Ekonomická expertní analýza
Název projektu

BÁBOVKY

Evidenční číslo projektu

2969- 2019

Název žadatele

LOGLINE PRODUCTION s.r.o. Petr Erben

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního filmu

Číslo výzvy

2019 – 2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Šuster

Datum vyhotovení

20.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Film Bábovky jsou filmové drama, příběh o 6 rozdílných ženách ,které se perou
s osudem.a v ději se prolínají..Literární předlohu vytvořila Radka Třeštíková,která
současně s režisérem Rudolfem Havlíkem se podílela na scénáři.
Žádost o podpoře Fondu ve výši 5 milionů Kč z celkového rozpočtu 24,450.566 Kč
Výše podpory e adekvátní.
V současné době je projekt zafinancován z 61%.
Právě tento stav, publicita knihy Radky Třeštílkové a producentské zkušenosti Petra
Erbena jsou silné stránky projektu.
Jsou rovněž podepsané autorské smlouvy a zejména koprodukční smlouva s ČT ze
dne 14.3.2019 s podpisem J.Maxa.
. Harmonogram a rozpočet filmu pokládám za realizovatelný .Rovněž výrobní štáb a
herecké obsazení jsou přínosem k vytvořeni tohoto filmového díla /100 minut/.
Naproti tomu postrádám více informací o plánované koprodukci se Slovenskem
marketingu, šíření filmu a celkovou producentskou explikaci.

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 přehledně sestavena.
Zejména rozpočet a celkové zafinancování jsou pečlivě a rozsáhle vypracovány.
Postrádám však více informací o strategii a marketingu producenta.
Rovněž filmové distribuci není věnováno příliš pozornosti

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

Rozpočet 24,450.566 Kč je věcně správně sestaven a to ve všech subpoložkách
Zafinancování je podrobné s reálným předpokladem doplnění.
FK- podpora výroby 5 mil.Kč a pobídka 2,5 mil Kč Potvrzená smlouva s ČT 5 mil Kč
a 250.000 Kč interní plnění . Slovensko RTVS 1,5 mil. a 250.000 Kč interní plnění,
CINEART 5 mil.Kč -.formou minimální garance /před podpisem/, Sponzoring –Volvo
a Čedok 400..000Kč-v jednání, Vlastní vklad producenta 1,5 mil. a 200.550 Kč interní
plnění

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentská strategie a marketing – písemě pouze naznačeny..Výsledně však OK.
Harmonogram výroby reálně a věrohodně sestaven..
Vývoj 11/2018-4/2019, příprava do 7/2019, produkce 8-11(2019 ,postprodukce do října 2020

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

Filmový a televizní producent Petr ERBEN-absolvent FAMU od roku 2012 pracuje
pro filmovou společnost Logline Production s.r.o.a Good TV Production SE.
V předchozích letech pracoval v různých funkcích v ČT,NOVA a PRIMA / 2001-2004/
Producentsky pracoval na filmech Okresní přebor, Teorie tygra , Teroristka.
Výkonný producent na tv.seriálech Expozitura, Neviditelní ,Marta a Věra, Kosmo,
Černé vdovy
Filmová společnost Logline Production s.r.o. v současnosti připravuje tv.seriál
„ 3 poldové a nemluvně“, a film Teorie vášně a Bábovky.
Na filmu Bábovky a v dále spolupracují: režisér Rudolf Havlík,střihač Boris
Machytka,kamera Václav Tlapák,dramaturg Jakub Režný v produkci
Romana Brožková a Markéta Bruknerová
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Expertní analýza
Název projektu

Bábovky

Evidenční číslo projektu

2969-2019

Název žadatele

Logline Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Foll

Datum vyhotovení

24. června 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt Bábovky je volnou adaptací stejnojmenné knihy Radky Třeštíkové. Vztahové
propletence jsou ve scénáři – na rozdíl od knihy – zjednodušené na tři dějové linky, jež se
vzájemně ovlivňují a prolínají. Půdorysem první je klasický milostný trojúhelník mezi
Martinem, jeho manželkou Karolínou (která zoufale touží po zplození potomka) a učitelkou
Rebekou, jež si se svým milencem dělá marné naděje na trvalý vztah. Hrdinkou druhého
pásma je záchranářka Miluška, která se od lékaře dozví, že má zhoubnou chorobu.
Beznadějnou diagnózu však tají před svými nejbližšími – manželem Zdeňkem a dcerou Sašou.
Třetí dějová linka líčí syndrom dospívající Nikoly, kterou přehnaně ambiciózní rodiče
zanedbávají kvůli vlastním kariérám. Bezradná dívka se uchýlí k demonstrativnímu pokusu o
sebevraždu a kolem její záchrany se ve finále propojí osudy všech hlavních aktérů…
Syžet filmu Bábovky vzdáleně připomíná seriál Až po uši, jehož dvě řady realizoval režisér
Jan Hřebejk v produkci HBO Europe. Jde o mozaiku, jež podle efektních vzorců rozehrává
různé varianty konfliktních vztahů. Jejich společným jmenovatelem jsou rozličné podoby lží a
sebeobelhávání.
Ve spolupráci Radky Třeštíkové a režiséra Rudolfa Havlíka vznikla loni absurdní komedie Po
čem muži touží, která zaznamenala návštěvnost více než 500.000 diváků. Film Bábovky je
komponován v jiném žánru, vzhledem k obsahu, atraktivnímu obsazení a pověsti autorky má
ale veškeré předpoklady pro podobný divácký úspěch. Doporučuji podpořit jako potenciální
komerční hit, který naši současnost sice nezobrazuje nijak hluboce ani novátorsky, slibuje
však relativně inteligentní a vkusnou podívanou.

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 připravovaného filmu Bábovky se vzhledem k jeho dovedné konstrukci dobře
čte. Svižné dialogy jsou dobře odposlouchané ze skutečnosti, vyprávění, jež střídá různá
prostředí (včetně atraktivních lokací v Asii), má chytlavé tempo.
V centru příběhu s mozaikovitou strukturou jsou ženské postavy s rozličnými ambicemi a
různorodě konfliktními vazbami k okolí. Renata z třetího dějového pásma, která vychovává
frustrovanou puberťačku Nikolu, je extrémně sebestředná manažerka, jež doplatí na svou
necitelnost vůči podřízeným i svým nejbližším. Biologickou matkou Nikoly je luxusní „call
girl“ Linda, jež se snaží zanechat svého potupného řemesla a emancipovat se od svého pasáka.
Bezradná Nikola, jež zoufale touží po rodičovském zájmu, se kamarádí s vrstevníkem
Ondřejem zapleteným do drogových kšeftů. Dodavatelem drog je Lindin cynický pasák
Marek…
Z náznaku spletitých (místy vyspekulovaných) vztahů a dějových zvratů vyplývá, že film
vrství spíš všelijaké efektní atributy (drsné poměry v nadnárodních korporacích, prostituce,
drogové podsvětí, pletky ve vrcholné politice prostřednictvím Renatina manžela Vladimíra,
atd), než aby sondoval skutečné, mnohem banálnější problémy naší postkomunistické
současnosti. Přesto je vyprávění Radky Třeštíkové svým způsobem všímavé a cenné –
zejména kvůli empatickým vhledům do povah dospívajících teenagerů, kteří doplácejí na
sobeckou odtažitost svých rodičů. V klíčovém motivu mezigeneračních nedorozumění a
tenzí mají Bábovky i nadnárodní přesah.

2.

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

Projekt má kvalitní producentské i autorské zázemí. Společnost Logline Production, jež
žádost o podporu předkládá, má na svém kontě mimo jiné třináctidílný televizní seriál
Neviditelní realizovaný pro ČT. Produkovala úspěšné filmy Teorie tygra (2016) a Teroristka
(2019) – oba v režii Radka Bajgara. Rutinovaná je rovněž výkonná producentka Romana
Brožková (nar. 1966), jež spolupracovala na seriálu Ulice, na Vorlových filmech Skřítek,
Gympl a Cesta do města, či na Mádlově debutu Pojedeme k moři.
Film Bábovky má vznikat v koprodukci s ČT (viz příslušná smlouva), její dramaturg Jakub
Režný (z TS Martiny Šantavé) se mimo jiné podílel na scénáři oceňovaného televizního filmu
Dukla 61 (2018). Zkušení jsou také střihač Boris Machytka a kameraman Václav Tlapák. Pro
distribuci filmu autoři uvažují o renomované společnosti CinemArt.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jak už jsem naznačil výše, v kontextu současné české kinematografie znamená adaptace
bestselleru Radky Třeštíkové solidní mainstream. V evropském kontextu sice Bábovky
neznamenají žádné novum, dobře však zapadají mezi snímky s podobnou tématikou
rodinných a generačních rozepří. Při dobrém marketingu by mohly výrazně zabodovat v české
distribuci. Vyloučen není ani eventuální úspěch na některém z mezinárodních festivalů.
Bábovky jsou legitimní alternativou artových projektů s obdobnými motivy, které u nás
realizují třeba Olmo Omerzu, nebo Petr Václav. Jde o vztahovou mozaiku s výraznými
ženskými figurami, která kromě efektní směsky – balancující na hraně bulvárních senzací –
nabízí i pozitivní inspirace k přemyšlení. Otevřené finále vrací do skládanky
pošramocených vztahů motiv užitečné naděje.

