíhá, v ČR je plánována stěžejní
část postprodukce. Fim je určen především pro festivalové publikum. Mezinárodní sales agent je v jednání, o
výběru českého distributora chce žadatel rozhodnout až po prvním off-line filmu (v úvaze je Aerofilms,
Artcam, Film Europe). Marketingová strategie odpovídá povaze projektu. Celkový rozpočet je standartní,
rozpočet však zahrnuje dotaci Fondu na vývoj, která nebyla poskytnuta. Požadovaná dotace na výrobu je
vyšší než položka, která bude v ČR utracena. Koprodukční podíl odpovídá finančním vkladům koproducentů.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je jasná, srozumitelná, úplná. Jedná se o dvoustrannou koprodukci (Litva, ČR). Smlouvy a LOI
přiloženy. Projekt je považován za kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá.
Projekt byl podpořen litevským fondem ve všech fázích (scénář, vývoj, výroba).
K žádosti je přiložen odkaz na předchozí fim režiséra (celovečerní debut).
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je obecně standartní. Za vysokou považuji položku za hlavní grip (nejsou-li součástí této
položky i jiné operátoři speciání kamerové techniky), pojištění (200.000,-Kč), nízké jsou naopak
honoráře za střih (175.000,-Kč) a vedoucího postprodukce (60.000,-Kč). Nepříliš pochopitelný je rozdíl
v položkách SFX (technici a koordinátoři celkem 38.000,-Kč, doprava 4.000,-Kč, ovšem pronájem
techniky 125.000,-Kč) prosím dovysvětlit o jako techniku SFX se jedná.
Ačkoli projekt nebyl z našeho Fondu podpořen v rámci vývoje, je v rozpočtech započtena podpora
Fondu na scénáři ve výši 300.000,-Kč (nebo se jedná o administrativní chybu).
Finanční plán je reálný. Požadovaná podpora je vyšší než položka, která bude v rámci postprodukce
v ČR utracena (žádost 3,75 milionu Kč, předpoklad čerpání v ČR 3 miliony Kč). Koprodukční podíl
odpovídá finančnímu podílu v projektu.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt se již nachází ve fázi natáčení, většina prací v období postprodukce by měla probíhat v ČR.
Distribuční strategie se zaměřuje na festivalové publikum, distributor v ČR bude řešen až po prvním offline filmu. Mezinárodní sales agent je v jednání, prosím při ústním slyšení doplnit současný stav jednání.
Marketingová strategie odpovídá projektu.
Harmonogram je standartní, realizaci dle plánu umožňuje, příliš časových rezerv ale nepřipouští
(dokončení duben 2020).

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autor navazuje dílem na úspěšný debut. Žadatel je ověřená produkční společnost. Zkušenosti tvůrců i
realizačního týmu jsou dostatečné.
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Expertní analýza
Název projektu

Paralysis

Evidenční číslo projektu

3179-2019

Název žadatele

Bionaut

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Foll

Datum vyhotovení

14. srpna 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Drama Paralysis (česky Paralýza) je druhý celovečerní film litevského scenáristy a režiséra
Andriuse Blaževičiuse (nar. 1985). Majoritním producentem projektu je litevská společnost
M-Film, která s autorem spolupracovala už na krátkém snímku Ten Reasons (2011) a na jeho
celovečerní prvotině The Saint (2016). Druhé ze zmíněných děl získalo šest cen Litevské
filmové akademie. Českým koproducentem připravovaného snímku je firma Bionaut.
Hlavní postavou příběhu ze současnosti – odehrávajícího se během jediného dne – je
sedmadvacetiletá Marija, jež pracuje jako servírka. Temperamentní mladé ženě se nedaří jejího
přítele Vytause, který trpí bipolární poruchou a podle veškerých příznaků právě prodělává její
manickou fázi. Marija se vydá na dramatickou honbu napříč velkoměstem, aby psychicky
nemocného muže našla a ochránila. Zažije přitom řadu kuriózních příhod i překvapivých
setkání…
„Film Paralysis se zabývá důležitým tématem: volbou mezi obětí a svobodou. Příliš mnoho lidí
mé generace předpokládá, že jsou svobodní a dělají vše tak, jak chtějí; mezitím si
neuvědomují, že se jen snaží zapadnout do předem definovaných sociálních kategorií nebo
stereotypů. Člověk, který má silnou vůli a vědomě se rozhodne zůstat ve vztahu s nemocnou
osobou, je považován za oběť,“ poodhaluje poselství snímku producentka Marija Razgute ze
zmíněné společnosti M-Film.
Lehce absurdní příběh, který vzdáleně připomíná slavnou Tykwerovu hříčku Lola běží o
život, lze vnímat jako metaforu současného světa, ohroženého inflací informačních
technologií, všudypřítomným násilím i lidskou apatií. Právě kvůli tomuto přesahu doporučuji
jeho podporu.

Udělení podpory

Strana 1

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Hrdinčina hektická honba za zmizelým přítelem, jež tvoří osnovu vyprávění, je na první
pohled nereálná. Marija se během jediného dne setkává s oběma rodiči i s několika přáteli a
kvůli vlastním zdravotním problémům několikrát navštíví lékaře. Octne se rovněž na
univerzitě a v symbolickém finále Vytause konečně dostihne. Dívčinu urputnou snahu o jeho
záchranu, korunovanou jejím „nadlidským“ fyzickým výkonem po závěrečné autonehodě,
rámuje zlověstná atmosféra: dějiště se hemží ozbrojenci, jako by se schylovalo k válce. Jinou
důležitou roli má toulavý pes, který Mariju sleduje během celého příběhu.
To všechno napovídá, že film je zapotřebí chápat nikoli jako realistické drama, nýbrž jako
podobenství o svobodě, empatické sebeoběti a selhávání zodpovědnosti v oficiálních
institucích. Při takovém pohledu začnou jednotlivé epizody zdánlivě vyspekulovaného
vyprávění dávat smysl. Marija se opakovaně nemůže domoct lékařského ošetření a mezitím
má strach, že úřední zákrok vůči psychicky nemocnému příteli by znamenal jeho nenávratnou
újmu. Proto pátrání dlouho podniká pouze na vlastní pěst…
„Můj první celovečerní film The Saint se zabýval tématy lásky a krize, zatímco druhý,
Paralysis bude o lásce a svobodě. S ohledem na hrozby, které před Litvou a západním světem
stojí – válka na Ukrajině, agresivní postoje Ruska, uprchlická krize, rostoucí popularita
ultrapravice atd. – je film o svobodě relevantní jako nikdy předtím. O svobodě chci mluvit
prostřednictvím každodenních zápasů obyčejného člověka,“ upřesnil ve své explikaci režisér
Andrius Blaževičius.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Připravovaný film má solidní tvůrčí zázemí, především ve zkušené litevské producentské
společnosti M-Film. Český koproducent, firma Bionaut má na kontě řadu kvalitních
hraných filmů, originálních dokumentů i nadstandardních televizních projektů.
K nejznámějším patří „pohádka pro dospělé“ Kdopak by se vlka bál od Marii Procházkové,
Štindlovo a Špačkovo drama Pouta, provokativní dokument Auto*Mat, či originální svědectví
Medvědí ostrovy.
Českou spoluúčast na projektu zosobňuje i renomovaná střihačka Anna Johnson Ryndová a
hudební skladatel Jakub Rataj. Obrazové postprodukce se ujme Studio Kredenc, pro
zvukovou postprodukci se počítá se známou českou firmou Soundsquare. Žádost obsahuje
fotodokumentaci zvažovaných lokací a portréty představitelů tří stěžejních rolí. O serióznosti
projektu svědčí i jeho finanční zajištění od Litevského filmového centra ve výši 12,5
miliónu Kč,--.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Obsah, styl i přesah filmu Paralysis výstižně vyjadřují slova jeho českého koproducenta: „Je
to jednoduchý a silný příběh, dobře vyprávěný a vystavěný. Je napsán lehce, odvíjí se
rychlým, dynamickým tempem, které vás nutí otáčet stránkami a neustále chtít zjistit, co bude
dál. Vyprávěcí styl „tikajících hodin“ udržuje v příběhu pronásledování člověka v nouzi
vysokou hladinu napětí, a přesto je tu čas a prostor, aby nás lidské drama vtáhlo k postavám
a umožnilo nám vcítit se do nich.“
Vzhledem k podtextu příběhu směrem k nadčasové úvaze o skrytých hrozbách jde sice o
projekt spíše „artový“, vzhledem k atraktivnosti jeho děje a překvapivým zvratům si však
dovedu představit i jeho obstojný komerční ohlas, především v domovské Litvě. Legitimní je i
producentská úvaha o prezentaci snímku na některém z prestižních festivalů, včetně
karlovarské přehlídky.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žádost je kvalitně zpracovaná a informačně bohatá, její klíčové součásti mají vkusnou
grafickou úpravu. V režisérské explikaci nechybí autorův detailní popis obrazové podoby
filmu i funkce použité hudby. Producentská rozvaha obsahuje rekapitulaci dosavadního
vývoje látky, podrobný nástin marketingové strategie i konkrétní představu o PR filmu (v péči
zkušené a sympatické Martiny Rekové). Scénář, jehož spoluautorkami jsou sestry Marija a
Teklé Kavtaradze, se dobře čte a má obstojnou dávku tajemství i neurotického napětí.
To vše jsou – při zdařilé realizaci – slibné předpoklady pro vznik netradičního podobenství se
silným diváckým potenciálem. Česká účast na tomto nekonfekčním projektu s absurdními
prvky a skepticky středoevropským duchem je proto legitimní a zaslouží si podporu.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Paralysis
3179-2019
Bionaut
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného,
animovaného nebo dokumentárního filmu
2019-2-5-12
Alena Prokopová
21. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Psychologické drama vzniká v české minoritní koprodukci s Litvou. Protagonistkou časově
sevřeného vyprávění je sedmadvacetiletá Marija, která „běží o život“ metropolí, aby našla a
dostala do nemocnice svého přítele Vytase trpícího bipolární poruchou. Vytase totiž právě
postihla manická ataka a žena ze zkušenosti ví, jak je nyní nebezpečný sobě i svému okolí.
Nic se sice nestane, během několika hodin však Marija umanutě nesměřuje jen k záchraně
Vytase, ale i k revizi vlastních životních priorit. Její dočasné ochromení situací symbolizuje
„psychosomatická“ indispozice ruky, již však křehká, ale kurážná hrdinka v jediném,
impozantním momentu neguje symbolickým heroickým činem.
Dějově navenek jednoduchý příběh je vynikající ukázkou možností evropské artové tvorby:
nabízí sympatickou ženskou postavu s jasně čitelným cílem, na který ovšem tvůrci rafinovaně
nabalují celý komplex témat jak existenciálních (otázka svobodné vůle, soužití s nemocnou
osobou a vše, co z toho vyplývá pro vztahy s příbuznými, přáteli a společností), tak témat
společensko-politických (vztah společnosti k psychicky nemocným, úplatkářství ve
zdravotnictví, skrytá a všudypřítomná hrozba vypuknutí válečného konfliktu). Společenská
témata jistě nejvíc rezonují se situací v Litvě, pro českého / zahraničního diváka jsou však
jasně čitelná (ne-li rovnou i povědomá), a to také díky tomu, jak ústrojně a přitom
metaforicky jsou zapracována do vypravěčské struktury.
Režisér Andrius Blaževičius své kvality naznačil už ceněným celovečerním debutem Svatý
(Šventasis, 2016) realizovaným v koprodukci s Polskem. Svůj druhý celovečerní film
realizuje se stejnou litevskou produkční společností a pokračuje i s obdobným scenáristickodramaturgickým týmem. K tomu přibude česká střihačka hudební skladatel, v ČR se bude
realizovat i postprodukce. Český koproducent má řadu zkušeností s artovými projekty - a
spoluprací na finském filmu Při kalhoty nenosí (2018) získal i cenné zkušenosti s minoritní
koprodukcí (výroba, festivalové uvedení, nyní distribuce). Je tak nepochybně schopen
podpořit zjevný potenciál projektu, který se může stát cenným a nadčasovým příspěvkem ke
kvalitní evropské produkci.
Podporu filmu proto vřele doporučuji v plné výši.
podporu
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Originalita filmu litevského režiséra Andriuse Blaževičiuse spočívá v harmonické a divácky
atraktivní kombinaci klasických vypravěčských prvků a aktuálních témat, na níž má zásluhu
vynikající, dramaturgicky pečlivě vedený scénář.
Referenčním filmem autorů je Tykwerovo Lola běží o život, nikoli v oblasti vypravěčské
struktury (ta je naopak maximálně koncentrovaná na jeden kauzálně vedený příběh), ale v
tématu, kterým je otázka svobody a následků, které nese vztah se „společensky
nepřijatelným“ člověkem. Hlavní hrdinka Marija „běží o život“ svého přítele Vytase, ale také
a především o život svůj. Vytas trpí bipolární poruchou a právě prochází sobě i druhým
nebezpečnou manickou fází. Marija ho hledá po městě, aby ho dopravila do nemocnice, na
základě předchozích špatných zkušeností. Vytas nic „neprovede“ (dokonce bez problémů
zvládne i náročnou prezentaci v práci) - a ani se nedozvíme, co se stalo v takových případech
dříve, autorům se však znamenitě daří vybudovat stav ohrožení přes hrdinku a další postavy
(přátelé, známí, rodina). Ohrožení celého fikčního světa se obtiskuje jednak do
„existenciálního ochrnutí“ hrdinčiny ruky, jednak do náznaků všudypřítomné válečné hrozby
(v případě Litvy plynoucího konkrétně z blízkosti Ukrajiny a Ruska).
Láska k postiženému člověku od Marijy vyžaduje řadu zásadních rozhodnutí spojených s
tématem dobrovolné oběti (Vytasovy aktivity monitoruje s pomocí sociální sítě, která je
„dobrá i zlá“ - označit zde přítele za duševně nemocného a získat tak pomoc při hledání
znamená degradovat jeho sociální i profesní status).
Režisér vnímá téma svobody jako generační, a předává jej mezinárodně srozumitelným
způsobem (lidé kolem hrdinky uvízli ve stereotypech chování a vnějšně definovaných
sociálních kategoriích, takže jednají zdánlivě pochopitelněji, logičtěji a tedy „správněji“).
Na scénáři můžeme ocenit jednoduchost a civilnost, které nevylučují metaforičnost některých
prvků, což vše velmi zdařile vplyne do „heroického“ Marijina gesta a vzápětí do silného,
pozitivního a hluboce lidského finále.
S tak dobrým scénářem je téměř nemožné, aby Andrius Blaževičius natočil jiný než dobrý
film - film odpovídající standardům špičkového evropského artového díla. Projekt je tak
připraven k realizaci a naplňuje téměř ideálně kritéria a cíle výzvy.
1.

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků

Tým, který provázel přípravu filmu režiséra a scenáristy Andriuse Blaževičiuse, podle
výsledné podoby scénáře i dalších materiálů a informací, které jsou součástí žádosti,
pracoval v souladu s cílem – vznikem zajímavého, originálního, sdělného, autorského díla.
Podíl na kvalitě scénáře mají pravidelné režisérovy spolupracovnice, sestry Marija
Kavtaradze (podíl scénáři) a Teklė Kavtaradze (podíl na scénáři a dramaturgie).
Díky svému debutu Svatý (Šventasis, 2016) si režisér v Litvě vybudoval pověst doma i v
zahraničí uznávaného tvůrce, na které nyní může dále stavět. Můžeme tak mít důvěru i ve
výběr dalších spolupracovníků včetně střihačky Anny Ryndové a hudebního skladatele
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Jakuba Rataje. Český podíl na filmu je viditelný i díky tomu, že o obrazovou postprodukci se
postará studio Kredenc a kompletní zvukovou postprodukci, mix a mix hudby zajistí studio
Soundsquare, s nimiž žadatel – společnost Bionaut – pravidelně spolupracuje.
2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt považuji za významný pro současnou českou i evropskou kinematografii. Je při
tom zjevné, že cesta pevného autorského záměru je někdy možná a že se takový projekt
obejde bez tradičního kolečka napříč „panevrospkými“ scenáristickými workshopy.
Současně je scénář znamenitým důkazem skutečnosti, že stále ještě lze vymyslet originální
a přitom realizačně úsporný koncept, a že výsledný film přitom může mít divácké i
„festivalové“ kvality.
Navenek „soukromý“ příběh se široce otevírá společenským kontextům, které sice
odpovídají zemi vzniku, ale současně jsou srozumitelné (a třeba Čechům důvěrně známé –
např. úplatkářství a protekce ve zdravotnictví, stigmatizace duševně nemocných...). Látka
tak svým zpracování přesahuje lokální rozměr a má zjevný, mezinárodně srozumitelný
přesah. Projekt je inspirativní a může se stát otevřeně pozitivním a následováníhodným
vodítkem i pro nějaké české tvůrce, což by naší kinematografii nepochybně prospělo.
3. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné, žádost neobsahuje rozpory či
protichůdné informace, což mi dozajista umožnilo ji správně posoudit. Tentokrát
nepostrádám explikaci dramaturga, protože záměr i jeho přítomnost jsou jasné i bez ní. Daný
projekt je myslím realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou marketingovou a
distribuční strategii. Klíčovou cílovou skupinou jsou milovníci nezávislých a evropských
filmů (hlavně ženy 25-50 let s vyšším vzděláním, z větších měst). Film má však potenciál
přitáhnout i mladší a mužské publikum, zvláště když žadatel v našem domácím regionu
využije jeho divácký potenciál možnost odlišit jej od jiných evropských filmů.
Žadatel – společnost Bionaut – využije zkušenosti získané v souvislosti se svou předchozí
minoritní koprodukcí, finským filmem Psi nenosí kalhoty). Sen o uvedení na některém z
velkých mezinárodních či českých festivalů působí vzhledem ke kvalitám scénáře reálně.
Žadatel je schopen takový projekt zrealizovat: společnost Bionaut patří k nejoceňovanějším
produkčním společnost v ČR a dynamicky se rozvíjí v souvislosti se svým vlastním plánem i
světovými trendy.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Men od Deeds

Evidenční číslo projektu

3181-2019

Název žadatele

Bionaut s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

18.08.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Rumunský eastern. Třístranná koprodukce rumunské, ukrajinské a české produkce.
Tentokrát se nejedná o pouhý investorský podíl české strany. Bionaut má mít 15% podíl na rozpočtu a tomu
odpovídá minimálně stejný kreativní podíl. Za naši stranu se na filmu bude podílet kameraman Martin
Žiaran, autorem hudby bude Petr Ostrouchov, zvukové dokončovací práce proběhnou ve studiu
Soundsquare a VFX zajistí studio Kredenc. Navíc se zástupci společnosti Bionaut hlásí ke svému
výraznému kreativnímu podílu na konečné verzi scénáře.
Z pohledu ekonoma představuje silnou stránku projektu poměrně rozumný celkový rozpočet filmu.
Slabou stránkou projektu je naopak objem veřejné podpory, která činí 89%. A vedle toho přicházejí ještě v
úvahu prostředky z „MEDIA - Kreativní Evropa“ ve výši 5,10%.
Navíc žadatelovo zdůvodnění, proč lze oprávněně považovat tento projekt za kulturně náročné dílo,
postrádá veškerou logiku.

Pokud nebudu brát v potaz otázku veřejné podpory, pak mohu projekt celkem bez problémů doporučit.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je skoro kompletní.
Za nedostatek považuji, že ani zahraniční ani domácí soukromé zdroje finančního plánu, přestože jsou
označeny poznámkou „potvrzen“, nejsou v žádosti doloženy tak, jak požaduje fond.
Žádost je skoro srozumitelná až na Realizační harmonogram, tam trochu tápu.
Nerozumím datu na řádku 3 zahájení prací na projektu 1. 10. 2019 ve vztahu k řádku 1. vývoj.
Dále předpokládám, že na řádku 4 produkce – květen 2019 došlo k překlepu a má tam být květen 2020,
protože řádek 6 první natáčecí den je 1. 05. 2020.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet. Hlavní charakteristiku jsem zmínil v úvodu.
Škoda, že žádost neobsahuje přílohu koprodukční smlouvy – Provisional Budget, výchozí rozpočet
zhotovený rumunským producentem. Česká varianta rozpočtu by měla být pravděpodobně pouhým
překladem, který je možná jen mírně přizpůsoben našim zvyklostem, ale odpovídá originálu.
Žadatel sice splnil požadavek fondu a vytvořil „komentář“ k rozpočtu, ale ten je hodně formální. Fond
pravděpodobně nezajímá kolik bere jednotlivý rumunský herec, ale mohl by se třeba ptát, proč doprava
veškeré osvětlovací techniky včetně gripu stojí 57.750,- a doprava masek (pro civilní film ze současnosti) je
podstatně dražší a stojí 75.000,- . Podobný je vztah dopravy kamerové techniky a zvuku oproti dopravě za
kostýmy. Dokáži si tento nepoměr vysvětlit tím, že světla veze náklaďák a masky třeba veze luxusně
vybavený maskérský autobus. Jiná varianta ale může být, že veškerá líčidla má maskér ve svém kufříku a
cena za dopravu masek je „skrytá rezerva“. K odstranění těchto pochybností slouží poctivý komentář.
Finanční plán. Skutečnost, že u tohoto filmu pochází jen necelých 6% ze soukromých zdrojů, považuji za
jistý nedostatek a to i s ohledem na schopnosti a pověst režiséra Paula Negoescu. Přes všechny klady a
výhody tohoto projektu, které jsou uvedeny v žádosti, neobsahuje finanční plán ani jednu MG od budoucího
distributora. Doufejme, že producenti tento nedostatek ještě v průběhu vývoje odstraní.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie odpovídá zkušenostem všech zúčastněných produkcí a plánovaných 28 natáčecích
dnů je vzhledem ke scénáři a režijnímu záměru přiměřené.
Distribuční strategie je podrobně popsána a postrádám v ní pouze ukotvení na konkrétní distributory.
Představa o cílové skupině, respektive skupinách je propracovaná a odpovídá předloženému projektu.
Možná bych v marketingu víc využil předešlé domácí a mezinárodní úspěchy režiséra.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Mladý rumunský režisér Paul Negoescu natočil v roce 2016 jeden z komerčně nejúspěšnějších filmů (na
domácí scéně) „Two Lottery Tickets“. Jeho rané krátké filmy „Renovation“ a „Derby“ byly nominovány na
cenu European Film Awards.
Produkční společnost Bionaut založil Vratislav Šlajer v roce 1999 a od té doby natočil deset celovečerních
filmů, řadu dokumentů a animovaných filmů. Jeho zatím nejúspěšnějším projektem je celovečerní hraný film
„Pouta“, který získal 5 Českých lvů a 5 Cen české filmové kritiky.
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Expertní analýza
Název projektu

Men of Deeds

Evidenční číslo projektu

3181-2019

Název žadatele

Bionaut s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lucie Česálková

Datum vyhotovení

21. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
.
Men of Deeds rumunského režiséra Paula Negoescu vzniká jako rumunsko-ukrajinsko-česká koprodukce.
Policista na vesnici po deseti letech stále nezakotvil, přesto jej přitahuje místní příroda, vize sadu, který by
mohl zvelebit. Tato idylická představa kontrastuje se situací nevzhledné vsi, vzpamatovávající se z následků
povodní. Za na první pohled přátelskými vztahy se od druhé třetiny filmu začnou zřetelně rýsovat kontury
starostova soukolí moci, korupce a ilegálních praktik. Snímek kombinuje postupy osobního dramatu ze
současnosti, thrilleru a easternu a přináší tak netradiční žánrový mix.
Silný, dobře vystavěný příběh s ambivalentním hlavním hrdinou se skrze aktuální témata (vztah města a
vesnice, rozpadlé rodiny, korupce) dotýká jak roviny osobní (snů, ambicí), tak obecné (fungování vesnice
jako malého státu). Lze jej tedy chápat nejen jako příběh jednoho muže, ale též jako výpověď o společnosti,
která toleruje existenci mocenských klanů ve velkém i v malém a své muže tak staví před morální dilemata,
zda ve vlastním prospěchu přijmout tento systém, anebo se mu vzepřít.
Českým vkladem do projektu je široká kreativní spolupráce: na scénáři, účast kameramana Martina
Žiarana a skladatele Petra Ostrouchova, zajištění vizuálních efektů studiem Kredenc a zvukového
designu a mixu studiem Soundsquare.
Projekt je připraven k realizaci se silným kreativním vkladem českých tvůrců a slibuje zajímavý počin jak ve
smyslu příběhu, tak ztvárnění. Doporučuji jej k podpoře.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Hlavní hrdina, rozvedený vesnický policista, Ilie, má sen. Pořídit si sad jako „čistý" prostor, kde ke stromům
může později přibýt dům a třeba i syn. Je to prostor, ve kterém by mohl začít znovu. Jeho osobní plány se
nicméně začnou proplétat s vnějšími překážkami. Ty udržují napětí v obou liniích příběhu - osobní i obecně
společenské. Jeho někdejší žena Mona nesouhlasí s prodejem bytu, z nějž Ilie mínil vytěžit kapitál na
nákup sadu,nikoli z důvodu nízké tržní ceny, ale proto, že zkrachoval její druhý vztah a nemá kam se
synem jít. Ve vesnici navíc dojde k vraždě a Ilie náhle řeší morální dilema, zda krýt zločiny starosty a získat
vysněný sad, anebo jednat v souladu s obecnou morálkou. Jednou z předností snímku je, že jej důmyslně
nechává dlouhou dobu směřovat k oběma cílům a teprve v závěrečných scénách odhaluje konečné
rozhodnutí.
Illieho scénář vykresluje jako muže plného rozporů, snivého, nacházejícího klid v přírodě, přátelského (vůči
vesničanům) i nevraživého (vůči zacvičujícímu se Valimu) a schopného zjednat pořádek na vlastní pěst.
Snímek kombinuje prvky policejního thrilleru a easternu, jedná se o film reflektující primárně "mužský svět",
v němž ženy (Mona, krásná vesničanka/vdova Cristina a starostova manželka) hrají jen druhotnou roli.
"Činů" z názvu projektu se zde dopouštějí skutečně výhradně muži. Film má poměrně dobře vystavěné
vztahové linie a díky nim i motivace k závěrečnému Ilieho činu.
Drama morálky ze současné vesnice má silný příběh a trpí jen dílčími nedostatky: jedním z nich je explicitní
replika státního zástupce v obraze 30 (nejdelší monolog filmu, snaží se legitimizovat korupci, vysvětlit její
ambivalenci, nicméně v této kondenzované podobě jde o prvek, který narušuje rytmus jinak spíše strohých
dialogů a nepůsobí ústrojně).
Režisér podává ve své explikaci promyšlenou představu o stylovém ztvárnění, které charakterizuje jako
prolínání každodenního naturalismu a neo-noiru, včetně hudební složky.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Paul Negoescu patří k nejmladší generaci rumunských režisérů - festivalové publikum zaujal již svými
krátkými filmy Renovace a Derby. Po několika komediálních titulech přichází s dramatem kombinujícím
prvky thrilleru a easternu. Scénář i režijní explikace vyznívají přesvědčivě.
Českým vkladem do projektu je široká kreativní spolupráce: na scénáři, účast kameramana Martina
Žiarana a skladatele Petra Ostrouchova, zajištění vizuálních efektů studiem Kredenc a zvukového
designu a mixu studiem Soundsquare.
Produkce sleduje projekt již od vývojového stádia a věnuje mu důkladnou pozornost.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Chápeme-li Men of Deeds jako výpověď o společnosti, která toleruje existenci mocenských klanů ve
velkém i v malém, má jeho příběh univerzálně sdělné poselství a potenciál oslovit celoevropské publikum
(artového filmu) a coby kombinace osobního dramatu ze současnosti, thrilleru a easternu přináší
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netradiční žánrový mix. V tomto smyslu jej lze chápat jako nekonvenční počin s potenciálem zaujmout jak
tématem, tak stylem a způsobem vyprávění.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt vzniká v rumunsko-ukrajinsko-české koprodukci a má za sebou dlouhou vývojovou fázi, účastnil
se úspěšně řady workshopů a koprodukčních fór. Během této doby došlo k výměně na postu režiséra,
stávající tým je nicméně stabilní a představuje jednotnou tvůrčí vizi (viz výše). Český partner - produkční
společnost Bionaut - na projektu spolupracuje dlouhodobě a v letošním roce představila svou minoritní
koprodukci Proč psi nenosí kalhoty (dříve Mona) na festivalu v Cannes. Projekt Men of Deeds je v
žádosti představen dostatečně komplexně a spolu se zkušenostmi žadatele není pochyb, že by nebylo
možné jej úspěšně zrealizovat.
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Men of Deeds
3181-2019
Bionaut
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu
2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
18. srpna 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
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Ve scénáři Men of Deeds pronikáme spolu s policistou Iliem pod povrch zdánlivě všedního života na
rumunském venkově, a dozvídáme se tak o palčivých problémech spojených se zločinností, vydíráním nebo
korupcí, jež jsou všeobecně vnímány jako neměnné a přirozené. Ilie musí řešit morální dilema, zda se nechá
do takto nastaveného systému vmanipulovat, nebo se mu rozhodne vzdorovat.
Scénář charakterizuje jednoduchý děj a realismus v kombinaci se silným tématem a vyzněním. Stěžejní
se pro pojetí a účinnost celého vyprávění jeví perspektiva jediné titulní postavy, která je funkční i z hlediska
udržování a podněcování diváckého zájmu. Napříč scénářem lze vyzdvihnout lze také práci s gradací, jež
eskaluje v dramatickém finále.
Téma scénáře je vpravdě aktuální a společensky relevantní – dotýká se zásadních problémů (nejen)
středoevropského a východoevropského prostoru. Závažnou výpověď se přitom daří propojit s
žánrovými prvky easternu či thrilleru, na něž autoři v žádosti průběžně odkazují a jež by se měly promítnout
i do výsledného filmového ztvárnění.
Snímek vznikne v koprodukci Rumunska, Česka a Ukrajiny, přičemž čeští filmaři získají zastoupení v
některých klíčových pozicích tvůrčího štábu. Do českého prostředí je naplánovaná rovněž postprodukce.
Projekt má v různých ohledech šanci na úspěch a podporu si zaslouží.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