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

Žádost je standardně zpracovaná, chybí v ní však konkrétní suma, o niž autoři žádají
(zřejmě vinou nepozornosti při vyplňování formuláře). Producentské i tvůrčí zázemí je solidní
(viz kolonka č. 2), scénář Radky Třeštíkové a Rudolfa Havlíka slibuje divácky vděčnou
podívanou, zajímavá a přínosná je dramaturgická explikace.
Rozpočet (cca 24,5 mil. Kč) je pro podobný typ filmu přiměřený. Zárukou serióznosti
projektu je i plánovaná koprodukce s veřejnoprávní ČT s garantovaným vkladem 5 mil.
Kč.
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Expertní analýza
Název projektu

Bábovky

Evidenční číslo projektu

2969-2019

Název žadatele

Logline Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Foll

Datum vyhotovení

24. června 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt Bábovky je volnou adaptací stejnojmenné knihy Radky Třeštíkové. Vztahové
propletence jsou ve scénáři – na rozdíl od knihy – zjednodušené na tři dějové linky, jež se
vzájemně ovlivňují a prolínají. Půdorysem první je klasický milostný trojúhelník mezi
Martinem, jeho manželkou Karolínou (která zoufale touží po zplození potomka) a učitelkou
Rebekou, jež si se svým milencem dělá marné naděje na trvalý vztah. Hrdinkou druhého
pásma je záchranářka Miluška, která se od lékaře dozví, že má zhoubnou chorobu.
Beznadějnou diagnózu však tají před svými nejbližšími – manželem Zdeňkem a dcerou Sašou.
Třetí dějová linka líčí syndrom dospívající Nikoly, kterou přehnaně ambiciózní rodiče
zanedbávají kvůli vlastním kariérám. Bezradná dívka se uchýlí k demonstrativnímu pokusu o
sebevraždu a kolem její záchrany se ve finále propojí osudy všech hlavních aktérů…
Syžet filmu Bábovky vzdáleně připomíná seriál Až po uši, jehož dvě řady realizoval režisér
Jan Hřebejk v produkci HBO Europe. Jde o mozaiku, jež podle efektních vzorců rozehrává
různé varianty konfliktních vztahů. Jejich společným jmenovatelem jsou rozličné podoby lží a
sebeobelhávání.
Ve spolupráci Radky Třeštíkové a režiséra Rudolfa Havlíka vznikla loni absurdní komedie Po
čem muži touží, která zaznamenala návštěvnost více než 500.000 diváků. Film Bábovky je
komponován v jiném žánru, vzhledem k obsahu, atraktivnímu obsazení a pověsti autorky má
ale veškeré předpoklady pro podobný divácký úspěch. Doporučuji podpořit jako potenciální
komerční hit, který naši současnost sice nezobrazuje nijak hluboce ani novátorsky, slibuje
však relativně inteligentní a vkusnou podívanou.

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 připravovaného filmu Bábovky se vzhledem k jeho dovedné konstrukci dobře
čte. Svižné dialogy jsou dobře odposlouchané ze skutečnosti, vyprávění, jež střídá různá
prostředí (včetně atraktivních lokací v Asii), má chytlavé tempo.
V centru příběhu s mozaikovitou strukturou jsou ženské postavy s rozličnými ambicemi a
různorodě konfliktními vazbami k okolí. Renata z třetího dějového pásma, která vychovává
frustrovanou puberťačku Nikolu, je extrémně sebestředná manažerka, jež doplatí na svou
necitelnost vůči podřízeným i svým nejbližším. Biologickou matkou Nikoly je luxusní „call
girl“ Linda, jež se snaží zanechat svého potupného řemesla a emancipovat se od svého pasáka.
Bezradná Nikola, jež zoufale touží po rodičovském zájmu, se kamarádí s vrstevníkem
Ondřejem zapleteným do drogových kšeftů. Dodavatelem drog je Lindin cynický pasák
Marek…
Z náznaku spletitých (místy vyspekulovaných) vztahů a dějových zvratů vyplývá, že film
vrství spíš všelijaké efektní atributy (drsné poměry v nadnárodních korporacích, prostituce,
drogové podsvětí, pletky ve vrcholné politice prostřednictvím Renatina manžela Vladimíra,
atd), než aby sondoval skutečné, mnohem banálnější problémy naší postkomunistické
současnosti. Přesto je vyprávění Radky Třeštíkové svým způsobem všímavé a cenné –
zejména kvůli empatickým vhledům do povah dospívajících teenagerů, kteří doplácejí na
sobeckou odtažitost svých rodičů. V klíčovém motivu mezigeneračních nedorozumění a
tenzí mají Bábovky i nadnárodní přesah.

2.

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

Projekt má kvalitní producentské i autorské zázemí. Společnost Logline Production, jež
žádost o podporu předkládá, má na svém kontě mimo jiné třináctidílný televizní seriál
Neviditelní realizovaný pro ČT. Produkovala úspěšné filmy Teorie tygra (2016) a Teroristka
(2019) – oba v režii Radka Bajgara. Rutinovaná je rovněž výkonná producentka Romana
Brožková (nar. 1966), jež spolupracovala na seriálu Ulice, na Vorlových filmech Skřítek,
Gympl a Cesta do města, či na Mádlově debutu Pojedeme k moři.
Film Bábovky má vznikat v koprodukci s ČT (viz příslušná smlouva), její dramaturg Jakub
Režný (z TS Martiny Šantavé) se mimo jiné podílel na scénáři oceňovaného televizního filmu
Dukla 61 (2018). Zkušení jsou také střihač Boris Machytka a kameraman Václav Tlapák. Pro
distribuci filmu autoři uvažují o renomované společnosti CinemArt.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jak už jsem naznačil výše, v kontextu současné české kinematografie znamená adaptace
bestselleru Radky Třeštíkové solidní mainstream. V evropském kontextu sice Bábovky
neznamenají žádné novum, dobře však zapadají mezi snímky s podobnou tématikou
rodinných a generačních rozepří. Při dobrém marketingu by mohly výrazně zabodovat v české
distribuci. Vyloučen není ani eventuální úspěch na některém z mezinárodních festivalů.
Bábovky jsou legitimní alternativou artových projektů s obdobnými motivy, které u nás
realizují třeba Olmo Omerzu, nebo Petr Václav. Jde o vztahovou mozaiku s výraznými
ženskými figurami, která kromě efektní směsky – balancující na hraně bulvárních senzací –
nabízí i pozitivní inspirace k přemyšlení. Otevřené finále vrací do skládanky
pošramocených vztahů motiv užitečné naděje.

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

Žádost je standardně zpracovaná, chybí v ní však konkrétní suma, o niž autoři žádají
(zřejmě vinou nepozornosti při vyplňování formuláře). Producentské i tvůrčí zázemí je solidní
(viz kolonka č. 2), scénář Radky Třeštíkové a Rudolfa Havlíka slibuje divácky vděčnou
podívanou, zajímavá a přínosná je dramaturgická explikace.
Rozpočet (cca 24,5 mil. Kč) je pro podobný typ filmu přiměřený. Zárukou serióznosti
projektu je i plánovaná koprodukce s veřejnoprávní ČT s garantovaným vkladem 5 mil.
Kč.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Komik v Olomouci

Evidenční číslo projektu

2973-2019

Název žadatele

IN Film Praha spol. s r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba celovečerního hraného

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

6.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost se týká podpory výroby specifického audiovizuálního díla, neboť nejde pouze o celovečerní film
o plánované stopáži 100 min., ale i o stejnojmenné divadelní představení (a film „o filmu“ a divadle) se
synchronizovanou premiérou (10.10.2020) v renovovaném (na víceúčelový kulturní prostor)
olomouckém kině Central.
Žadatel dílo charakterizuje jako „dvojprojekt“ zahrnující filmovou a divadelní verzi téhož textu (scénáře),
tedy příběhu vyprávěného filmovými i divadelními tvůrčími prostředky s důrazem na postupy
charakteristické spíše pro dokumentární tvorbu. Přiložený scénář těmto záměrům odpovídá a logicky
redukuje počet prostředí (ve filmu jsou například pouze tři exteriérové scény) s důrazem na prostory
vlastního divadla.
Vše výše uvedené vytváří dobré podmínky spíše pro nízkorozpočtový projekt a producent/žadatel jej i
tak i do značné míry nahlíží.
Žádost je úplná, obsahuje všechny požadované přílohy a podklady (detaily viz níže).
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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Žadatel zdůrazňuje výrazný podíl práce, kterou na výše popsaném projektu musí odvést „produkční
složky“ štábu, čemuž i odpovídá předložená kalkulace (lidově: menší štáb, avšak dobře zaplacený).
Žadatelem formulovaná „mnohostrannost výstupu (film-divadlo-dokument)“ umožňuje i nákladovou
synergii, která však z explikací ani z rozpočtu nevyplývá. Jde jistě o racionální přístup (film vznikne i
když se nepodaří nazkoušet a zejména dovést divadelní verzi do skutečné premiéry, ač je vše
realizačně skloubeno), ale podaří-li se záměr uskutečnit naplno, vznikne i prostor pro úspory.
Zahájení prací na projektu je plánováno na 1.10.2019, první natáčecí den (plánováno je jich 40) je
stanoven na 1.11.2020.
Autoři scénáře Miroslav Krobot a Lubomír Smékal (první jmenovaný i jako režisér) jsou i díky
několikanásobné spolupráci a osobitému zaměření právě na souběh filmové a divadelní tvorby jistou
zárukou úspěšnosti projektu.
Jak již výše uvedeno, žádost je kompletní, profesionálně a v případě rozpočtu rutinně zpracovaná.
Škoda několika překlepů, menší opatrnosti při zacházení s jazykem a názvoslovím; kupříkladu na
Univerzitě Palackého v Olomouci existuje Katedra divadelních a filmových studií (nikoli tvorby).
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Předložený rozpočet činí 22 194 000 Kč a v některých položkách nabízí při shora popsaném souběhu
příjmů určité úspory. Odměny naprosté většiny zúčastněných profesí je kalkulována spíše ve vyšším
pásmu (vysvětlení viz výše), pol. 5 Herecké obsazení by si vyžadovala detailnější rozpis (zde je
však chyba spíš na straně Fondu, který zvolil příliš zjednodušený kalkulační vzorec), než jen rozdělení
na hlavní role (1 135 000 Kč) a vedlejší role (500 000 Kč). Podobně by si komentář vyžadovala pol. 6
Epizody, kompars (560 000 Kč).
Některé činnosti jsou rozpočtovány duplicitně (srovnej pol. 09-10 hl. účetní za 400 000 Kč a pol. 30-07
účetní služby za 300 000 Kč).
Komentář by si vyžádala i pol. 27-07 za 500 000 Kč či 02-07 (lokační).
Požadovaná podpora 10 000 000 Kč činí 45,06 % podílu plnění na celkových nákladech projektu,
dalším zásadním zdrojem má být příspěvek České televize (v jednání) ve výši 6 000 000 Kč (27,03 %
podílu plnění na celkových nákladech projektu). Tyto údaje Finančního plánu zatím nesvědčí o
rozvinuté diverzifikaci zdrojů, ale skrze tato data je třeba se vrátit k rozpočtovým položkám 31-03 a
zejména 31-04 (Production fee) při souběhu s pol. 03-01 (producent).
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Realizace velmi souvisí s rekonstrukcí bývalého kina Central za účelem vytvoření multifunkčního
prostoru pro divadelní a hudební produkce, kterou má na starost Muzeum moderního umění v
Olomouci s DeCentral z.ú. Jeho činnost má být zahájena právě premiérou Krobotova
divadelního představení Komik v Olomouci (a premiérou stejnojmenného filmu), jde tedy i o prostory
k natáčení.
Cílová skupina filmu se pak shoduje se skupinou návštěvníků divadel a šířeji s obdivovateli
poetiky Dejvického divadla. Marketing bude zaměřen i na regionální charakter projektu umožňující
propojení s většími městy a Prahou.
Žadatel dále předpokládá běžnou kinodistribuci a prodej k televiznímu vysílání.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

In Film Praha spol. s r.o. existuje od roku 1993 a patří mezi nejvýznamnější a nejúspěšnější
producentské společnosti v České republice s respektu hodnou a bohatou filmografií.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Komik v Olomouci

Evidenční číslo projektu

2973-2019

Název žadatele

IN Film Praha spol. s r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba celovečerního hraného

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

6.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost se týká podpory výroby specifického audiovizuálního díla, neboť nejde pouze o celovečerní film
o plánované stopáži 100 min., ale i o stejnojmenné divadelní představení (a film „o filmu“ a divadle) se
synchronizovanou premiérou (10.10.2020) v renovovaném (na víceúčelový kulturní prostor)
olomouckém kině Central.
Žadatel dílo charakterizuje jako „dvojprojekt“ zahrnující filmovou a divadelní verzi téhož textu (scénáře),
tedy příběhu vyprávěného filmovými i divadelními tvůrčími prostředky s důrazem na postupy
charakteristické spíše pro dokumentární tvorbu. Přiložený scénář těmto záměrům odpovídá a logicky
redukuje počet prostředí (ve filmu jsou například pouze tři exteriérové scény) s důrazem na prostory
vlastního divadla.
Vše výše uvedené vytváří dobré podmínky spíše pro nízkorozpočtový projekt a producent/žadatel jej i
tak i do značné míry nahlíží.
Žádost je úplná, obsahuje všechny požadované přílohy a podklady (detaily viz níže).
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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Žadatel zdůrazňuje výrazný podíl práce, kterou na výše popsaném projektu musí odvést „produkční
složky“ štábu, čemuž i odpovídá předložená kalkulace (lidově: menší štáb, avšak dobře zaplacený).
Žadatelem formulovaná „mnohostrannost výstupu (film-divadlo-dokument)“ umožňuje i nákladovou
synergii, která však z explikací ani z rozpočtu nevyplývá. Jde jistě o racionální přístup (film vznikne i
když se nepodaří nazkoušet a zejména dovést divadelní verzi do skutečné premiéry, ač je vše
realizačně skloubeno), ale podaří-li se záměr uskutečnit naplno, vznikne i prostor pro úspory.
Zahájení prací na projektu je plánováno na 1.10.2019, první natáčecí den (plánováno je jich 40) je
stanoven na 1.11.2020.
Autoři scénáře Miroslav Krobot a Lubomír Smékal (první jmenovaný i jako režisér) jsou i díky
několikanásobné spolupráci a osobitému zaměření právě na souběh filmové a divadelní tvorby jistou
zárukou úspěšnosti projektu.
Jak již výše uvedeno, žádost je kompletní, profesionálně a v případě rozpočtu rutinně zpracovaná.
Škoda několika překlepů, menší opatrnosti při zacházení s jazykem a názvoslovím; kupříkladu na
Univerzitě Palackého v Olomouci existuje Katedra divadelních a filmových studií (nikoli tvorby).
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Předložený rozpočet činí 22 194 000 Kč a v některých položkách nabízí při shora popsaném souběhu
příjmů určité úspory. Odměny naprosté většiny zúčastněných profesí je kalkulována spíše ve vyšším
pásmu (vysvětlení viz výše), pol. 5 Herecké obsazení by si vyžadovala detailnější rozpis (zde je
však chyba spíš na straně Fondu, který zvolil příliš zjednodušený kalkulační vzorec), než jen rozdělení
na hlavní role (1 135 000 Kč) a vedlejší role (500 000 Kč). Podobně by si komentář vyžadovala pol. 6
Epizody, kompars (560 000 Kč).
Některé činnosti jsou rozpočtovány duplicitně (srovnej pol. 09-10 hl. účetní za 400 000 Kč a pol. 30-07
účetní služby za 300 000 Kč).
Komentář by si vyžádala i pol. 27-07 za 500 000 Kč či 02-07 (lokační).
Požadovaná podpora 10 000 000 Kč činí 45,06 % podílu plnění na celkových nákladech projektu,
dalším zásadním zdrojem má být příspěvek České televize (v jednání) ve výši 6 000 000 Kč (27,03 %
podílu plnění na celkových nákladech projektu). Tyto údaje Finančního plánu zatím nesvědčí o
rozvinuté diverzifikaci zdrojů, ale skrze tato data je třeba se vrátit k rozpočtovým položkám 31-03 a
zejména 31-04 (Production fee) při souběhu s pol. 03-01 (producent).
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Realizace velmi souvisí s rekonstrukcí bývalého kina Central za účelem vytvoření multifunkčního
prostoru pro divadelní a hudební produkce, kterou má na starost Muzeum moderního umění v
Olomouci s DeCentral z.ú. Jeho činnost má být zahájena právě premiérou Krobotova
divadelního představení Komik v Olomouci (a premiérou stejnojmenného filmu), jde tedy i o prostory
k natáčení.
Cílová skupina filmu se pak shoduje se skupinou návštěvníků divadel a šířeji s obdivovateli
poetiky Dejvického divadla. Marketing bude zaměřen i na regionální charakter projektu umožňující
propojení s většími městy a Prahou.
Žadatel dále předpokládá běžnou kinodistribuci a prodej k televiznímu vysílání.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

In Film Praha spol. s r.o. existuje od roku 1993 a patří mezi nejvýznamnější a nejúspěšnější
producentské společnosti v České republice s respektu hodnou a bohatou filmografií.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Dobrý skutek