DOPORUČUJI

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria
1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Příběh scénáře Men of Deeds je zasazen do prostředí současného rumunského venkova, do jehož (na
první pohled běžného) života pronikáme spolu s policistou Iliem. Postupně však stejně jako on odkrýváme
nevlídnou tvář daného prostředí – místní autority páchají zločiny, dopouštějí se vydírání a jsou napojeny na
všeobecně zavedený korupční systém, vnímaný jako cosi přirozeného. Sám Ilie se ocitá ve víru manipulace
a musí se rozhodnout, zda se stane součástí tohoto systému, nebo se zlu postaví tváří v tvář.
Scénář má poměrně jednoduchý děj a přitom silné téma a také vyznění. Příběh je vyprávěn prostě a
přirozeně, s důrazem na realistické motivace, aniž by sklouzával k banalitě nebo polopatičnosti.
Jednoduchost je zde naopak velmi funkční v soustředěnosti na titulní postavu a její hledisko – jisté
záležitosti si musíme stejně jako Ilie skládat a domýšlet sami, čímž je stále podněcován náš zájem.
Na scénáři můžeme ocenit také práci s gradací. Zpočátku líná atmosféra se začíná pozvolna proměňovat a
nakonec eskaluje v akčním dramatickém finále. Napětí zesiluje a atmosféra houstne spolu s tím, jakých
situací je Ilie svědkem a jaké nové skutečnosti se dozvídá. Tuto stěžejní postavu se podařilo vykreslit
plasticky s jejími různými klady i zápory tak, abychom se dokázali identifikovat s jejími činy a prožívali s ní

morální dilema, které uvnitř sebe řeší, a pohání tím příběh dopředu.
Dalším nesporným kladem je aktuálnost a společenská relevantnost scénáře, zprostředkovaná poutavým
způsobem. Autorům se daří propojit výpověď o sociální realitě a problematických jevech (nejen) rumunské
společnosti s žánrovým prvky, na které se v žádosti průběžně odkazuje (ať už je to thriller nebo eastern).
Žánrovou inklinaci bude (soudě podle připojené režisérské explikace) podporovat i stylové ztvárnění –
práce s kamerou, svícením, hudební složkou či širokým obrazovým formátem. Z uměleckého hlediska lze
projekt shledat cenným a pozoruhodným.
1

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Režisér Paul Negoescu natočil dosud 3 celovečerní filmy a v Rumunsku má již vybudované solidní renomé.
Jeho tvorba sklízí úspěch u publika, ale uznání získává i na festivalové půdě. Autory předloženého
scénáře, který během svého vývoje prošel několika workshopy a získal ocenění, jsou Radu Romaniuc a
Oana Romaniuc. Produkci zaštiťuje za společnost Tangaj mladá rumunská producentka Anamaria Antoci.
Českými koproducenty jsou za Bionaut Vratislav Šlajer a Danny Holman.
V klíčových tvůrčích profesích mají podstatné zastoupení i Češi: kameraman (Martin Žiaran), zvuková a
obrazová postprodukce (Milan Kolář jako VFX supervize) a hudba (Petr Ostrouchov). Skvělá je volba
titulního hereckého představitele Șerbana Pavlu, který se pravidelně objevuje ve významných současných
rumunských filmech. Aktuální personální zajištění projektu nemá vyloženě slabých míst, nicméně některé
pozice stále nejsou obsazeny ani předběžně rozjednány (architekt, střihač či mistr zvuku).
2

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Chystaný film se může stát přínosným počinem minimálně ve východoevropském a středoevropském
prostoru už jen díky tomu, o čem vypovídá. Zároveň je poměrně jisté, že si najde své místo v mezinárodním
festivalovém okruhu a že zaujme diváky i v rámci standardní distribuce, ačkoli se jistě nedá kalkulovat s
obřím komerčním potenciálem.
Ve všech právě zmiňovaných případech může projekt těžit ze stále výborného renomé současné rumunské
kinematografie. Přestože v žádosti najdeme náznaky distancování se od nové vlny směrem k větší
žánrovosti, navazuje připravovaný film i na novovlnnou tradici. Mám na mysli ukazování nelichotivého
obrazu současnosti i minulosti vlastní země, respektive poukázání na provázanost historie s přítomností,
jež ovlivňuje život současníků. Mimo jiné i toto téma je ve scénáři obsaženo.
3

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Projekt je realizován v koprodukci Rumunska, Česka a Ukrajiny. Rumunskou stranu reprezentuje
společnost Tangaj (vznik v roce 2017 s několika projekty ve vývoji či v postprodukci) a Papillon Film
(produkční společnost režiséra Negoescu). Český koproducent Bionaut je zkušenou společností, která se
ve své bohaté činnosti soustřeďuje mimo jiné právě na koprodukční aktivity (z posledních úspěchů viz
snímek Psi nenosí kalhoty uvedený v Cannes).
Poměrně nízkonákladový projekt, u nějž nehrozí velká realizační rizika, má rozpočet 17.150.000 Kč. Česká
strana žádá SFK o částku 2.500.000 Kč (odpovídající 15% podílu na celkových nákladech), která by
pokryla postprodukční úpravy a honoráře pro české tvůrce ve štábu.
Aktuálně má projekt jistou podporu rumunského filmového centra, některé další podané žádosti čekají na
rozhodnutí (ukrajinský fond, MEDIA) – výše finančního zajištění k datu podání žádosti byla 40,6 %.
Marketingová a distribuční strategie je prozatím ve stádiu obecnějších strategií a úvah než konkrétních
plánů či úmluv (snad s výjimkou mezinárodní distribuční strategie). Žádost nicméně obsahovala všechny
náležitosti potřebné k posouzení projektu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Yesmeni staví zeď

Evidenční číslo projektu

3182-2019

Název žadatele

Hypermarket Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Martin Vandas

Datum vyhotovení

21.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Vynikající, aktivistický nápad dokumentárního filmu Yesmeni staví zeď kombinující závažná politická
témata s humorem - stejně politicky nekorektním, jako jsou nekorektní populisté sami…Silné téma i divácky
atraktivní zpracování přináší nabídku atraktivního dokumentu s potenciálem široké mezinárodní distribuce a
se smysluplným zapojením ČR do celkového kontextu.
Třístranná mezinárodní koprodukce Kanada - Německo - ČR, ambiciózní koprodukční rozpočet i řada
doložených zdrojů budoucího financování. Žadatel navazuje na předchozí spolupráci s Gebrudeder Beetz
Film.
Zavedená filmová značka i styl, který koreluje s dramaturgickým zacílením.
Široký distribuční potenciál včetně atraktivních možností práce s další distribucí.
Zásadní odlišnosti v celkových rozpočtech v jednotlivých uváděných dokumentech i finančních plánech,
prozatím pouze deklarovaný zájem ČT, některé neuváděné nebo nejasné zdroje financování na české
straně. Relativně malý autorský vstup na české straně (hudba Petr Marek, dramaturgie Jan Gogola ml.,
rešerše).
Přes dílčí nesrovnalosti v žádosti - uvedeno v podrobné analýze - projekt doporučuji po objasnění k realizaci.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji s výhradou

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je po formální stránce vyplněna správně, obsahuje i působivý filmový trailer. Žadatel navazuje na
předchozí koprodukční spolupráci se společností Gebrueder Beetz.
Jako jediné silné nejasnosti v žádosti vidím rozporuplné údaje v předkládaných dokumentech o
financování - viz níže.
Předložené deal memo není úplné, chybí deklarované přílohy (koprodukční rozpočet - Annex A).
Uváděná částka je opět jiná než v dalších přílohách. Uváděná role HMF nezahrnuje deklarované
rešerše a natáčení ve východní Evropě.
Nedoložena smlouva na scénář.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je přehledný, ovšem bylo by třeba ho porovnat s deklarovanou přílohou deal memo – kde je
uváděno 779.364,- EUR.
LOI of Documentary Channel - budget k datu 21.5.2019 je uváděn 1.485.75,- Kanadských dolarů - to
odpovídá částce cca 25,9 Mio CZK. Přitom ovšem LOI zdůrazňuje „ the budget shall not be changed
without documentary Channel approval“. Stejný dokument uvádí odlišné koprodukční podíly (Canadian
majority 50,48, minority German 27,81, Czech 21,71%).
V rozpočtu není patrné v jakém kurzu byl rozpočet nastaven a zda výchozí měnou byl CAD.
Další odlišnou částku rozpočtu představuje rozpočet uváděný ve švýcarském grantu Bertha Foundation
Grant - 1.133.000,- EUR což i při kurzu 25,- CZK ale odpovídá částce 28.3 Mio CZK.
Doporučuji Radě porovnání finančního plánu v žádosti s finančním plánem Documentary Chanel ze dne
31.5. 2019 a odlišnými částkami v deal memo, které bylo podepsáno 3.6.2019 - jak došlo během 4 dnů
k tak velkým změnám v rozpočtech? Rozdíly např. i na vlastním vkladu CZ strany.

Projekt prokázal svůj distribuční potenciál již v této fázi potvrzeným zájmem řady investorů - tv, aj.
Zájem ČT je prozatím jen deklarován, nedoložen. Producentkou by měla být za ČT Alena Mulllerová a
po prázdninách by měly být známy výsledky programové rady.

Producentská explikace deklaruje i spolupráci se Seznam.cz, ovšem finanční plán tuto skutečnost taktéž
nepostihuje a ani v explikaci není uvedeno bližší vysvětlení.
Celkový rozpočet představuje vysoce ambiciózní mezinárodní koprodukci 3 zemí s odlišnými možnostmi
spolufinancování i nastavení nákladů.
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Distribuční i producentská strategie je propracovaná, odráží zkušenosti všech zúčastněných.
V harmonogramu není zcela realistické podání žádosti na Eurimages v srpnu 2019, neboť není
v souladu s harmonogramem rozhodování Fondu (doloženo 50% za každou koprodukční stranu). Jak
žadatel postupoval bude možné ozřejmit v rámci slyšení Fondu.
Přesto jde o projekt, který má pro českou kinematografii (byť jde autorsky o ne zcela výraznou českou
stopu - nejsilněji Petr Marek coby skladatel hudby a Jan Gogola ml. coby dramaturg) význam, přináší
možnost zapojit se do projektu se silnou filmovou značkou The Yes Man, která existuje již řadu let a
přináší aktivistickou dokumentaristiku se silným diváckým potenciálem.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Hypermarket film patří mezi nejrespektovanější a nejzkušenější producenty dokumentární tvorby
v České republice, se zkušenostmi i z mezinárodních koprodukcí a spolupracující i s řadou zahraničních
tv. Většina jejich produkce míří na divácky atraktivní, provokativní témata často s politickými
souvislostmi. Naposledy prokázali svůj dramaturgický i producentský cit s jednou z nejúspěšnějších
crowdfundingových kampaní pro nově připravovaný film V síti (hithit, splněno na 354%, vybráno přes 3
Mio czk) https://www.hithit.com/cs/project/6099/v-siti
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Yesmeni staví zeď
3182-2019
Hypermarket Film
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu
2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
18.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Letos to bude třicet let, co padla berlínská zeď, symbol poválečného rozděleného světa. Zejména v
posledním desetiletí začaly ale vyrůstat zdi nové. Dokonce se zdá, že jediný program, na kterém se
některé politické strany nejen u nás vůbec ještě shodnou, je právě program stavění zdí, ať těch
skutečných, či jenom psychologických. Jenže ty jsou možná ještě horší: znemožňují komunikaci,
brání jakékoli domluvě, upevňují v lidech instinktivní strach z neznámého.
Připravovaný dokument vychází z rekognoskace fyzických zdí a bariér, které vyrostly na různých
místech světa v domnění, že se stanou řešením palčivých společenských problémů, zejména
migrace. Co vlastně zeď skýtá, ptá se dokument. Sounáležitost s „našimi“, pocit bezpečí před
„cizími“? Lidé obecně touží po štěstí, je ale zeď tou správnou cestou k němu?
Odpovědi i řešení má ve filmu hledat a posléze i poskytnout americké mystifikátorsko-aktivistické duo
The Yes Men. To se v převleku za stavaře hledající podobu jakési dokonalé „superzdi“ vydává za
obhájci zdí, aby vyslechlo jejich zkušenosti a pak navrhlo fiktivní vlastní model. Ten je ovšem v řešení
problému stejně utopický jako je utopické domnění, že jej vyřeší zdi...
Přiznám se, že při pointě, že „cílem je boj za lepší svět“ mi trochu naskočila husí kůže – víme, jak za
něj bojovali komunisti a jak to končilo. Nebráním se umění, které je angažované, usiluje realitu nejen
zobrazovat a analyzovat, ale také ovlivňovat, ale z tohoto projektu je už teď až příliš cítit předem
hotový názor, jistota, jak se věci mají a k čemu je třeba výpověď o nich dovést. Já názor autorů v
podstatě sdílím, ale trochu mi vadí, že mě jako diváka nenechají udělat si ho až nad filmem a sám.
Doufám proto, že aspoň parodický odstup Yesmenů tuto aktivisticko-ideologickou zatěžkanost setře.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty
si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze
žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Nové parcelování a rozdělování světa je palčivým problémem dneška, souvisejícím se vzestupem
populismu a nacionalismu, rasové a náboženské nesnášenlivosti, všeobecné intolerance. Zdi na
hranicích se staly výstražným symbolem, svědectvím neschopnosti lidstva řešit globální výzvy nového
milénia. Minulost varuje před následky eskalace, z nejisté budoucnosti západní společnosti těží jen
nevyzpytatelné mocnosti na východě.
Dokument chce nahlédnout, jak se u zdí a bariér, ať je tvoří ostnatý drát, průliv či peníze, žije, zda jsou
opravdu zárukou toho, co slibují. Činí tak prostřednictvím investigativně-reportérského dua The Yes
Men, které se podobnými mystifikačními akcemi proslavilo už v minulosti a má za sebou i tři
aktivisticky podvratné filmy. Tentokrát ovšem s ambicí natočit nejen aktuální dadaistickou politickou
satiru, ale plnohodnotný dokument pro kina, který by i obrazově využil neobvyklých scenérií bariérami
poznamenaných a doslova zjizvených krajin a sídel.
Samozřejmě na mysl při tom přichází dlouhometrážní prvotina z dílny žadatele Český sen (2004),
která pracuje s podobnými mystifikačními postupy. Souznění v přístupu, který kombinuje hravé
podvodnictví s vážným občanským zájmem, je tu tedy předem zaručeno a směřuje k jednotnému cíli.
Projekt pokládám za zcela připravený k realizaci a hodný požadované podpory.
2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Yesmeni představují zvláštní segment aktivistického dokumentarismu, který na sebe navazuje i
ustálenou diváckou a partnerskou skupinu na sociálních sítích. Jejich role je tedy naprosto ústřední a
dokument bude i paralelou svého názvu navazovat a odkazovat na jejich předchozí filmy. Německý
režisér dodá filmařský nadhled a velkorysost, česká strana spřízněného dramaturga, patrně hudbu,
grafický design a velkou část postprodukce. To je slušná účast, která může přinést žadateli zpětný
zájem o jeho vlastní produkci, zejména o zmíněný Český sen.
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Téma je výsostně aktuální nejen v našem a evropském kontextu, ale jak dokládá sám film i v měřítku
globálním. Zdi jsou symbolem radikální proměny světové mentality, metaforou nového
nacionalistického radikalismu a populismu, ostrakizace jinakosti, záměrného vyvolávání strachu jako
prostředku k uplatnění mocenských ambicí. Jejich odpůrci přicházejí ovšem s řešeními, které
pocházejí z říše iluzí: že by problém vyřešil „základní nepodmíněný příjem a konec státních hranic“,
tomu může věřit jen dobře situovaný pravičák s levičáckými postoji. Je to jen další hezká vize, po které
lidstvo tak rádo touží, a ve filmu to na chvíli může vyvolat důvod k zamyšlení. Záchranou a inovací tu
bude ponor do yesmenského happeningu, který ovšem - ze seriózního a věcného stanoviska - sám jen
dál rozmnožuje chaos dnešního světa.
4 Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je vypracována obsažně a důkladně, ale trochu anonymně. Dobře, věrohodně a přesvědčivě
zpracovaný je producentský záměr z pera žadatele, naproti tomu mi není jasné, kdo je autorem
treatmentu, čí vlastně vyjadřuje názor a postoj (Yesmenů?), zatímco režisérská explikace působí jak
okopírovaná právě z prezentačních materiálů. Dramaturg je stejně jako režisér potvrzen, jeho
vyjádření však v žádosti chybí, a přitom právě tohle téma by si žádalo víc než věcnou oponenturu.
Projekt je zatím zafinancován jen z 50,13%, další položky z dobře diverzifikovaného vějíře podpor jsou
však na obzoru. Rozpočet je vysoký, zejména kvůli vysokým tvůrčím honorářům a nákladům na
cestovné a další zaopatření štábu, to ale vyplývá ze samé podstaty angažmá Yesmenů a tématu filmu.
Pro žadatele je tento film produktivním spojením s tvůrčím přístupem, jaký ve stejné době uplatnil on i
Yesmeni při svém vstupu na pole kinematografie. Dochází tu tedy k synergii přístupů, k
oboustrannému pokusu posunout se na vyšší tvůrčí level, a už jen proto je jasné, že bude žadatel
maximálně usilovat o zdar výsledku. Jeho východní zkušenost může být dobrým korektivem
yesmenského přístupu.
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Expertní analýza
Název projektu

Yesmeni staví zeď

Evidenční číslo projektu

3182-2019

Název žadatele

Hypermarket Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

20. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je celovečerní inscenovaný dokument na téma populismu a migrační krize, který
připravuje německý scenárista a režisér Jan Tenhaven s americkou aktivistickou dvojicí The Yes Men. Film
vzniká jako velký mezinárodní projekt v koprodukci Kanada (40%) – Německo (40%) – ČR (20%) s
rozpočtem 20 mil.
Film je koncipován jako aktivistické, polemické, politické dílo, které formou yesmenské podvratné estetiky
politické klauniády, mystifikace s falešnou identitou a ironické sociální provokace studuje vážný globální
problém: světový vzestup populismu na pozadí migrační krize, jehož projevem jsou různé podoby politiky
zdí: od Trumpovy mexické zdi, přes středomořská opatření EU proti uprchlické vlně z Afriky a Blízkého
východu, maďarský elektrický plot či brexit až po izraelsko-palestinskou hranici. Své kapitoly dostaly také
koprodukční země: Berlínská zeď, jejíž dědictví je aktualizováno nástupem pravicově-nacionalistické AfD,
pražská Lennonova zeď pojednaná coby symbol imaginace a svobody ve spojení s výročím pádu
komunismu, a kanadská epizoda bez zdi. Je zřejmé, že tyto motivy jsou vedeny logikou producentskou,
nikoli kreativní: nejsou ústrojné ohnisku výpovědi, které se týká aktuálních hraničních dramat. Tvůrci
zaujímají aktivistický postoj s levicovou agendou „boje za lepší svět“ a chtějí přesvědčit svět, že stavby zdí
nejsou řešením. Řešením je vysoké zdanění bohatých, základní nepodmíněný příjem a konec státních
hranic. Chápu vyhraněný politický a polemický koncept včetně agitační funkce zkratky, na jehož základě si
film cíleně buduje svůj kontroverzní účinek. Nicméně se mi zdá, že vyprávění upadá do téže pasti
jednoduchých receptů, do jaké chytá pravicové populisty. Výsledkem je přímočaré politické poselství, které
nedbá složitosti problému a zejména specifik jednotlivých „zdí“, jež z nich činí nesrovnatelné případy. Ačkoli
chce přesvědčovat svět, přesvědčuje přesvědčené. Ideologie tu naráží na umění a americký ofenzivní
pohled na složitosti evropských dějin i současné uprchlické vlny. Velmi by mě zajímal názor českého
dramaturga, explikace ale přiložena není.
Českou stranu zastupuje producent Filip Remunda, Jan Gogola ml. v pozici hlavního dramaturga, Midi Lidi
(hudba) a Studio Najbrt (grafika). V jednání je Česká televize. Česká účast je z hlediska producentského i
tvůrčího výrazná, zapojení příběhu Lennonovy zdi však působí dost neústrojně, což ostatně podtrhuje i
skutečnost, že Praha je zakomponována jako geografická zastávka na trase z Německa do Maďarska.
Rozpočet bezmála 20 mil. odpovídá velikosti a realizační náročnosti mezinárodní produkce (42 ND od října
2019 do ledna 2020 s natáčením v 9 zemích tří světadílů). Finanční plán je náležitě vícezdrojový a
realistický, zajištěna (potvrzena) je slušná míra 50%. Požadavek na Fond ve výši 2,1 mil. (10,5%) je
přiměřený české účasti, druhá polovina českého podílu je v jednání, vklad žadatele není doložen.
I přes výhrady k autorsko-dramaturgické koncepci považuji projekt za umělecky a společensky hodnotný
právě pro jeho polemické a podvratné pojetí, které, jakkoli působí problematicky, jistě vzbudí hodně
festivalové a divácké pozornosti, a to nejen u svých příznivců.
Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt má originální námět, společensky závažné téma a osobitou uměleckou koncepci.
Projekt cíleně pracuje s vyhraněným polemickým a politickým pojetím a tím si buduje svůj kontroverzní
potenciál. To má své přednosti i nedostatky. Na jedné straně chce burcovat své příznivce, ale možná je jen
předvídatelně utvrzuje ve stávajících pozicích. Chce vynalézavě útočit na populisty, ale sám předkládá
zjednodušující obraz světa a naivní řešení. Chce přesvědčit svět, ale zaměřuje se výhradně na spřízněné
komunity, jak o tom svědčí marketingová a distribuční strategie, čili přesvědčuje přesvědčené.
Epizodickou strukturu vyprávění sice spojuje motiv cesty, ale jinak jde o dost nesourodou skladbu „zdí“.
Je zřejmé, že projekt je motivován americkou frustrací z Trumpa a jeho „mexické zdi“ a že jeho ohniskem
jsou současná hraniční dramata. Evropské epizody jsou každá z jiného soudku, a ty historické (berlínská,
pražská) už zcela vypadávají z konceptu. A izraelský případ je zcela specifický. Spojnicí tak zůstává
ideologický konstrukt – a zřejmě také pragmatický účel dle koprodukčního vzorce.
Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy jak z hlediska umělecké kvality a společenské hodnoty, tak
z hlediska posílení mezinárodní konkurenceschopnosti české kinematografie a podpory mezinárodních
koprodukcí.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Aktuální personální seznam obsahuje jen dvě jména – autora-režiséra a dramaturga, což jsou povinné
údaje, ostatní (nepovinné) pozice nejsou obsazeny, resp. nejsou vyplněny.
Český vklad je po stránce producentské i tvůrčí významný, což je dáno jak výraznými osobnostmi, tak
pozicemi. Citelně schází dramaturgická explikace – ačkoli není povinná, bylo by to v případě, kdy český
dramaturg je hlavní, respektive dle aktuálního obsazení štábu jediný dramaturg, a kdy jde o vyhraněný
mezinárodní projekt, nanejvýš užitečné.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt je zajímavý a přínosný svým atlantickým rozměrem, reflexí vážného světového problému a osobitým
uměleckým pojetím v hybridním žánru inscenovaného dokumentu s polemickou formou a politickou
agendou. Film má produkčně, tematicky i politicky mezinárodní (euroamerický) festivalový, televizní a
distribuční potenciál.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost obsahuje podrobně rozpracovanou producentskou strategii, nedostatky žádosti jsou spíše
formálního rázu: režisérská explikace je dost obecná a spíše se týká autorské koncepce než režijní
realizace, schází dramaturgická explikace (byť není povinná), schází širší údaje o personálním zajištění,
schází potvrzení o finančním vkladu žadatele. Celkově ale žádost poskytuje dostatečnou představu o
projektu a jeho realizaci. Projekt je s danou realizační strategií uskutečnitelný.
Žadatel je důvěryhodný a zkušený producent a tvůrce s názorem, projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel
je schopen projekt úspěšně realizovat.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Muzeum revoluce

Evidenční číslo projektu

3183-2019

Název žadatele

nutprodukce s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

6.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Dobře zpracovaná kompletní žádost se týká již rozpracovaného (roztočeného) dokumentárního filmu
Muzeum revoluce, který bude mít dvě finální stopážové verze: 80 min. a 52 min. (pro televizní vysílání
v různých zemích). Tento požadavek vznikl během intenzívního vývoje a první fáze realizace.
Celkový rozpočet činí 5 372 850 Kč resp. 210 700 €, požadovaná podpora Fondu 892 500 Kč, Zdroje
jsou výrazně diverzifikované, byť na různé úrovni zajištění (potvrzené, v jednání či zažádané).
Dalšími partnery bazálně třístranné koprodukce jsou producenti z Chorvatska a Srbska, detaily viz
níže. Mezi potenciální koproducenty patří i firmy ze Slovinska a Norska (ta dokonce figuruje
v uzavřeném Deal Memo).
Projekt byl úspěšně několikrát prezentován na pitching fórech a koprodukčních trzích. Výsledkem byly
nejen finanční vstupy (příspěvky), ale i výše zmíněná nutnost výroby verze vhodné pro televizní
programování.
Rozpočet je reálný, podpora v požadované výši by tvořila 16,61 % podílu plnění na celkových
nákladech projektu, ale přesto lze její udělení doporučit.
Udělení podpory