Evidenční číslo projektu

2975-2019

Název žadatele

CINEART TV Prague

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vandas Martin

Datum vyhotovení

22.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Komorní a intimní drama ze současnosti, příběh milostného trojúhelníku, který vyvstane na pozadí
zaplaceného dárcovství transplantované ledviny, kterou zištně zinscenuje místní papaláš.
Relativně nízkorozpočtový komorní snímek zkušeného slovenského režiséra a pedagoga Dušana Trančíka,
který se více než po 13 letech chce navrátit k hrané režii. Projekt byl již v minulosti podpořen Fondem na
vývoj a je koncipován jako smysluplná česko-slovenská bilaterální koprodukce.
Handicapem projektu je i přes zajímavé herecké obsazení jeho umělecká náročnost, kterou i žadatel
predikuje svojí plánovanou distribuční strategií zaměřenou zejména na jednosálová a artová kina.
Je škoda, že žadatel nezvažuje využití evropských filmových fondů Eurimages, které podporují i podobu v
nastavení bilaterální koprodukce (max 80/20%), a které by snížily finanční náročnost ze strany Fondu (51%).
Kvalitní komorní scénář v produkci renomovaného a zkušeného producenta, dosavadní podpora Fondu na
vývoj (450.000,- z roku 2017) naznačený castign projektu, ale zejména dopracovaný scénář jsou důležité
body pro kladné rozhodnutí fondu. Projekt přes dílčí připomínky doporučuji k realizaci.

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 vypracována přehledně, srozumitelně, jen u předpokládaného castingu bych jako výstup vývoje
očekával i návrhy dalších postav, případně bych uvítal informace, jaké byly další výstupy realizovaného
vývoje kromě finální verze scénář a lokace Hrčava. Plánované náklady vývoje byly 1.028.000, -. Poněkud
nesrozumitelně je vyplněn rozpočet – více viz. níže.
Smlouva na scénář z 1.12.2017 je v pořádku, pouze ustanovení 7 článku 6 uvádí, že pokud nebude
zahájena výroba filmu do 20.10.2019, práva se automaticky vrací autorovi, nedohodnou-li se strany jinak.
Vzhledem k tomu, že harmonogram předpokládá první natáčecí den 2.11.2020, měla by žádost být
doplněna o dodatek smlouvy upravující toto ustanovení, jinak hrozí, že projekt nemusí být realizován.
Smlouva deklaruje zaplacení první splátky po schválení vývoje SFK, ovšem měla by být doložena i druhá
splátka 50.tis. 14 dnů od podpisu smlouvy (prosinec 2017) nebo uplatnění ustanovení „nebude-li
dohodnuto jinak“. Žadatel doklady o splátkách neuvádí.
Součástí žádosti jsou dvě dramaturgické explikace (Barbora Stehlíková, Marian Puobiš).
Zaměřte se na formální stránku žádosti:
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost deklaruje zafinancování 33 % celkového rozpočtu, ovšem podle finančního plánu, a i při
započtení veškerých případných nákladů vývoje, nedosahuje výše zajištěného financování ani 15 %.
Doporučuji k vysvětlení.
Rozpočet uvádí jako součást vývoje opci na preexistentní dílo ve výši 50 tis. Nikde v žádosti ale žádné
preexistentní dílo ani jeho smluvní zajištění není uvedeno.
Nesouhlasí částky uváděné jako odměna za vytvoření a za licenci (50/50 % z dohodnutých 350 tis.,
v rozpočtu uváděny jako jednotkové ceny 50 a 130).
Není mi jasné z rozpočtu, zda – vzhledem k částce za ubytování mimo ČR – bude celý projekt
realizován v zahraničí (Slovensko) a v ČR se nebude realizovat žádný natáčecí den (náklady za
ubytování 0).
Celkově je rozpočet nastaven spíše na nižších cenových relacích a dává reálnou šanci projekt
zafinancovat z deklarovaných zdrojů.
Uvítal bych bližší vysvětlení, zda a proč žadatel neuvažuje i o dalších možnostech financování
(EURIMAGES aj.) vzhledem k tomu, že projekt by potřebné předpoklady bezpochyby splňoval a ani
načasování tomuto nebrání.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Projekt je předkládán jako česká majoritní koprodukce, česká strana 70%, slovenská strana zastoupená
společností Arina 30% - předpokládaný vstup avf.sk 21% a rtvs 7,6%, za českou stranu koprodukce je
předpokládáno zapojení dalších menších partnerů (io post, Michael Samuelson Prague).
Smluvní vztah s Arina upraven koprodukčním memorandem, za Cineart z 2.1.2018, za Arina 10.4.2019
garantuje uzavření financování filmu nejpozději do 31.12.2019. Podle finančního plánu je avf plánován
na podzim 2019 - vyhlášení výzvy je plánováno na 9.9. 2019
Harmonogram předpokládá začátek natáčení v říjnu 2020, dostatek času zdárně dokončit financování a
připravit výrobu, dokončení filmu plánováno na listopad 2021, celkem 30 natáčecích dnů, vše v reálech.
Marketingová strategie je zaměřena výhradně na domácí kinotrh, nikde v ní není rozpracována ani dílčí
úvaha o případné festivalové strategii, ač film svým artovým zaměřením i aktuálním dobovým sdělením
může oslovit i dramaturgy filmových festivalů a svým načasováním by se teoreticky mohl i vejít například
do uzávěrek Berlinale.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
CinemArt je zkušená producentská společnost zvládající ročně i výrobu 2 až 3 projektů ročně, velmi zdárně
realizuje nízkorozpočtové projekty, debuty (Bohdan Sláma, Mira Fornay, Jakub Šmíd aj) i kinematografické
velké dokumenty.
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Expertní analýza
Název projektu

Dobrý skutek

Evidenční číslo projektu

2975-2019

Název žadatele

CINEART TV Prague

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

17. 6. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Česko-slovenský koprodukční film vzniká ve zkušeném týmu režiséra a scenáristy Dušana Trančíka, který
se takto po 30 letech vrací k hrané kinematografii, a producenta Viktora Schwarcze.
Komorní psychologické drama je umístěno do prostředí podhorské beskydské vesnice a odehrává se na
půdorysu neobvyklého milostného trojúhelníku (muž čekající na transplantaci ledvin, jeho žena a nastrčený
dárce), jehož zápletka se točí kolem dárcovství orgánů a místního politicko-podnikatelského podsvětí.
Vyprávění staví na syrovosti (natáčení v reálech) a na tíživé podzimní atmosféře. Zvláštní očekávání
vzbuzuje nečekané spojení s hudbou skupiny Buty. Celkovým pojetím autor směřuje ke klasickému
sevřenému dramatu se společenským a morálním poselstvím (v režijní explikaci se autor hlásí k polskému
kinu morálního neklidu). Autor se tu zjevně snaží navázat na své nejvýznamnější dílo Iná láska (1985), které
je k žádosti přiloženo a zřejmě má fungovat jako referenční film (je tu obdobný dramatický model, prostředí,
motivy, témata).
Zajímavý námět zatím nedospěl do přesvědčivého scénáře: schází jednak propracovanější psychologie a
motivace postav, jednak ústrojné a účinné propojení s mafiánským motivem, přičemž problémem je zejména
tragický závěr, který nepůsobí věrohodně. Zdá se mi, že se tu honí příliš mnoho zajíců a zejména ten místně
mafiánský zavádí vyprávění ke komunální satiře a tím narušuje soustředěnou komorní formu. Překvapivě
malou roli hraje venkovské a přírodní prostředí. Zřejmě je potřeba přidat na zapojení dramaturgie, projekt má
hned dva dramaturgy, ale jejich explikace potřebnou analýzu a podněty k dalšímu vývoji neobsahují.
Producentská strategie je pojata dost zběžně a neurčitě. Hlavní problém je v nejistém finančním zajištění:
deklaruje se 33%, ale nejsou k tomu žádné doklady vyjma LOI i/o postu s částkou věcného plnění 1,5 mil.
(tento údaj nesedí s údajem ve finančním plánu), zbytek jsou předpoklady, byť realistické - přiloženo je
koprodukční memorandum s plánovaným 30% podílem na rozpočtu na slovenské straně (Arina), které stojí
na předpokládané podpoře AVF a RTVS, chybí vyjádření ČT, která má mít podstatný podíl 3,25 mil.
Financování je vícezdrojové, přičemž počítá se 75% pokrytím z veřejných zdrojů, což je odůvodněno
kulturně náročnou povahou díla coby uměleckého filmu se společensky hodnotným obsahem. Celkový
rozpočet ve výši mírně přes 21 mil. i požadavek na Fond ve výši 10 mil. je přiměřený. Distribuční a
marketingový záměr je zacílen široce a používá tradiční prostředky, aniž nějak pracuje se specifickým
tématem filmu. Lze očekávat dílo spíše jen lokálního významu a dopadu, což si zjevně uvědomuje i žadatel,
když žádné mezinárodní nebo festivalové ambice ani nezmiňuje.
Vzhledem k tomu, že projekt má počátky už před 10 lety, že obdržel podporu kompletního vývoje a že se
nyní na výrobu podává podruhé (a to se zdůvodněním, že došlo na „zásadní přepracování scénáře a
zekonomičtění plánované produkce“), šlo by očekávat o poznání propracovanější a pokročilejší stav
přípravy. Natáčení má proběhnout od listopadu 2020 (30 ND), takže je ještě dost času na další vývoj, navíc
je tu záruka v podobě jmen autora a producenta. S uvedenými výhradami doporučuji 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)
Pokud jde o scénář, tak hlavní kritické body nacházím (1) v titulní ženské postavě, jejíž psychologický profil
a motivace jednání nejsou úplně jasné a přesvědčivé - obětavá manželka a hospodyně a současně
nevěrnice mezi touhou a pomstou a mezi nemocným manželem a zjevně nedůvěryhodným mladíkem,
jemuž bůhví proč naletí a dokonce za ním běhá na nádraží nebo do města do nočního baru – to je příliš
nesourodá povahová směs, (2) v konstrukci ústřední zápletky s nastrčeným dárcem, která je hodně
krkolomná, (3) v celém mafiánském motivu, který vypadává z konceptu psychologického a existenciálního
venkovského dramatu, (4) v tragickém závěru, který postrádá dějovou logiku (proč mladík vůbec krade
policejní vůz?).
Z tématu dárcovství a obchodu s orgány se stává spíše bizarní motiv.
Posílit by mohly motivy spojené s venkovským a přírodním prostředí, ty hrají až překvapivě malou roli.
Celkově by scénář potřeboval organičtější a celistvější strukturu a formu.
Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tvůrčí tým je zkušený a je schopen projekt úspěšně realizovat.
Chtělo by to aktivnější a zkušenější dramaturgii - pro B. Stehlíkovou jde o prvotinu, M. Puobiš je
v důchodovém věku.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt pravděpodobně bude mít jen lokální význam a dopad.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Slabinou projektu je zatím nejisté finanční zajištění.
Producentská strategie postrádá konkrétnější a cílenější postupy.
Producent je zkušený, má úctyhodné portfolio s řadou domácích i zahraničních ocenění, a je schopen
projekt úspěšně realizovat.