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Celá žádost je zpracovaná svědomitě, obsahuje všechny povinné i ilustrující přílohy, producentská
explikace je vyčerpávající, splnila by očekávání a informační hodnotu i po razantní redakční úpravě.
Výše zmíněná koprodukce je nyní podílově rozdělena takto: srbská firma Uzrok 27,05 %, chorvatská
restart 17,04 %, žadatel 19,7 %. Důležití jsou i další přispěvatelé tvořící celkem 36,21 % zdrojů (HBO
Europe, Stanford University, Insitute of Documentary Film apod.). O skutečně velké snaze pokračovat
v diverzifikaci zdrojů svědčí i výše zmíněná přítomnost norské Oslo Pictures (dříve Film Farms) v Deal
Memo a zájem slovinské společnosti NOSOROGI.
Všechny finanční podklady jsou v podkladových materiálech a korespondenci přirozeně vyjádřeny
v EUR, což zcela zřetelně prokazuje, jak setrvávání na tzv. vlastní měně (CZK) je (nejen) v oboru
mezinárodních koprodukcí nepraktické a anachronické.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Ačkoli míra jistého finančního zajištění projektu tvořila v době podání žádost 49 %, lze stav Finančního
plánu – a jeho kompozici – pochválit. Přílohu Deal Memo uzavřeného mezi žadatelem a chorvatským
koproducentem restart tvoří velmi přesný finanční plán v EUR, který bylo možné jen převést do CZK.
Vlastní rozpočet je sestaven racionálně a odpovědně, tudíž nemá smysl vznášet dotazy ke konkrétním
položkám.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

V distribuční strategii žadatel – zjevně spolu s koprodukčními partnery – kombinuje tradiční a nové
distribučních kanály včetně televizního vysílání, zejména v zemích bývalé Jugoslávie.
Žadatel uvažuje o uvedení na prestižním festivalu (uvádí i MFFKV) a o kinodistribuci osvědčenými
společnostmi specializovanými v České republice na „artovou tvorbu. Nevynechává ani vysílání
Českou televizí. Doufá v uvedení i množstvím dalších televizních vysílatelů a příkladně uvádí ty
nejdůležitější (NRK, YLE, RAI, Arte apod.).
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Producentská firma původně založená třemi studenty (nyní již přirozeně absolventy FAMU Tomášem
Hrubým, Pavlou Kubečkovou-Janouškovou a Peterem Badačem) v roce 2009 se brzy stala plodnou
výrobnou audiovizuálních děl, v roce 2017 resp. 2019 personálně transformovanou (do týmu přibyli
Jakub Voktorin, Štěpán Hulík a Lukáš Kokeš). Nejprve byla silně navázána na studentské projekty
FAMU, později, zejména po produkci pro HBO Europe (nejznámější se stala minisérie – a celovečerní
film – "Hořící keř" v režii Agniezsky Holland), rozšířila úspěšně své producentské portfolio takřka na
všechny audiovizuální disciplíny.
Dosavadní výkon nutpodukce s.r.o. v oblasti hrané i dokumentární tvorby, včetně mnoha
rozpracovaných a připravovaných projektů, lze hodnotit jako mimořádný.
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Expertní analýza
Název projektu

Muzeum revoluce

Evidenční číslo projektu

3183-2019

Název žadatele

nutprodukce

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová
Datum vyhotovení

15. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Stará bezdomovkyně Mara žije se 7-letou romskou albínkou Milicí v suterénu nedostavěného
bělehradského Muzea revoluce, které se mělo stát ukázkovým projektem komunistického režimu
bývalé Jugoslávie. S příchodem jara se objeví matka děvčátka, mladá romská narkomanka Vera.
Obyvatelé Muzea jsou vystěhováni, protože na jeho místě se bude stavět nová koncertní síň. Vera
s dcerkou se potlouká na ulici a dítě ztratí se stařenkou kontakt. Nakonec se matka s dcerou rozhodne
opustit Bělehrad. Synopse dokumentárního filmu pohybujícího se na hraně hraného snímku slibuje
silný příběh a autentické protagonisty. Použitá metoda s dlouhými nezúčastněnými statickými záběry
ovšem může diváka spíše odradit. Vzhledem k příběhu a jeho hrdinům působí jako příliš formalistická a
odosobněná. Jednotlivá témata (bezdomovectví, romská problematika, drogy…) mají společenský
význam, bez hlubšího osobního a emocionálního zaangažování diváka nedosáhne ovšem snímek
kýženého účinku. Projekt má výrazný mezinárodní potenciál, který je ovšem úzce limitován na
specializované festivaly a specializovanou nebo alternativní distribuci. Autorský režisér srbského
původu Srdan Keča je na projektu v roli autora, režiséra i kameramana. Českým zástupcem v týmu
mají být dramaturg Lukáš Kokeš, hudební skladatel Martin Ožvold a zvukový mistr Viktor Ekrt. Česká
strana zajišťuje zvukovou i celkovou obrazovou postprodukci. Srbsko-chorvatsko-český projekt je
dobře ošetřen, už ve fázi příprav vzbudil zájem na dokumentárních fórech a platformách. Žadatelem za
českou stranu je mladá společnost, ovšem s vynikajícími výsledky. Chorvatský koproducent bude
zároveň distributorem pro země bývalé Jugoslávie. Produkční náklady jsou odpovídající, český podíl,
financován z více zdrojů, tvoří cca 20%. Majoritní producent předložil kvalitní distribučněmarketingovou strategii, která je ovšem poměrně univerzální a neobsahuje lokální česká specifika.
Český distributor není potvrzen. Počítá se s kooperací s Institutem dokumentárního filmu (VOD
distribuce) a s alternativní distribucí provázenou diskusemi na daná témata obsažené ve filmu. To je
pravděpodobně nejlepší cesta pro exploataci takhle specifického projektu, jehož podpora je na
zvážení.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Předložená synopse ambiciózního dokumentárního filmu pohybujícího se na hraně hraného snímku slibuje
silný příběh a autentické protagonisty. Ti jsou sice opravdoví a autentičtí, je ale otázka, zda si dovedou
diváky emocionálně získat. Použitá metoda s nekonečně dlouhými nezúčastněnými statickými záběry (viz
natočené ukázky) je spíše může odradit. Autor se sice snaží o použití moderního způsobu filmového
vyprávění, ten ale působí vzhledem ke zvolenému příběhu a jeho protagonistům jako příliš formalistický a
odosobněný. Znemožňuje divákovi ztotožnění se s hlavními postavami nebo jeho hlubší emoční
zaangažování se. Využití bývalého komunistického symbolu, Muzea revoluce jako pozadí a metafory
zhrouceného režimu je sice zajímavý nápad, je ale otázka, zda bude dostatečně funkčně využitý a
především propojený s celým příběhem. Jednotlivá témata jako bezdomovectví, romská problematika nebo
zneužívání drog a jeho důsledky jsou sice univerzální, bez hlubšího osobního zaangažování diváka
nedosáhne ovšem výsledný snímek dostatečně silného účinku. Film tak zůstane odsouzen na úzce
limitované využití, především na specializovaných festivalech nebo jejich sekcích orientujících se na
náročné autorské snímky (Fórum mladého filmu na Berlinale nebo Rotterdam).
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autorský režisér srbského původu Srdan Keča je vizuální umělec, filmař a pedagog. Jeho vlastní tvorba
obsahuje vizuální instalaci, experimentální dokument nebo filmovou esej, které byly úspěšně uvedeny na
mezinárodní scéně. Jako producent a střihač se podílel na celovečerním dokumentu Flotel Europa (Fórum Berlinale 2015). Na předloženém projektu bude v roli autora, režiséra a kameramana. Českým zástupcem
v tvůrčím týmu je dramaturg Lukáš Kokeš, který má zkušenosti také jako aktivní dokumentarista. Dalším
českým vkladem do projektu má být spolupráce s hudebním skladatelem a zvukovém umělcem Martinem
Ožvoldem a zvukovým mistrem Viktorem Ekrtem (postprodukční studia Soundsquare). Česká strana má mít
na starosti také celkovou obrazovou postprodukci včetně barevného vyrovnání.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt má výrazný mezinárodní potenciál, který je ovšem úzce limitován na specializované festivaly a
specializovanou nebo alternativní distribuci. Podobné využití lze předpokládat i v ČR. Nicméně výsledný
film může zaujmout odborníky a specifickou, poučenou diváckou skupinu, a to především díky své formální
stránce, využívající moderní filmový jazyk a postupy odpovídající trendům současné světové
kinematografie.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt je dobře ošetřen: už ve fázi příprav vzbudil pozornost a zájem na dokumentárních fórech a
platformách, dokonce tam získal i několik finančních cen, které budou použity na jeho dokončení. Důležité
bylo také získání zájmu různých zahraničních televizních stanic. Producenti chtějí v této cestě pokračovat.
Zájem potvrdila i prestižní americká univerzita ve Stanfordu (režisér tam pracuje jako odborný asistent)
udělením grantu. Film má být srbsko-chorvatsko-českou koprodukcí. Žadatelem za českou stranu je mladá
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společnost, ovšem s vynikajícími výsledky. Chorvatský koproducent bude zároveň distributorem pro země
bývalé Jugoslávie. Produkční náklady jsou odpovídající a dosahují cca 5,4 mil Kč, z toho český podíl tvoří
cca 20%. Vedle příspěvku SFK (892 500 Kč) by měl být zafinancován vlastním vkladem žadatele a také
vkladem dalšího českého koproducenta. Majoritní producent předložil kvalitní distribučně-marketingovou
strategii, která je ovšem poměrně univerzální a neobsahuje lokální česká specifika. Český distributor není
potvrzen. Počítá se s kooperací s Institutem dokumentárního filmu (VOD distribuce) a s alternativní
distribucí provázenou diskusemi na daná témata obsažené ve filmu. To je pravděpodobně nejlepší cesta
pro exploataci takhle specifického projektu.
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Expertní analýza
Název projektu

Muzeum revoluce

Evidenční číslo projektu

3183-2019

Název žadatele

nutprodukce

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík
Datum vyhotovení

20. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Torzo nedostavěného Muzea revoluce uprostřed Bělehradu obývají místní bezdomovci, především Romové:
mezi nimi i stará Mara s 8-letou dívkou Milicí. Jednoho dne se objeví Milicina matka, narkomanka Vera, a
rozhodne se i s dítětem odjet z města. V suterénu muzea, které se bude likvidovat, zůstane jen stará Mara.
Témata snímku (problematika Romů, bezdomovectví, zkrachovalé sny o komunismu…) kromě východní
Evropy zčásti rezonují i na Západě. Primárně dokumentární projekt je svou povahou blízký hranému filmu
s emocionálně silným příběhem. Nicméně zvolená observační metoda i předložený sestřih s dlouhými,
pomalými záběry tuto emocionalitu postrádá, naopak se ji snaží potlačit. Srbský dokumentarista Srdan Keča
je tvůrce se širokým záběrem, věnuje se také vizuálnímu umění. České zastoupení je v profesích dramaturg,
hudební skladatel a zvukový mistr s postprodukčním studiem. Projekt má mezinárodní ambice, které
vycházející jak z tématu, tak z jeho inovativního formálního uchopení. V Čechách ovšem osloví pouze
zasvěcené fanoušky náročného autorského dokumentu. Žadatelem je úspěšná společnost s výraznými
výsledky. Projekt je dobře připraven, získal již několik grantů, potvrzen je zkušený mezinárodní sales agent a
zájem mají zahraniční televize. Vedle hlavního producenta ze Srbska má také koproducenta z Chorvatska,
jenž je také distributorem a hodlá snímek uvést ve všech zemích bývalé Jugoslávie. Podíl české strany (cca
20% rozpočtu) by měl být pokryt ze tří zdrojů: vlastního vkladu žadatele, vkladu koproducenta a příspěvku
SFK. Český distributor není zatím potvrzen. Většinu pozitiv, včetně marketingové strategie a odhadu divácké
cílové skupiny vnesl do projektu už hlavní producent a jeho chorvatský partner – vklad české strany by mohl
být intenzivnější. Vzhledem k jistým pochybnostem je doporučení hodně hraniční.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Snímek nabízí hned několik zajímavých témat: problematiku Romů, zkrachovalé sny o komunizmu ve
východní Evropě, problém bezdomovectví a nedostatku bydlení. Tato témata jsou univerzální nejen pro
země východní Evropy, ale zčásti rezonují i na Západě. Talentovaný mladý srbský autorský režisér chce
film natočit moderním filmovým jazykem, kdy kamera z odstupu nezúčastněně sleduje své protagonistky. Ty
už má vybrány a má k nim osobní vztah. V rámci vývoje a sběru materiálu s nimi již také hodně natočil,
přičemž chce tento materiál využít i ve výsledném tvaru. K dalšímu účinkování si je zavázal smluvně, je
ovšem otázka, zda v případě takhle sociálně vykořeněných lidí půjde vše podle jeho představ. Ve filmu
chce tvůrce použít také archivní materiály, které budou odkazovat na dobu, kdy stavba vznikala, a
optimistické plány o její budoucnosti. Přiložený krátký treatment naznačuje, že projekt, ačkoli dokumentární,
je svou povahou blízký hranému filmu s emocionálně silným příběhem o rodinných poutech a jejích hledání.
Nicméně zvolená observační metoda i sestřih předloženého vizuálního materiálu s dlouhými, pomalými
záběry tuto emocionalitu postrádá, a naopak se ji snaží potlačit.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Ústřední postavou celého projektu je srbský režisér – dokumentarista Srdan Keča, jenž je také autorem
scénáře a kameramanem. Jedná se o tvůrce se širokým záběrem, který se věnuje také vizuálnímu umění, a
zároveň působí jako odborný asistent na prestižní Stanfordské univerzitě v USA. Natočil několik
krátkometrážních dokumentů a jako producent a střihač spolupracoval na celovečerním dokumentu Flotel
Europa (uvedeno na Berlinale v roce 2015). Lze tedy předpokládat, že se ujme i profese střihače.
Jako další člen tvůrčího týmu je v přihlášce uveden dramaturg Lukáš Kokeš, jenž má sám na svém kontě
jako režisér několik dokumentů a v tomto projektu zastupuje žadatele. Záměrem české strany je spolupráce
s hudebním skladatelem a zvukovém umělcem Martinem Ožvoldem v kolaboraci se zvukovým mistrem
Viktorem Ekrtem z postprodukčního studia Soundsquare. Žadatel chce pokrýt ještě náklady na colour
grading a celkovou obrazovou postprodukci.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Je evidentní, že projekt má především mezinárodní ambice, které vycházející jak z tématu, tak z jeho
ambiciózního a inovativního formálního uchopení i ze samotné osobnosti režiséra a producentského
zázemí. Má také ambiciózní festivalovou vizi, která není nerealistická, jelikož je projekt svou povahou blízký
hranému filmu. Bylo by dokonce rozumnější cílit prioritně na festivaly nespecializující se pouze na
dokumenty s výraznou světovou premiérou buď v Berlíně, Locarnu či San Sebastianu, nebo dokonce
Benátky a Sundance (v jednání). V Čechách bude ale jeho dosah silně limitován a může oslovit pouze
zasvěcené fanoušky náročného autorského dokumentu.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žadatelem je ambiciózní producentská společnost, která ačkoliv nepůsobí na poli audiovize dlouho, má už
výrazné výsledky v podobě úspěšných televizních seriálů, animace a autorských dokumentů. Projekt je
celkově dobře připraven. Vedle hlavního producenta ze Srbska má již také dalšího koproducenta
z Chorvatska, jenž se věnuje i distribuci a hodlá snímek uvést ve všech zemích bývalé Jugoslávie. Projekt
se účastnil řady dokumentárních workshopů a platforem (další ve výhledu), kde získal několik finančních
cen, které jsou součástí rozpočtu. Další jeho položkou je i grant Stanfordské univerzity, kde režisér působí
jako pedagog. To všechno potvrzuje mezinárodní potenciál projektu. Zájem o prodej potvrdil zkušený
mezinárodní sales agent. Projekt už na dokumentárních platformách vzbudil zájem zahraničních televizí (o
52 minutovou verzi). Celkové náklady jsou vyčísleny na 5 372 850 Kč, což odpovídá charakteru projektu –
autorský dokument. Nicméně z tohoto rozpočtu bude těžké naplnit všechny ambice autora nasměrované
směrem k hranému filmu. Podíl české strany by měl tvořit necelých 20% rozpočtu, což by mělo být pokryto
ze tří zdrojů: vlastního vkladu žadatele, vkladu koproducenta (pravděpodobně Soundsquare, zatím ale jen
v jednání) a příspěvku SFK ve výši 892 500 Kč. Dá se říct, že většinu pozitiv, včetně marketingové strategie
a odhadu divácké cílové skupiny vnesl do projektu už hlavní producent a jeho chorvatský partner – vklad
české strany by mohl být intenzivnější. Český distributor není zatím potvrzen (jmenováno je několik
adekvátních potenciálních českých společností), žadatel vidí správně možnosti v alternativní distribuci
s diskusemi a v intenzivní VOD exploataci ve spolupráci s českým Institutem dokumentárního filmu (zatím
nepotvrzeno).
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Expertní analýza
Název projektu

Lipstick on the Glass

Evidenční číslo projektu

3184-2019

Název žadatele

Pink Productions s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Petr Szczepanik

Datum vyhotovení

20. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Vyhraněná autorská výpověď výrazné režisérské osobnosti polského filmu Kuby Czekaje, charakterizovaná
v explikaci jako „surrealistická road movie“, je zajímavá jednak odvážnou a důslednou uměleckou vizí a
ambicí intervenovat do společenských debat a tabuizovaných témat týkajících se genderu, individuálního
sebeurčení a mocenských hierarchií, jednak a v nemenší míře i odvahou a vizí producentskou. Ta spočívá
v razantní podpoře vyhraněného autorského stylu prostřednictvím relativně solidního rozpočtu (který
dokonce počítá s product placementem), složité mezinárodní koprodukce, prestižního mezinárodního
obsazení, internacionalizace výpovědi prostřednictvím práce se společenskými kontexty a jazyky, a také
v promyšleném, na míru projektu šitém marketingovém plánu.
Solidní český tvůrčí podíl na projektu (byť jednotlivá jména nejsou potvrzena: kostýmní výtvarnice, hudba,
herečka) odpovídá podílu finančnímu (11 %) a odráží sebevědomý přístup producenta Radovana Síbrta,
zaměřeného na odvážné a mezinárodně ambiciózní dokumentární a hrané projekty. Projevuje se v něm i
skutečnost, že Síbrt se do projektu dostal již ve fázi vývoje a mohl navázat na reciproční vztahy mezi
polskými, německými a českými producenty, kteří všichni patří ke špičce ve své oblasti.
Žádost je zpracovaná vzorně a ukazuje jak myšlenkovou a personální připravenost, tak vysokou míru
finančního zajištění z veřejných zdrojů v Polsku a Německu. Chybí jen bližší popis českého podílu.
Celkově lze říci, že se jedná o kvalitní projekt minoritní koprodukce, přesně naplňující smysl a parametry
výzvy a přinášející do českého artového filmu nové impulzy a možnosti. Vřele jej doporučuji k udělení
podpory.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Příběh vztahu androgynní sektářky a smysl života hledající ženy mafiána má povahu společensko-politické
alegorie o genderové nerovnosti, možnostech a důsledcích vzpoury a osobního sebeurčení. Výsledný film
bude bezpochyby divácky náročný, ale producenti s režisérem chytře pracují s marketingovým využitím
kontroverzních prvků a prestižního, mezinárodního hereckého obsazení, které mají šanci k vyhraněné
autorské vizi přitáhnout širší publikum a dostat jej do mediálních kanálů, které by uzavřenější artový projekt
neregistrovaly.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální obsazení projektu spojuje čtyři renomované produkční firmy ze 4 zemí, nadějného a jasně
vyhraněného režiséra s prestižním a mezinárodním hereckým obsazením. Producenti Radovan Síbrt a
Zuzana Tichá v minulosti dokázali, že mají cit pro mezinárodně atraktivní, ale umělecky jasně vyhraněné
projekty s festivalovým potenciálem.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Význam projektu pro českou kinematografii přesně odpovídá smyslu výzvy na minoritní koprodukce: dává
šanci českému producentovi a štábu podílet se na sdílené vizi již ve fázi jejího formování, umožňuje
výrazný tvůrčí podíl na realizaci, ale zároveň otevírá cesty k přenosu klíčových znalostí (jak tvůrčích, tak
producentských a marketingových) a k zisku symbolického kapitálu jak producentovi, tak brandu českého
filmu na A festivalech typu Cannes, na který film míří.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je vzorně připravená, rozpočet z větší části zajištěn, realizační plán odpovídá umělecké koncepci,
koproducenti mají zkušenosti s obdobným typem umělecky ambiciózních mezinárodních koprodukcí, chybí
jen producentská explikace a CV za českou stranu.
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Expertní analýza
Název projektu

Lipstick on the Glass

Evidenční číslo projektu

3184-2019

Název žadatele

Pink Productions

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

18.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

„Lipstick on the Glass je příběhem osvobození žen zatížených pocitem viny a studu z mocných okovů
arogantních, neústupných mužů. Je to příběh o právu každé lidské bytosti na sebeurčení, bez ohledu na
pohlaví a na vnucené společenské a kulturní normy.“ A je to film, který může uhranout, znepokojit,
nadchnout, doplňuji já. Velká přednost předloženého projektu spočívá v pečlivé přípravě a dodaných
materiálech. Představu o filmu si tak můžeme utvořit nejen ze scénáře samotného, ale i z celé řady
vizuálních ukázek – autoři mají naprosto jasnou představu nejen o charakterech a prostředí v kontextu
literární přípravy (výstavby příběhu, jeho působení skrze dílčí motivy, dialogy, chování…), ale také o tom, jak
tento „obsah“ co nejlépe ukázat. A nutno říci, že se pak scénář četl jinak, lépe, s vidinou konkrétní vizuální
estetiky, s jakou chtějí tvůrci Lipstick on the Glass odvyprávět.
Ale i když bychom odečetli z celku ony vizuální podklady, promyšlenou stavbu architektury mizanscény,
kostýmy, zacházení se světlem a kamerou, zůstává stále dostatečně silný příběh. Charaktery, ač v mnohém
takové, které jen tak běžně nepotkáme na ulicích (nebo alespoň o tom nevíme), působí zcela živě, skutečně,
jejich jednání věrohodně. A stavba děje má své patřičné dějství, body obratu a v neposlední řadě i gradaci.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
V podstatě nemám příliš mnoho co dodávat. Snad jen trošku víc subjektivně: projekt měl pro mě zvláštní
uhrančivou atmosféru. Charaktery, které mi byly jaksi vzdálené a cizí, přesto mě jejich osudy zajímaly,
přesto jsem jejich počínání dokázal věřit – byl jsem jim coby „divák“ na blízku. Drama se ukrývá nejen uvnitř
příběhu, ale i uvnitř každé z postav. Lipstick on the Glass v tomto směru nabízí velmi osobité sdělení o
(ne)lidskosti, o (ne)svobodě, o (ne)toleranci. Je to film dynamický, ačkoliv velmi intimní, estetikou
provokující, i když citlivý ke vnímání sebemenšího detailu.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Jde poznat, že se na projektu již delší čas pracuje a že také velká část rozpočtu je již
seskládaná/potvrzená. Personální zabezpečení, stejně tak jeho produkční zázemí je v „pevných rukou“,
slibuje dobrý výsledek. Bude zajímavé sledovat, jak nakonec dopadne kompletní casting.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Lze předvídat velmi dobré uplatnění na mezinárodním trhu, i když spíše v kontextu náročnějších diváků,
filmových klubů a festivalů.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Rozpočet je pečlivě připravený, finanční plán se opírá o celou řadu zdrojů, přičemž většina z nich je již
potvrzena.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

POTLESK

Evidenční číslo projektu

3185 - 2019

Název žadatele
Název dotačního okruhu

PINK Production s.r.o. Radovan Siebrt
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného filmu

Číslo výzvy

2019 – 2 – 5 - 12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Šuster

Datum vyhotovení

10.8.02019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Celovečerní film Potlesk dle námětu Timoteje Křížka.scénáře a režie Juraje
Lhotského je společenské drama ze součastného slovenského prostředí.
Bratři Matůš / hudebník/ a David/ kuchař/, prožívají svúj společný život v Bratislavě
s každodenními společnými problémy.
Film je o hledání vlastního místa ve světě a ocenění všeho dobrého a krásného
kolem nás.Všední příběh se společenskou nadstavbou.
Film je Slovensko,Rakouský s minoritní českou účastí 12,38% . Celkový rozpočet
filmu 37,253.564 Kč / cca 1,5 mil.Euro/ .Žádost Pink Production o podporu výroby
Fondu - 3.miliony Kč.
Projekt je dobře připraven. Zafinancováni projektu je reálně možné a realizace
projektu podpoří středoevropskou filmovou spolupráci.
Za slabou stránku projektu předpokládám slabší zájem široké,české divácké obce.
Doporučuji Fondu podporu filmu , s eventuálně možnou nižší částkou

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Žádost je srozumitelně sestavena a obsahuje všechny požadované přílohy.
Poznámka na okraj - česko-slovenská smlouva o koprodukci podepsána 13.6.2019
v angličtině , by měla být v žádosti přeložena do češtiny
–
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet ve výši 37,253.564 Kč je pečlivě sestaven v obvyklých cenách,ale i
s vědomím koprodukce a hudebnosti díla pokládám některé subkapitoly za možná
nadnesené jako např..odměny producentů 2,313.000 Kč,kamera.osvětlovači.grip –
5,5 mil.Kč, hudba 1,546.500Kč, herci 2,280.398 Kč a kompars 4,541.190 Kč.
Celkové zafinancování projektu pokládám za reálně možné.Vklad Slovenska cca
70% - společnosti Lehotský Film a Kaleidoskope, Rakousko – společnost
COOP99 - 17,57%
Nepotvrzeno Eurimage 4,626.000 Kč ?? a rakouské vklady

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Ne příliš hluboké realizační a distribuční úvahy producenta jsou přesto
akceptovatelné./ film pro širší veřejnost a zahraniční filmové festivaly/.
Navržený harmonogram je rovněž realizovatelný. 35 FD v období říjen 2019 až
červen 2020, premiéra 25.2-2021

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Radovan Síebrt založil filmovou společnost Pink Production s.r.o. v roce 2009.
S hlavní orientací na krátké a dokumentární filmy.Současně pořádá výstavy,akce
pro musea atd. V současné době dokončuje svůj film THE TAP-TAP postižení
muzikou. V roce 2014 emerging producer- Jihlava,2018 producer on the
Movie v Cannes a 2019 Berlináre Talents.
Koproducent Zuzana Tichá-absolvent katadry produkce FAMU se zaměřuje na dokuformáty.Spolupracovala na řadě komerčních projektech ve spol.Stilking ,Lucky Man
Films atd.Podílela se na filmu Pražské orgie rež.Ireny Pavláskové,a pracuje na
dokumentech Zapomenutá válka Zdeňka Chaloupka a Konec světa B.Chalupové
Slovenský režisér Juraj Lehotský - z filmografie např 2013 Zázrak , realizovaný ve
spol. Negativ, nebo 2017 NINA ve spol.Endorfilms.Dokumentární profily slovenských
osobností – Milan Lasica,Juraj Kukura,Juraj Hatrik-hudební skladatel,atd.
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Potlesk
3185-2019
PINK Productions
Výroba českého kinematografického díla
Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu
2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
18. srpna 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Ambiciozní hudebník Matúš sní o kariéře váženého umělce a o vybřednutí z nuzného života se svým
bratrem, který je jeho pravým opakem. Vyzkouší si pobyt mezi vídeňskou „smetánkou“, aby ve výsledku
zjistil, že pravé životní a umělecké hodnoty spočívají v něčem jiném.
Scénář Potlesku nabízí poněkud fádní pohled na existenci nespokojeného umělce, který potřebuje
dostat životní lekci, a do zákulisí světa vážné hudby. Postavy nemají hloubku, působí nevýrazně a jsou
definované ve vzájemných černobílých kontrastech. V podobném duchu konstruují autoři i prostředí, v
němž se tyto postavy pohybují (například vídeňský svět přepychu a blahobytu versus domov důchodců, kde
pracuje Matúšův bratr David). Situace a vývoj vyprávění jsou vesměs předvídatelné, někdy hraničí až s
klišé.
Poměrně matně je definováno samotné zacílení budoucího filmu, který by měl být artový a zajímavý pro
festivaly, ale zároveň přitažlivý i pro mainstreamovější publikum. S ohledem na téma a pojetí scénáře se zdá
takový předpoklad značně odvážný. V žádosti přitom není dostatečně specifikováno, jak a čím by se autoři
chtěli zejména mainstreamovějšímu publiku přiblížit. Téměř nic konkrétního se nedozvíme ani o zamýšlené
stylové koncepci díla.
Přestože projekt chystaný v koprodukci Slovenska, Rakouska a Česka má ve svém celkovém personálním
zajištění značný potenciál, jeho podporu v aktuální podobě nedoporučuji.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