Strana 2

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

Krvavá nevěsta
2976-2019
Snake Catcher
Výroba českého kinematografického díla
Výroba celovečerního hraného filmu
2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
24. června 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Scénář Krvavé nevěsty se pohybuje v žánrovém rozmezí komedie, hororu a příběhu ze života současných
youtuberů, kteří se za účelem posílení vlastní popularity vydají zachytit přízrak nevěsty se zkrvavenými šaty,
který způsobuje nehody na jednom kritickém úseku dálnice D1.
Celkově vzato jde o projekt pozoruhodný hned z několika hledisek, který svou poetikou navazuje na předešlý
celovečerní počin Andyho Fehu Nenasytná Tiffany. Ocenit lze v první řadě strategii znejisťování hranic mezi
realitou a fikcí, dále pak autentičnost hrdinů, jejich prostředí a youtuberského koloritu. Originální a (s ohledem
na určení postav a tématu) funkční je i zamýšlená forma zpracování, jež počítá s rozmanitým
zpřítomňováním kamery a průběžnými „vpády“ různých druhů videozáznamů.
Je třeba zdůraznit, že žánrová zábava v tomto případě nepostrádá přidanou výpovědní hodnotu. Projekt
slibuje přirozené propojení žánrově atraktivního vyprávění se smyslem pro pozorování a trefnou reflexi
komunity, do níž je toto vyprávění vsazeno. Troufám si tvrdit, že se zde rýsuje šance na zachycení obrazu
současné mladé generace, jak jsme ji v českém filmu dosud nespatřili.
Ve scénáři se najdou i motivy, které by mohly být dotaženější (podrobněji viz dále), stejně tak mohly být lépe
zpracovány některé součásti a přílohy žádosti. Přesto nepochybuji o tom, že si projekt podporu od SFK
zaslouží – výrazně a sympaticky vyčnívá z tvorby (nejen) nejmladší generace českých filmařů, o domácí
žánrové filmové produkci ani nemluvě.

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 Ondřeje Kopřivy Krvavá nevěsta se inspiroval legendou o přízraku, spjatém s místem 9 křížů, které
stojí jako upomínka dávného svatebního masakru nedaleko krizového úseku dálnice D1, kde pravidelně
dochází k automobilovým nehodám. Právě postava nevěsty se zkrvavenými šaty vstupuje do reálného
vyprávění o dvou slavných youtuberech, kteří se rozhodnou zachytit přízrak na kameru. Z žánrového
hlediska scénář kombinuje prvky hororu, komedie a k tomu nabízí i pohled do života adolescentů v podobě
v českém filmu prozatím nevídané.
Pod žánrovým základem se totiž scénář zaobírá světem youtuberů, jejich zájmy, cíli, ambicemi a osobními
vztahy. Postavy jsou dobře odstíněné a fungují jako různé typy současné youtube scény. Vyzdvihnout je
třeba také obeznámenost s prostředím youtuberů, jejich tvorbou a formou vyjadřování. Zároveň však
postavy nevyznívají jako jednoduché typové figurky. Působí autenticky, což platí hlavně u dvou titulních
protagonistů. O něco méně přesvědčivá je konstrukce figur ženských. Hlavně postava Sáry místy
sklouzává ke škatulce intelektuálně prostší youtuberky s hysterickými sklony.
Za jeden z největších kladů scénáře považuji pohrávání si s hranicí toho, co je realita a co fikce.
Znejisťování této hranice, které se stává téměř každodenní součástí naší existence, je nastoleno hned v
úvodní scéně, kdy se s oběma hlavními hrdiny seznamujeme skrze prank. Tato strategie by mohla být ve
scénáři posílena klidně i více. Zdálo se mi, že čím dále v ději postupujeme, tím intenzita strategie
znejisťování ubývá. Je však možné, že bude posílena ve filmovém zpracování.
Právě ke zpracování sice nebyly dodány žádné zvláštní přílohy, ale formální pestrost vyplývá už ze
samotného scénáře. Autoři počítají s rozmanitým zpřítomňováním kamery a videozáznamu,
upozorňováním na mediální zprostředkovanost toho, co hrdinové vědí či vnímají a co ví a vnímá publikum.
Počítá se s pravidelnými „vpády“ různých typů mediálních obsahů (vlogy, video zprávy, animovaná vsuvka,
instastories apod.), které tvoří běžnou součást recepce a komunikace mladé generace. Alespoň částečnou
ukázkou stylového pojetí může být teaser, který byl k žádosti připojen.
Ve scénáři by se jistě našla i některá problematičtější místa. Trochu do ztracena vyznívá například motiv
hereckého castingu a hereckých ambicí jednoho z hlavních hrdinů. Možná poněkud unáhleně se jeví
roztržky a rozchod Sáry a Martina. Propracovat více by si zasloužila paranormální podstata přízraku krvavé
nevěsty, která se v závěrečné fázi stává matnou. Na scénáři je ovšem i tak vidět dlouhodobější práce a o
pečlivém přístupu svědčí i explikace dramaturga Michala Reicha.
I přes žánrový rámec vyprávění je nutné ocenit, jakým způsobem autoři pronikají do komunity youtuberů a
nejen do ní. Scénář obsahuje pasáže, které podle mého názoru dosti trefně zachycují duch současného
mládí ovlivněného mediálními obrazy a technologiemi, fascinovaného překračováním hranic či reprezentací
násilí. Autorům se v tomto smyslu dobře daří vyvážit nadsázku se seriózním pohledem.
1

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

Režisérem filmu a také autorem námětu scénáře je Andy Fehu – pozoruhodná osobnost současné domácí
žánrové tvorby. Už ve svém debutu Nenasytná Tiffany, ale i v seriálové tvorbě (např. Pěstírna) projevil
svébytnou poetiku. Vše přitom nasvědčuje tomu, že v Krvavé nevěstě ji s pomocí ostatních zúčastněných
bude rozvíjet dál. Kameraman Jakub Ševčík, který s režisérem spolupracoval na Tiffany nebo na seriálu
Štafl, je zároveň i producentem chystaného filmu. Výtvarníkem je Ondřej Lipenský. Tvůrci vsází právě na
vzájemnou sehranost díky společné práci na předešlých projektech.
Do titulních rolí youtuberů byli (zdá se vhodně) obsazeni Matej Zrebný a Jan Komínek, z nichž první
jmenovaný se může těšit reálnému statusu internetové celebrity.
2

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

Mezi tvorbou nejmladší generace českých tvůrců, kteří tíhnou spíš k „vážným“ výpovědím a kánonům art
cinema, jsou projekty Andyho Fehu krokem odlišným směrem a více než vítaným oživením stojatých vod
domácí žánrové produkce. Navíc lze očekávat, že film podle předloženého scénáře nabídne daleko víc než

jen žánrovou zábavu. Slibuje přesně to, co jsme mohli ocenit už na Nenasytné Tiffany – totiž nenásilné
propojení žánrově atraktivního vyprávění s citem pro realistické pozorování a reflexi komunity, do níž je toto
vyprávění vsazeno.
Těžko říct, nakolik má projekt šanci uspět v zahraničí – o těchto ambicích autoři mlčí. Například účast v
programu specializovaných žánrových festivalů ale nemusí být vyloučena. Nicméně i jen v lokálních
podmínkách je přínos takovéhoto projektu zásadní. Odhlédneme-li od uměleckého potenciálu, lze počítat i
s komerčním ohlasem, ať už vzhledem k žánrovému směřování, nebo s ohledem na reflexi fenoménu
youtuberingu.
3

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

Žadatelem je zcela nová společnost Snake Catcher založená Jakubem Ševčíkem a Andym Fehu.
Společnost připravuje Krvavou nevěstu jako svůj první celovečerní projekt, ačkoli její zakladatelé nejsou v
oblasti filmové a seriálové produkce žádnými začátečníky.
S rozpočtem přibližně 13 milionů Kč jde o poměrně nízkonákladový projekt, který byl SFK již podpořen ve
fázi vývoje částkou 700 tisíc Kč. Získání podpory v aktuální výzvě je podle žadatelů klíčové pro další vývoj.
Předběžně se počítá se slovenským koprodukčním vstupem (AF a RTS – žádáno má být letos na podzim),
přičemž samotná produkce filmu má proběhnout už letos na podzim v rozmezí října až prosince
(„dušičkový“ čas se promítne do atmosféry exteriérů).
Žádáno je o nadpoloviční část celkového rozpočtu s poukazem na kulturně náročné kinematografické dílo,
což by ovšem v tomto případě chtělo blíže objasnit. Jistým problémem je prozatímní neujasněnost
některých profesí – v žádosti chybí jména hudebního skladatele, kostýmního výtvarníka a také většiny
herců (kromě představitelů dvou hlavních rolí). Prozatím také nebyla zahájena jednání s distributorem. Toto
všechno by stálo za upřesnění při osobním slyšení. Lépe mohl být vypracován producentský záměr, který
přeskakuje některé body jeho předepsané struktury, jiné jen velmi stručně nastiňuje.
I přes tyto nedostatky se přikláním k udělení podpory, neboť jde o projekt, který je příslibem vzniku filmu v
současné české kinematografii potřebného.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Už Tě nemám rád

Evidenční číslo projektu

2977-2019

Název žadatele

i/o post s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

2. výroba českého kinematografického díla

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Juraj Krasnohorský

Datum vyhotovení

25.06.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Predložený projekt je ambiciózny artový film cielený na tínedžerov a festivalové publikum. Projekt je
originálny najmä v zámere zachytiť autenticitu cca 15-ročných mladých ľudí, čomu zodpovedá aj produkčný
zámer maximálne zjednodušiť nakrúcanie a film vyrábať ako nízko-rozpočtový (Low Budget). Za silnú
stránku projektu považujem aj výber koprodukčných partnerov a fakt, že projekt zapadá do edičnej línie
žiadateľa a zodpovedá jeho skúsenostiam. Slabou stránkou projektu je neatraktívna prezentácia žiadosti, čo
je zrejme spôsobené ešte neukončeným vývojom. Taktiež za slabinu projektu sa dá považovať fakt, že
napriek ambícii realizovať projekt výrobne neštandardne jednoducho, výška rozpočtu zodpovedá skôr
bežnému hranému filmu zo súčasnosti. V post-produkčných položkách sa rozpočet javí nadhodnotený
vzhľadom k charakteru projektu. Takýto "komfortný rozpočet" je vybalansovaný relatívne vysokými vkladmi
producentov vo finančnom pláne, čo však pôsobí skôr ako matematický trik na zníženie celkového pomeru
verejnej podpory.
Odhliadnúc od týchto kozmetických nedostatkov, ide o seriózny projekt vedený skúseným režisérom, tímom
producentov aj koproducentov, s vysokým potenciálom byť realizovaný, financovaný a včas dokončený.
Navyše autorská ambícia o čo najvyššiu autenticitu môže priniesť výnimočne kvalitný film. Preto projekt
odporúčam podporiť, aj keď výška dotácie môže byť predmetom diskusie a podľa uváženia znížená.

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
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Z formálnej stránky sú prílohy zrozumiteľné. Ako producent sám uvádza, vývoj projektu ešte nie je plne
dokončený, čomu zodpovedá aj relatívne málo atraktívna vizuálna prezentácia projektu. Napriek tomu je
však možné projekt posúdiť.

2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je transparentný. Výška nákladov na postprodukciu je vzhľadom na technológiu nakrúcania a
"Low Budgetový" charakter výroby nadhodnotená. Hrubým odhadom by mohla byť suma postprodukčných
prác aj o polovicu nižšia. Nakrúcanie je nastavené na 45 dní, čo je pre Low Budgetový film veľkorysé.
Akceptovať sa to dá len vzhľadom k faktu, že sa točí s deťmi. Ubytovanie štábu však producent rozpočtoval
už len na 30 dní, čo je zrejme aj skutočný zámer výroby. Je tu teda priestor rozpočet výroby znížiť.
Predstava výšky spolufinancovania zo zdrojov Slovinského a Rumunského partnera je realistická.
Vzhľadom k štruktúre koprodukcie je podpora Eurimages možná, ale rozhodnutie bude závisieť na kvalite
scenára, čo táto ekonomická analýza neposudzuje, respektíve vzhľadom k nedokončenému vývoju a
vzhľadom k faktu, že sa režisér bude scenára držať len voľne, je to ťažké vopred posúdiť. Vlastné vklady
koproducentov sú vysoké a vytvárajú dojem, že sú umelo navýšené ako na strane rozpočtu, tak na strane
finančného plánu, aby opticky znižovali podiel verejných zdrojov, ktorý je v tejto chvíli 69%. V tomto v
zásade nevidím problém, skôr sa celkový rozpočet zdá nadhodnotený.
V súčasnosti je podľa finančného plánu zabezpečených len 6.07% z celkového rozpočtu, formou vecného
plnenia zo strany producenta. Toto vecné plnenie nie je doložené (obvyklé je čestné prehlásenie a výpis
disponibilného zostatku na účte), ale vzhľadom k aktivite žiadateľa ako skúseného post-produkčného štúdia
sa dá považovať za zabezpečené. Otázne je skôr, že nacenená post-produkcia je vzhľadom ku charakteru
projektu prehnane vysoká. Producent je na samom začiatku financovania projektu, ale projekt má potenciál
viaczdrojové financovanie získať.
Deklarovaný rozpočet je aj podľa vyjadrenia producenta ideálny. Tomu zodpovedá aj žiadaná suma, tiež
ideálna. Low Budgetovému charakteru a zámeru producenta aj režiséra by mala zrejme zodpovedať nižšia
suma celkového rozpočtu, rádovo aj o 30%. Tomu by mala zodpovedať aj nižšia suma podpory.

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentská stratégia je vhodne zvolená pre daný projekt a producent má skúsenosť aj zmysel pre
umiestnenie projektu tohto typu na Európskom aj domácom trhu.
Deklarovaná stratégia postupného promovania a uvedenia filmu na festivaloch a trhoch, ako aj zmienené
spoločnosti pre budúcu spoluprácu a distribúciu dokazujú, že producent rozumie trhu aj správne odhaduje
charakter filmu, s ktorým pracuje.
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Časový harmonogram je zvládnuteľný. Zvláštny je v tom, že plánované dokončenie postprodukcie je
11/2020 a plánovaný master je o rok neskôr 31/12/2021, ako aj premiéra 03/2022. Vzhľadom k ambícii
žiadať Eurimages, sa javí nakrúcanie v lete 2021 ako realistickejšie, čomu zodpovedá uvedený dátum pre
master a premiéru.
4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Profil spoločnosti zodpovedá stanovanému cieľu. Ide o typ projektu, akému sa spoločnosť aj v minulosti
venovala v pozícii post-produkčného štúdia a koproducenta. Zároveň ide o realizačne a finančne menej
náročný projekt (Low Budgetový) a producent má dostatočnú skúsenosť a sieť kontaktov na
medzinárodnom trhu, aby tento projekt zrealizoval. Výber koprodukčných partnerov aj zmienení sales
agenti sú správne vybratí a na trhu síce menšie, ale rešpektované spoločnosti.
Žiadateľ je rešpektovaný producent a spoločnosť, ktorá má kapacitu zvolený cieľ dosiahnuť.
Spoločnosť má bohatú skúsenosť ako koproducent na úspešných najmä artových projektoch s množstvom
zahraničných festivalových ocenení. Taktiež má spoločnosť v posledných rokoch skúsenosť ako hlavný
producent. Aktuálny projekt typovo zodpovedá projektom, s akými mala v minulosti spoločnosť úspechy.
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Expertní analýza
Název projektu