NEDOPORUČUJI

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Matúš, slovenský hudebník toužící po velké umělecké kariéře, žije či spíše živoří se svým bratrem Davidem
v Bratislavě a společně si přivydělávají pravidelnými výjezdy do Vídně, kde vystupují jako pouliční
muzikanti. Zatímco David nachází smysl v práci v domově důchodců, Matúše zláká pozlátkový hudební
svět a sláva, aby později dospěl k prozření.
Hlavní pozornost směřuje na Matúše, který také jako jediný ve scénáři projde viditelnějším vývojem. Tato
postava je však definována souborem vlastností, které ji činí vcelku mdlou a monotónní. Introvertnost,
melancholičnost nebo jakási permanentní životní ublíženost a zahořklost po chvíli přestanou bavit, mimo
jiné i proto, že příliš nevíme, kde mají takové vlastnosti kořeny (je pouze naťuknuto, že Matúš pochází z
dětského domova a že do jeho slibného profesního vývoje zasáhla matčina nemoc). Podobně nevýrazné
jsou však i ostatní postavy (odhlédneme-li od vnějškového vzhledu – především Davidova malého vzrůstu).
Z hlediska figur i prostředí pracuje scénář s kontrasty, které působí černobíle a někdy až prvoplánově nebo
klišoidně. Například Matúšova zpackaná „kariéra“ versus úspěšná kariéra jeho bývalého spolužáka Alberta
se statusem celebrity, jehož svět Matúšovi dočasně učaruje (či ho až oslepí). Svět blahobytu a přepychu,
kam Matúš ve Vídni pronikne, je pak dále konfrontován s nezištnou službou v domově důchodců, kde
pracuje David. I tato postava a její hodnoty jsou pojaty poněkud prvoplánově kontrastně – slouží především
jako optimistický, skromný, dobrácký protějšek ambiciozního, věčně nespokojeného Matúše. Podobně jako
empatická Lenka je protějškem povrchní Simony atd.
Ve scénáři najdeme spoustu popisů toho, co postavy cítí, kam se právě dívají, jaký je jejich výraz v obličeji,
jaký pohyb vykonávají, co všechno se v tu chvíli děje kolem nich apod. Vtírá se zde známá poučka, že „pro
detaily uniká celek“. Scénář určitě není uměleckou prohrou, bohužel však ničím výrazně nevyčnívá. Má i
poměrně předvídatelný vývoj (Davidova náhlá závěrečná smrt působí spíš jako melodramatický prostředek
či jako okatá snaha dodat vyprávění ve finále ještě jeden zvrat). Z vlastního pohledu mi přijde škoda, že
nebyl hlouběji rozvinut vztah mezi bratry, který má daleko zajímavější potenciál než fádně pojaté jádro
příběhu o nešťastném umělci, který potřeboval lekci, aby se změnil a poznal, kde jsou pravé hodnoty v
životě a v umění.
1

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Z personálního hlediska jde o sehraný tým, který může zúročit zkušenosti ze svých předešlých spoluprací.
Scénář napsali Juraj Lehotský (zároveň režisér filmu) spolu s Timotejem Križkou (zároveň kameraman
filmu). Dramaturgicky se na něm podílel Jan Gogola starší. Hudebním skladatelem je Aleš Březina. Některé
profese jsou stále neobsazeny (mistr zvuku, architekt, střihač, kostýmní výtvarník). Za Slovenskou stranu
jsou producenty Lehotsky Film (Juraj Lehotský, Michaela Jeleneková) a Kaleidoscope (Katarína Tomková).
Českým koproducentem je společnost PINK Productions (Radovan Síbrt a Zuzana Tichá).
Částečně je již známo i herecké obsazení. Matúše ztvární Bartosz Bielenia, který opatří postavu (jistě
minimálně vnějškovou) zajímavostí. Zaujalo mě obsazení role Alberta Markem Majeským. Ve skutečnosti je
mezi herci, kteří ztvární bývalé spolužáky, věkový rozdíl 20 let. Nic pozitivního ani negativního z toho
nevyvozuji, jen mě taková volba překvapila.
2

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma ani forma jeho scenáristického zpracování nevynikají přílišnou originalitou. Není zde ani výraznější
přesah směrem k širší společenské výpovědi. Na jednu stranu je projekt prezentován jako „především
artový“, na straně druhé se v producentském záměru uvádí, že by podle scénáře mohl vzniknout
inteligentní divácký film se snovou esencí, který by oslovil i více mainstreamovější publikum. Takové tvrzení
se mi zdá poměrně odvážné. Není jasné, jakým způsobem toho chtějí autoři docílit. Vážná hudba a
prostředí s ní spojené určitě nepatří k tématům, která by byla pro mainstreamovější diváky sama o sobě
atraktivní. O jiných aspektech zpracování, které by mohly přilákat publikum, se z žádosti nic moc
nedozvíme.

Myslím, že je spíše možné počítat s uvedením budoucího snímku na některých festivalech. Zároveň se
však domnívám, že nepůjde o dílo, které by bylo skutečně vidět na těch nejvýznamnějších přehlídkách.

3

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Projekt vzniká v koprodukci Slovenska, Rakouska a Česka. Českou stranu zastupuje společnost PINK
Productions věnující se filmové, televizní, reklamní nebo fotografické činnosti (zmiňme například spolupráci
s M. Therem, z několika dokončených celovečerních projektů třeba podíl na produkci snímků Touch Me Not
nebo Až přijde válka).
V rozpočtu 37 253 564 Kč má nejvyšší finanční podíl Audiovizuálný fond, který podpořil výrobu filmu
částkou téměř 15 a půl milionu (41% z celkového rozpočtu) a předtím podpořil také vývoj scénáře (z žádosti
se nicméně příliš nedozvíme, jakým vývojem scénář prošel).
Vícero zdrojů je zatím ve fázi jednání či budou teprve podány žádosti (ČT, Eurimages, RTVS, rakouské
veřejné zdroje + rakouský koproducent coop99), a to v průběhu podzimu, kdy je již podle harmonogramu
naplánována produkce (začátek v říjnu 2019). Částka požadovaná od SFK činí 3 000 000 Kč a měla by
pokrýt honoráře českých tvůrců, zvukovou postprodukci či pronájmy lokací v Česku.
Žádosti formálně nic nechybělo, ale mohla být v některých případech sdílnější. Distribuční a marketingová
strategie jsou definovány velice vágně (nejsou například zmíněni ani potenciální distributoři). Chybí také
více informací k zamýšlenému zpracování – trochu víc se dozvíme o hudební složce, jinak se ale k podobě
budoucího filmu nikdo konkrétněji nevyjádří.
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Expertní analýza
Název projektu

Potlesk

Evidenční číslo projektu

3185-2019

Název žadatele

Pink Productions

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vít Schmarc

Datum vyhotovení

30. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Potlesk je niterným příběhem o vztahu dvou velmi protichůdných nevlastních bratrů, kteří bojují s různými
typy malosti – pro jednoho jde o následek genetické poruchy, pro druhého rodinného zázemí a pocitu
nepochopení / nepřijetí. Klíčovým prvkem vyprávění tohoto niterného, málomluvného dramatu, je hudba,
která pro hlavního hrdinu Matouše tvoří esenci smyslu existence i jediný prostředek, kterým se umí vyjádřit
v úplnosti. Lehotského scénář pojednává o neklidném těkání mezi ambicemi a přesvědčením, skromností a
ctižádostí.
Silnou stránkou projektu je prostor, který otevírá pro subtilní a bohatou filmovou i hudební řeč. Scénář
působí dojmem partitury pro melancholickou, ale přitom nadějeplnou skladbu. Lehotského dosavadní
autorská tvorba navíc slibuje, že Potlesk by mohl být pozoruhodným rozvojem jeho lyrického rukopisu.
Vyzdvihnutí si též zaslouží výrazný dramaturgický a hudební vklad, který do projektu vnáší čeští
profesionálové.
Za určité úskalí lze označit možnou šablonovitost, akademičnost, manýrismus, k němuž by poněkud
předvídatelně vystavěný příběh o osobní proměně a cestě z autentického okraje do falešného centra mohl
směřovat. Stejně tak by projektu prospěla poněkud konkrétněji promyšlená distribuční a marketingová
strategie.
Tichá vnitřní síla projektu, jeho silné personální obsazení a především potenciál, který se v něm otevírá pro
osobitý filmový jazyk, jsou dostatečným argumentem k doporučení podpory.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Potlesk klade už ve scénáři silný důraz na filmový jazyk, který musí zachytit velmi subtilní emoce v často
bezeslovných, ale pečlivě popsaných a promyšlených scénách. Sled scén, v nichž Lehotský své hrdiny
zachycuje, střídá pečlivé pozorovatelství a impresivní, niternou perspektivu, v níž se prostředí stává
zrcadlem smutku, neukotvenosti a rozkolísanosti hlavní postavy, lapené ve frustrující pasti mezi
uzavřeností vůči světu a pocitem nepochopení.
Ze strukturního hlediska lze scénáři vytknout určitou předvídatelnou trajektorii (cesta z periferie do
falešného „středu“, luxusu a slávy a odtud ke skromnému poznání a přijetí sebe sama může vyznít jako
klišé). Podstatné ale je, že scénář funguje jako svým způsobem partitura, kterou by měl film rozehrát a
opatřit emotivním vyzněním, výraznou interpretací. Lehký pocit nadbytku a návodnosti některých pasáží
se tak může v hotovém tvaru změnit ve velmi působivé vcítění se do povědomého příběhu dvou
odlišných, přitom blízkých duší. Silnou stránkou scénáře zatím nejsou nepočetné dialogy, nicméně lze
předpokládat, že jednoduché, často banální situační promluvy vyplynou částečně autenticky přímo
během natáčení.
Potlesk slibuje niterné kvality, prostor pro silné herecké výkony, spojení obrazu a hudby, která bude hrát
v hotovém celku klíčovou roli jednoho z hlavních nositelů významu a prostředků komunikace.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Juraj Lehotský patří k výrazným talentům slovenského artového filmu a v Potlesku se obklopil silným
týmem spolupracovníků, v němž se potkávají zkušenosti (např. dramaturg Jan Gogola st. či skladatel
Aleš Březina) a pozoruhodné talenty – za vyzdvihnutí stojí „shooting star“ Bartosz Bieleni, který např.
v novém filmu Jana Komasy Boží tělo předvádí nebývalý dar soustředěného, niterného herectví a
hypnotizující přítomnosti na plátně. Přínos českých spolupracovníků je neoddiskutovatelný a přítomnost
dramaturga i hudebního skladatele od raných fází projektu je pro film klíčová. Projekt počítá s natáčením
v českých interiérech a se zvukovou postprodukcí, která bude pro finální tvar nesmírně podstatná.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Lehotský pracuje s výrazným autorským, lyrickým stylem, který jeho filmy možná neotevírá širokému
publiku, ale přibližuje slovenský film současným artovým trendům. Pro Potlesk si vybral podstatné téma
pocitu nenaplněnosti, vnitřní malosti, sžíravé touhy realizovat ambice, a přitom se neodcizit vlastním
ideálům. Film tak při dobré konstelaci všech složek může fungovat jako velmi „evropský“ artový film,
kultivovaný a srozumitelný. Měl by tak bez potíží nalézt uplatnění na festivalovém okruhu i v nezávislé
distribuci v zemích, kam cílí především – vedle ČR a SR jde především o Rakousko, ale i Francii, kde
podobný typ filmů tradičně má silné publikum.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je přehledná a srozumitelně formulovaná. Žadatel je pro daný typ filmu vhodným koproducentem,
za zdůraznění stojí jeho podíl na výrazných autorských filmech konceptuálního umělce Marka Théra,
dokumentu Až přijde válka Jana Geberta, či provokativní eseji Touch Me Not, která nečekaně ovládla
Berlinale.
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Expertní analýza
Název projektu