Už tě nemám rád

Evidenční číslo projektu

2977-2019

Název žadatele

i/o post

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

25.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Drama v česko-rumunsko-slovinské koprodukci je příběhem dvou dospívajících kamarádů –
Marka a Terezy – kteří utečou z domova a vlakem se dostanou z Prahy až do Bukurešti.
V rámci svých riskantních her uveřejňovaných na sociálních sítích předstírají Terezin únos,
tento motiv však není dále dramaticky rozváděn. Vyprávění totiž v duchu veristické metody
sleduje pouze obě děti, a nikoli paralelně jejich rodiče či policii, jak bývá obvyklejší. Z toho
vyplývá méně konvenční druh dramatičnosti spojený s rozvolněným příběhem, který nemá
jasné kontury ani vzhledem k tomu, že oba (dosud nevybraní) hlavní představitelé budou své
promluvy i pohyb v prostoru částečně improvizovat. Režisér Zdeněk Jiráský, jehož hraný
debut Poupata byl oceňovaný za civilní autenticitu, se v souladu s tím rozhodl realizovat svůj
film v reálu, s nejmenším možným štábem.
Pro sebe si od toho slibuje autorskou svobodu, kterou může přenést i na diváky - cílovou
skupinou mají být vrstevníci hrdinů (a jejich rodiče), případně festivalové publikum a
milovníci artové produkce. Musíme každopádně doufat, že diváci do premiéry zapomenou na
tematicky obdobný snímek Olma Omezrua Všechno bude. Projekt Už tě nemám rád
každopádně představuje zcela odlišný a pro dané téma možná potřebnější přístup.
Pokud jde o produkční stránku, žadatel podává žádost o podporu výroby navzdory tomu, že
projekt je dosud ve fázi komplexního vývoje. Opravňuje ho k tomu poslední verze scénáře
podpořená zkušeným dramaturgem Luborem Dohnalem, i reálné zajištění finančního plánu.
Má rovněž jasnou představu o distribuční a marketingové strategii.
Projekt získal na vývoj částkou 720 000 korun. Považuji ho i nadále za slibný a zajímavý.
Proto ho doporučuji plně podpořit.

Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Téma vznikajícího filmu je převzato z reality (nemotivované útěky teenagerů z domova, jejich
prezentace na sociálních sítích). Při zpracování tohoto společensky závažného tématu však
režisér Zdeněk Jiráský postupuje originálně, v náročném duchu tradic veristického filmu. Má
vzniknout nízkorozpočtový film soustředěný na dva hlavní protagonisty, kteří se budou
pohybovat v reálu, a to jak ve vlaku, tak např. v lokacích bukurešťského slumu. Námět se tedy
dočká zpracování, které je v českém filmu značně neobvyklé. Teenagerovský příběh v duchu
klasické road movie se má opírat o částečně improvizované dialogy (předpokládám, že budou
přirozenější než ty dosavadní, navržené autorem). Výraznou roli zde bude hrát i dynamika
prostředí (cesta z nudného pražského sídliště do unikátních bukurešťských lokací).
Soustředění na hlavní postavy je maximální - bez obvyklé vedlejší linky spojené s rodiči či
policií pátrající po uprchlících. Lépe dramaticky stupňováno by mělo být podle mne téma
nebezpečných her, které Marek s Terezou inscenují a dávají na sociální sítě. (Nečekaná,
osudová náhoda, která stojí Terezu život, je mimochodem obdobou dramatického řešení finále
Poupat.)
Podle všech příloh žádosti je zřejmé, že žadatel účinně podporuje režiséra v naplnění jeho
komplexní umělecké vize. Stejně tak je zjevné, že maximální podporu najde autor i u členů
štábu. Projekt je téměř připraven k realizaci a předchozí práce a zkušenost všech
zúčastněných tuto poněkud předčasnou žádost o podporu výroby vyvažují.
Projekt v této podobě naplňuje kritéria a cíle výzvy.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel – společnost i/o post – s režisérem Zdeňkem Jiráským spolupracuje dlouhodobě
(např. na jeho ceněném filmu Poupata nebo snímku V tichu, ale i na jeho audiovizuálních
instalacích pro Národní galerii). Nyní Jiráský realizuje celovečerní snímek Kryštof, s
Michalem Černým jako kameramanem, který je spolumajitelem společnosti. Je logické, že i/o
post podporuje „svého“ režiséra i při vzniku tohoto filmu, který je v rámci jeho tvorby
experimentem. Společnost už spolupracovala i s Mihou Černecem ze slovinské společnosti
Staragara (film Oroslan, 2018). I koprodukční partneři jsou tedy přirozenou volbou a nikoli
uměle poskládaným společenstvím.
Zdeněk Jiráský chce svůj film natáčet v maximálně „nezávislých“ podmínkách, takže si s
ohledem na to vybral natáčecí i postprodukční štáb. Složení tvůrčího týmu považuji za
odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být realizován.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
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Téma dospívajících, kteří se z nejrůznějších, často nejasných příčin ocitnou na útěku
z domova, patří k hojně diskutovaným problémům západní společnosti. Filmů, které by se
jím seriózně zabývaly, je ovšem překvapivě málo. V českém prostředí to byl nedávno
ceněný snímek Olma Omerzua Všechno bude, který inspirovala skutečná událost, ale
pohyboval se v oblasti poetické stylizace. Film dokumentujících dané téma tak autenticky a
syrově, jak má v plánu Zdeněk Jiráský, může být přínosem jak pro středo- a
východoevropský kinematografický prostor (v němž se příběh odehrává), tak pro domácí
kinematografii (v jejímž rámci je daný přístup experimentem a může být velmi
inspirativní). Současně může jít o zpráva pro mezinárodní (evropské) festivalové publikum:
snímek může českou kinematografii zviditelnit umělecky i jako cenného, čitelného a
plnohodnotného koprodukčního partnera.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti jsou úplné, jednotné a srozumitelné, žádost neobsahuje rozpory
a je zpracována se sympatickou pečlivostí. To mi umožnilo – jak doufám – projekt správně
posoudit. Vzhledem ke zprostředkovaným informacím a argumentům považuji projekt za
realizovatelný, a to jak s ohledem na rozpočet, tak na předloženou natáčecí, distribuční a
marketingovou strategii. Základní premisu - udržení co nejmenšího štábu při natáčení v
nepředvídatelném, reálném terénu (vlak, pražské nádraží, rumunské slumy) – může
skutečně podpořit hlavně nadšení režiséra-autora i zkušenost jeho i členů štábu.
Žadatel sám upozorňuje na skutečnost, že žádá o podporu na výrobu ještě ve fázi ne zcela
dokončeného vývoje. Chce se pustit do natáčení už za rok - v létě 2020. Vzhledem k jeho
předchozímu dobrému kreditu a způsobu, jakým tento projekt nyní připravil, však můžeme
- myslím - jeho strategii důvěřovat. Pokud jde o rozvahu kolem veřejné podpory v
jednotlivých koprodukčních státech, má vše naplánované a rozmyšlené v popsaném
časovém harmonogramu.
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Expertní analýza
Název projektu

Bratři

Evidenční číslo projektu

2980-2019

Název žadatele

FilmBrigade

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Foll

Datum vyhotovení

25. června 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Připravovaný film Bratři zpracovává kontroverzní téma, které v naší postkomunistické
společnosti „visí ve vzduchu“ už řadu let. Vrací se k rozporuplným osobám bratří Ctirada a
Josefa Mašínových, kteří se v padesátých letech minulého století stali protagonisty
ozbrojeného protikomunistického odporu. Prolog dramatu, které má podle scénáře Marka
Epsteina realizovat režisér Tomáš Mašín, připomíná postavu jejich otce Josefa Mašína
staršího – statečného protinacistického odbojáře, jednoho z legendárních „Tří králů“, který po
svém dopadení skončil na nacistickém popravišti.
Další kapitoly strhujícího dobrodružství mapují činnost rebelantské dvojice, včetně přepadení
služeben SNB a ozbrojené loupeže. V závěrečné třetině film líčí jejich útěk na Západ přes
tehdejší NDR, který poznamenal boj s mnohonásobnou přesilou německých policistů a
sovětských vojáků. Obrazy nerovného zápasu, v němž bratři Mašínové a jejich kamarád
Milan Paumer opakovaně unikali z nepřátelských pastí a nakonec doputovali do Západního
Berlína, překonávají sebeefektnější fikce.
Dobové drama se věnuje i krutým osudům jejich matky a sestry, na nichž si komunističtí
mocipáni ukojili svou bezmocnou zlost. Připomíná i postavy dalších dvou členů skupiny –
Zbyňka Janaty a Václava Švédy, kteří byli na útěku dopadeni a později popraveni. Další
klíčovou figurou je šéf pronásledovatelů – agilní kapitán Koller, který odhalí totožnost i
motivace rebelů. Jako svědectví o protikomunistickém vzdoru s nadčasovým i
nadnárodním přesahem doporučuji projekt podpořit v maximální možné výši.