Anestezie

Evidenční číslo projektu

3187-2019

Název žadatele

Telepunk

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

18.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Autoři anoncují svůj projekt prostřednictvím poselství o každodenním boji o vlastní morálku i víru. Film je o
hledání sama sebe ve svých základních hodnotách, má se skrze hlavní postavu Davida podívat pravdě do
očí – a tím být ve svém důsledku i osvobozující. Při čtení režijní explikace (ta dramaturgická bohužel schází)
je sice dost dobře možné uvěřit záměru tvůrců, mám za to, že scénář ve své aktuální podobě by si však
zasloužil ještě alespoň jednu revizi. Paradoxně nejslaběji vystavěné mi přijde první dějství, pro celý příběh
zcela určující, vždyť lékař David odchází ze svého pracoviště, poražený, vnitřně rezignovaný, neboť způsobil
při operaci smrt malého chlapce. Jenže právě ona operace a moment, který rozhodne o dalším směřování
hlavní postavy, mi z textu přišel podceněný, neakcentovaný, vlastně mi nebylo jasné, co přesně se na sále
odehrálo – a proč by z toho měl mít výčitky právě David. Ačkoliv se dál s motivem této chyby pracuje – a
relativizuje se, zda opravdu chybu někdo na sále udělal, a zda to byl David, vybudování tohoto klíčového
bodu obratu by si zasloužilo být průzračnější.
Vlastně i další „potácení“ Davida je značně zamlženo. Ne snad, že by musel být film natolik ve všech
ohledech jasně strukturovaný a jednotlivé motivy krystalicky čisté, na stranu druhou, máme-li zaujmout
k Davidovi konkrétní postoj, musíme mu rozumět, respektive rozumět jeho počínání. Kde se bere celá ta
jeho poraženost (obsažená už v samotné expozici)? David působí spíše jako zvláštní předmět, který
nechápeme, do žádného prostředí jako by nepatřil, ale za celou dobu se máloco vyjasní a určí, zda
v Litmanovej nebo pak opět ve své lékařské praxi najde nějaký smysl, důvod k existenci.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Anestéza může být nevtíravým pohledem do nitra člověka, který se ztrácí, ale jen velmi pomalu hledá a
nachází. Pomoci mu k tomu může hledání kořenů, nejen jeho vlastních, ale obecně kořenů jakési čisté
morálky, hodnot, z nichž pramení touha rozumět sobě a okolí, hodnotám, které v projektu demonstruje víra,
ačkoliv samotná církev často takové hodnoty může devalvovat. To vše ve scénáři už lze najít a potenciál
film rozhodně má, jen si stále nejsem jistý onou měrou pasivity, která z Davida čiší. I většina vesnických
postav (kromě Lety) působí spíše literárně a mlhavě, jako by to nebyli skuteční lidé, ale prostředky k jakési
formě „kázání“. Třeba ta mlha opadne, jakmile se slov ujmou herci, kamera se postaví do reálného
prostředí, režisér svou vizi začne vyprávět filmovým jazykem, obrazovým, nejen textem. Třeba samotnou
realizací nabydou hrdinové krve a tlukotu srdce, nyní ale na mě takto vůbec nepůsobí. Moc jim nerozumím,
moc o ně nejevím zájem. To však může být výsostně subjektivní posouzení (a tedy to nemusí ani nijak
negativně jít proti podpoře ze strany SFK), zatímco výtka formulovaná na úvodní straně o nedostatečném
vybudování prvního dějství si – troufám tvrdit – skutečně zaslouží lépe propracovat, aby následující děj byl
věrohodnější a smysluplnější.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt má ze strany produkce, režie i literatury pevné zázemí s nemalými zkušenostmi, žánrově filmografie
tvůrců koresponduje s poselstvím a poetikou předkládaného projektu.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Nedokáži příliš posoudit. Z hlediska produkce pro filmové festivaly či „artové“ TV stanice může jít o projekt
s mezinárodním přesahem, z pohledu nějaké invenčnosti v rámci vyprávění či připravovaného filmového
zpracování však půjde spíše o standardní záležitost.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt má seskládaný finanční plán z několika veřejných i soukromých zdrojů, přičemž nemalá část
rozpočtu je již „přiklepnuta“ (Audiovizuální fond). Ačkoliv částka požadovaná po SFK představuje
sedminu celkového rozpočtu a některé další podpory ještě čekají na potvrzení nebo podání žádosti (např.
Kreativní Evropa), lze předpokládat, že se projekt ufinancuje. Výše rozpočtu je vzhledem k podobě filmu
adekvátní.
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Expertní analýza
Název projektu

One more question

Evidenční číslo projektu

3188-2019

Název žadatele

Krutart

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík
Datum vyhotovení

19. 8. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt je dokumentárním portrétem tří mladých lidí, jejichž romské rodiny opustily v devadesátých letech
bývalé Československo a usídlily se ve Velké Británii: prvního romského policistu v Británii, první romské
právničky v Británii a mladíka, který se touží stát prvním romským britským pilotem. Film klade zásadní
otázky o inkluzi, vzdělání, chudobě, spravedlnosti, a srovnává život Romů u nás a v Británii. Režisérka má
jasnou představu neinscenovaného a co nejvíc autentického dokumentu, který nechce zasahovat do reality
a jehož konec je díky brexitu otevřený. Zvolená forma je velmi vhodná pro dané téma. Projekt je pro domácí
kinematografii i celou společnost velmi přínosný: dotýká se palčivých témat, vyvolávajících širokou diskusi,
ve které se může být výrazným příspěvkem. Látka má velký zahraniční přesah a šanci rezonovat také
v cizině. Dokumentaristka Mira Erdevički pochází z bývalé Jugoslávie, po absolvování FAMU natočila
několik dokumentů, které se věnují romské problematice a vzbudily mezinárodní zájem. Od roku 1999
působí ve Velké Británii. Český vklad spočívá především v producentovi, hlavních protagonistech a tématu.
Žadatelem je ambiciózní mladá společnost se širokým záběrem aktivit. Předložený projekt vzniká jako
koprodukce mezi GB, SK a ČR a byl prezentován na různých fórech. Ve Velké Británii se budou na produkci
podílet dvě firmy, dalším britským partnerem je postprodukční studio a počítá se s daňovou vratkou.
Slovenským partnerem je etablovaná společnost Pubres. Požadovaný příspěvek SFK není vysoký a tvoří
pouze 11% rozpočtu. Ohledně uvedení filmu v českých kinech žadatel uvažuje o projekční šňůře
s diskusemi s experty na situaci Romů u nás, a to i na školách, což patří k největším kladům celé strategie.
Specifickou cílovou skupinu by měly navíc tvořit vyloučené lokality.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Jedná se o dokumentární portrét tří mladých lidí, jejichž romské rodiny opustily v devadesátých letech
bývalé Československo a usídlily se ve Velké Británii. Jeden z nich se stal prvním romským policistou
v Británii a teď se snaží o politickou kariéru, druhá se stala první romskou právničkou v Británii a třetí se
touží stát prvním romským britským pilotem, přičemž studuje psychologii a zúčastňuje se aktivně projektu
na zlepšení školství na celém světě, včetně České republiky a Slovenska. Někteří z nich se budou možná
po brexitu muset do těchto zemí vrátit. Všichni tři se stali vzorem pro romské děti u nás. Dokument
značného společenského významu klade zásadní otázky o inkluzi, vzdělání, chudobě, spravedlnosti, a
srovnává systém a život Romů a jejich možnosti u nás a v Británii. Režisérka, zkušená v natáčení
s romskou menšinou, má jasnou režijní představu, snaží se o živý, dynamický, neinscenovaný, co nejvíc
autentický a intimní dokument, který nechce zasahovat do reality a jehož konec je otevřený. Předpokládá
vícero vizuálních stylů, které výsledný tvar ozvláštní a ještě víc oživí. Hodlá využít také rodinné archivy
hlavních protagonistů a jejich rodin, stejně jako natáčení dronem. Zvukový materiál má být také přirozený a
neinscenovaný. Zvolená forma je maximálně vhodná pro dané téma a slibuje divácky atraktivní a unikátní
výsledek. Natáčet by se mělo ve Velké Británii, ČR a SR.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Dokumentaristka Mira Erdevički pochází z bývalé Jugoslávie, po absolvování FAMU natočila několik
dokumentů, které se věnují romské problematice a vzbudily mezinárodní zájem. V roce 1999 se
přestěhovala do Velké Británie, kde natočila několik dalších dokumentárních snímků a připravuje svůj
hraný debut. Britský kameraman Hugh Hughes má na svém kontě jak dokumentární, tak hrané filmy a
je dostatečně zkušený. Dramaturgem projektu je David Charap, který působil po roce 1990 také v ČR,
a má bohaté zkušenosti také jako střihač a producent. Další členové štábu nejsou zatím zmiňováni,
v tomto směru nelze český vklad posoudit. Ten ale spočívá především v producentovi, hlavních
protagonistech a tématu.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt je pro domácí kinematografii tematicky velmi přínosný a významný: dotýká se palčivých a
velmi aktuálních témat, kterými česká společnost žije, a která vyvolávají širokou diskusi. Snímek se
může stát výrazným příspěvkem do ní, a přinést pohled „z druhé strany“. Autorce se evidentně
povedlo dostat blízko k jejím hrdinům a jejich rodinám a přinést tak důležité svědectví o jejich životech
z jejich pohledu, stejně jako zprostředkovat jejich životní zkušenost „tady a tam“. Látka má už díky
svému tématu, ale i adekvátnímu, modernímu zpracování rozhodně velký zahraniční přesah a šanci
rezonovat také v cizině.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žadatelem je ambiciózní produkční společnost Krutart (založena v roce 2014) se širokým záběrem
aktivit. Vedle filmu se věnuje také výstavnictví, na svém kontě má animované filmy i jeden celovečerní
hraný film. Nejvíce na sebe upozornila mezinárodně oceněným celovečerním dokumentem Švéd
v žigulíku. Předložený projekt byl prezentován na různých fórech a trzích a zájem má o něj mimo jiné
také televize Al Jazeera Balkan, která zakoupila i předešlý dokument žadatele. Film vzniká jako
koprodukce mezi Velkou Británií, Slovenskem a Českou republikou. Ve Velké Británii se budou na
produkci podílet dvě firmy: Arcimboldo, která patří samotné režisérce, a Spring Pictures, která patří
producentce Lucii Weningerové. Obě vkládají do produkce nemalé prostředky, každá 40 000 GBP (z
toho je cash pouze 30%). Následně budou žádat o příspěvek British Film Institute, ten není v rozpočtu
zatím zahrnut. Dalším britským partnerem je postprodukční studio a počítá se s daňovou vratkou ve
Velké Británii. Slovenským partnerem je etablovaná společnost Pubres. Té se povedlo získat už 1 mil
Kč ze slovenského fondu pro minority a počítá s dalším půl milionem ze slovenského audiovizuálního
fondu. Český žadatel získal finanční podporu nadace Albatros (254 000 Kč), Česká televize by měla
být také partnerem s příspěvkem cca 770 000 Kč. Požadovaný příspěvek SFK není vysoký, 808 398
Kč (11% rozpočtu). Celkový rozpočet 7,7 mil Kč je lehce nadstandardní, je nutné ale vzít v potaz, že
natáčení probíhá ve Velké Británii. Žádost je řádně vyplněna, nicméně LOI různých výše zmíněných
partnerů nejsou k dohledání. Ohledně uvedení filmu v českých kinech žadatel uvažuje o projekční
šňůře s diskusemi s experty na situaci Romů u nás, a to i na školách, což patří k největším kladům
celé strategie. Specifickou cílovou skupinu by měly navíc tvořit vyloučené lokality. Z distribuční
strategie není zřejmé, zda žadatel míní snímek distribuovat sám, nebo bude hledat distributora. Chybí
také zmínka o festivalové strategii a potenciálním sales agentovi. Škoda, že žádost neobsahuje kromě
fotografií také ukázku z natočeného materiálu. Harmonogram s dokončením v prosinci 2020 je
adekvátní.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

One More Question

Evidenční číslo projektu

3188-2019

Název žadatele

Krutart

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-5-12

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Daniel Tuček

Datum vyhotovení

28.8.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Mira Erdevicki je zkušená režisérka původně z Jugoslávie, která v 90. Letech vystudovala FAMU a nyní již
mnoho let žije a působí v Londýně. Její koproducent Krutart Martina Jůzi je mladá nicméně ambiciozní česká
společnost a společně nyní předkládají Radě Fondu dokumenární multiportret několika mladých a
úspěšných Romů, kteří opustili svá rodiště, vystudovali speciální podpůrné programy a nyní realizují kariéru
v Británii. Jedná se tedy o česko, britsko, slovenskou (PubRes) koprodukci.
1.

Hlavní silné stránky projektu jsou mimo zajímavé spolupráce s britským partnerem zejména téma
filmu o úspěšných Romech, přičemž právě probíhající Brexit může dodat filmu nečekaný a patrně
nezamýšlený náboj.

2.

Hlavní slabou stránkou projektu je pak původní a v žádosti prezentované téma adorace pozitivních
výjimek jinak bohužel méně úspěšné menšiny a naopak pranýřování jakýchsi nerovných šancí v
ČR, které, jak se obávám, neosloví kromě specifického festivalového publika ani liberální část
majority (téma se vlamuje do otevřených dveří), ani větší xenofobní část majority a bohužel nejspíš
nijak zvlášť nezasáhne ani domovskou minoritu (přeci jen hrdinové nejsou ani fotbalové ani rockové
hvězdy).

3.

Konečné hodnocení
Žádost je zpracována vcelku standardně. Mnoho podkladů k ekonomickému posouzení nenabízí,
nicméně vcelku není důvod k nedůvěře. Je tedy na Radě Fondu, zda ji téma špatného systému
integrace v ČR a SR v kontrastu s úžasnou podporou Romů v GB osloví, či nikoli.

Udělení podpory v případě vyjasnění financování
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je jasná a pochopitelná.Nicméně smlouva na jednu libru mezi autorkou a její vlastní společností
Arcimboldo je opravdu jednoduchá. Stejně tak memo deal mezi všemi koproducenty toho o skutečném
finančním zázemí filmu mnoho nepoví. Ostatní informace (dvojitá podpora slovenské fondu na podporu
menšin či zájem několika broadcasterů) zůstavají tak pouze v rovině deklarací. Doporučuji tedy více
dokumentů předložit na požadovaném slyšení.

2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je trošku specifický a nevyvážený, přesto reprezentuje zkušenosti autorky a koproducentky. Její
honoráře jsou na evropské úrovni (scénář k dokument. filmu 150 000 Kč, režie 1 Mio), zatímco ostatní
členové štábu mají české honoráře (např. zvukař 150 000 Kč). Výjimku pak činí střihač(ka), na jehož(jí)
činnosti bude úspěch filmu spočívat (včetně spolupráce s mentory z festivalových workshopů) a který(á)
má honorář 400 000 Kč.
Finanční plán je zatím doložen pouze memodealem, což v situaci, kdy již dle harmonogramu začalo
natáčení, je poněkud odvážné. Navíc pokrývá především vklady jednotlivých koproducentů, tj. zhruba
2,7 Mio. Zejména vklad České Televize v celkové výši 772 817 Kč by bylo dobré doložit na slyšení.
Slovenský grant 1 Mio pro minority by také neměl být problém doložit, slovenský fond kinematografie je
teprve v rovině žádosti o 508 000 Kč, nicméně stejná suma od RTVS by měla být doložitelná. Dále je
deklarován neznámý sponzor s 250 000 Kč a presale. Vlastní vklad žadatele je pak rozumných 114 589
Kč. Z celkových 7 Mio se pak požadovaná částka 800 000 Kč zdá přiměřená.

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Strategie je poměrně promyšlená a počítá jak s realizací, tak distribucí. Zde pak nejen s festivalovým
půblikem,ale i prací s romskkou komunitou. Nicméně v této části žadatelův optimismus nesdílím. Dle mého
názoru půjde o několik spřátelených projekcí, které doprovází v podstě každý dokumentární film a jediná
cesta je pak v rámci “občanské výchovy” na školách, nebo dětských domovech ovšem s nejistým
výsledkem.
4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Kredit tvůrců je nepochybně dostatečný a i žadatel tento typ filmu určitě zvládne.
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