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)

Protikomunistická činnost bratří Mašínů vzbuzuje dodnes rozporuplné reakce, což si
autoři filmu uvědomují. Odpověď na otázku, zda šlo o odvážné hrdiny motivované odkazem
svého otce, či o všehoschopné bandity, jež mají na svědomí smrt nevinného civilisty,
nechávají nezodpovězenou. Jejich osudy – především v epizodách útěku přes NDR (z října
roku 1953) a přestřelek na německých nádražích – transformují do napínavého dobrodružství
o zápasu hrstky pronásledovaných s ozbrojenými orgány komunistické krutovlády.
Scénář od zkušeného Marka Epsteina nabízí drsný thriller podle skutečných událostí
(zachycených i v žánrově příbuzném románu Zatím dobrý od Jana Nováka), jež předčí
sebedramatičtějí smyšlenky. Reflektuje i naivitu radikálních vzbouřenců, kteří uvěřili části
západní propagandy, jež deklarovala chystaný ozbrojený zákrok proti totalitním mašinériím.
Explikace od režiséra Tomáše Mašína naznačuje, že autor má dobře rozmyšlenou vizuální i
hudební složku díla. Pozoruhodný je dramaturgický rozbor od Mileny Jelinek, angažované
jako dramaturgyně projektu. Připravovaný film Bratři je cenný jako protipól nostalgických
retro-komedií, které život v totalitním dusnu bagatelizují do smířlivých idylek. Stalinismus
v padesátých letech líčí jako pravý opak: jako nelidský režim, který nemilosrdně likvidoval
své názorové odpůrce (včetně Milady Horákové, jejíž justiční vražda tvoří jeden z klíčových
motivů snímku). Film Bratři – podobně jako díla od Miloše Formana – fandí individuální
vzpouře proti nelidskému systému. Dělá to poučeně, smysluplně a divácky přitažlivě.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Film Bratři je připravován v koprodukci ČR (společnost FilmBrigade, podíl na rozpočtu
65%), Slovenska (společnost PubRes s.r.o. Zuzany Mistríkové, podíl na rozpočtu 10 %) a
Německa (společnost FeierAbend Produktion, podíl na rozpočtu 25 %). Plánovaná účast
německých producentů i herců je pro projekt prospěšná – znamená totiž možnost jeho
prezentace i vně relativně omezeného českého a slovenského trhu.
Režisér Tomáš Mašín (nar. 1965) má na svém kontě řadu reklam a dobové drama 3 sezóny
v pekle mapující osudy Egona Bondyho, prezentované v soutěži karlovarského MFF a
oceněné třemi Českými lvy. Jedním z koproducentů projektu by se stát Česká televize
s plánovaným vkladem 8 mil. Kč.
O serióznosti projektu svědčí i angažmá renomovaného historika Petra Blažka jako odborného
poradce. Šťastný je rovněž nápad svěřit hlavní role mladým, relativně neznámým a tudíž
nezprofanovaným hercům – Radka Mašína má ztvárnit Oskar Hes (nar. 1998), jeho bratra
Josefa má hrát Jan Nedbal (nar. 1990). Českým distributorem snímku by se měla stát
renomovaná společnost CinemArt.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma filmu Bratři je pro naši současnou kinematografii mimořádně cenné svým obsahem i
aktuálním přesahem. Bez falešných iluzí zobrazuje nechvalně proslulé údobí nedávných
českých dějin a upozorňuje na fakt, že za svobodu je vždy zapotřebí bojovat – byť ne vždy
natolik extrémní formou, jakou zvolili bratři Mašínové.
Film by při zdařilé realizaci mohl dobře obstát i v mezinárodní konkurenci. Téma
komunistického útlaku a odporu proti němu je stále aktuální. A v dobách šířícího se
populismu všech odrůd je i velmi užitečné svým varovným podtextem.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žádost o podporu (ve výši 20 mil. Kč) je kvalitně zpracovaná: scénář od Marka Epsteina se
dobře čte, podobu snímku přibližuje i fotodokumentace některých lokací (zapadlá česká
nádraží, simulující stanice v NDR, kde došlo k dramatickým přestřelkám). Mimořádně
detailní a seriózní jsou informace o marketingové a distribuční strategii, jež obsahují grafy o
diváckém zájmu. Jednou z příloh je i graficky efektní „presskit“ v angličtině.
Rozpočet (cca 83,6 mil. Kč) je sice relativně vysoký, ospravedlnitelný je ovšem nákladnou
výpravou a honoráři pro německé herce, jež mnohonásobně převyšují honoráře českých
protagonistů.
Projekt Bratři, který Rada Fondu ČK v minulosti podpořila grantem na vývoj (ve výši
800.000,-- Kč), slibuje vysoce nadstandardní, atraktivní a užitečné dílo, jež atakuje naši
okoralou paměť i zvetšelá svědomí. Jeden z klíčových účelů splní v případě, probudí-li další
diskuze o legitimních či nelegitimních podobách hrdinství.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Bratři

Evidenční číslo projektu

2980 - 2019

Název žadatele

FilmBrigade

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

22.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost projektu Bratři lze rozdělit na dvě části.
První část, která představuje většinu předložených materiálů, je zpracována odpovědně a bez zřejmých
nedostatků. Materiály jsou obsáhlé a přesto srozumitelné. Popisují kroky žadatele, které již provedl a které
ještě provede k zajištění přípravy a samotné výroby projektu. Dokládají právní zajištění projektu a jeho
připravenost pokračovat v krocích v rámci přípravy.
Velmi silnou stránkou této žádosti je Marketingová strategie, která je součástí Producentské explikace.
Slabou stránkou je jediná část žádosti, a tou je Finanční plán, a zvláště jeho vztah na Deal Memo
Koprodukční smlouvy a Rozpočet.
Konkrétní popis v podrobné části.

Celkově lze konstatovat, že po vyjasnění otázky Finančního plánu je projekt připraven k realizaci.

Splnění této podmínky považuji za naprostou nutnost, a proto doporučení k podpoře je PODMÍNEČNÉ.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji s podmínkou

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 její přílohy představují velmi kvalitně připravený projekt. Jeho popis je obsáhlý a
podává nám obraz o zajištění dalších prací. Velmi podrobně jsou popsány důvody pro vznik takovéhoto
díla. Je představena kompletní právní základna pro realizaci i exploataci, zvláště se zaměřením na
osobnostní práva u autobiografického filmu a vznik scénáře.
Výraznou součástí producentské explikace je představení Marketingové a distribuční strategie žadatele,
kde popisuje kroky učiněné v období příprav a zároveň představuje záměr, jak s dílem bude nakládat.
V přílohách je srozumitelně popsána představa o koprodukčním vztahu mezi partnery z ČR, SRN a
Slovenska. V této části je správně připomenut vliv fondu MDM na průběh výroby a na splnění podmínky
místní příslušnosti. Představená strategie výroby však dává předpoklad splnění této podmínky.
Z tohoto pohledu je projekt dobře připraven.
V oblasti finančního zajištění existuje nesoulad mezi Deal Memem Koprodukční smlouvy, Rozpočtem a
Finančním plánem. Popis těchto nejasností je uveden níže.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Předložený rozpočet je kvalitním rozpracováním producentské představy z explikace, která je
přílohou materiálů.
Je dostatečně transparentní a použité paušální položky jsou přiměřené a zdůvodnitelné.
Je postaven na plánu se 43 FD, který je popsán v producentské explikaci. Tento údaj ale chybí
v Harmonogramu výroby. Také není uvedeno, kolik FD bude potřeba na splnění podmínky fondu
MDM.
Očekávané náklady jsou vyhodnoceny odpovědně, až v některých částech se dostává tento rozpočet na
samou hranu realizovatelnosti. Výkonná produkce bude mít problémy za tyto denní honoráře sehnat
kvalitní členy štábu.
Další konkrétní připomínku mám k době nasazení některých profesí. Do jejich doby nejsou započítány
dny strávené na technických obhlídkách (vrchní osvětlovač).
Rozpočet nereaguje na fakt, že část natáčení (cca 20%, jak je uvedeno v explikaci) bude realizováno na
území působnosti fondu MDM. Jednicové částky uvedené v tomto rozpočtu nebudou stačit na pokrytí
nákladů vzniklých při tomto natáčení. Nikde není uvedeno % místní příslušnosti u fondu MDM.
Je však pravdou, že rozpočet obsahuje nespecifikované náklady ve výši 5 900 000,-Kč a 4 000 000,-Kč
Production Fee kde lze najít prostor pro pokrytí těchto předpokládaných nárůstů.
Zpracovaný rozpočet je ale na celkovou výši je 83 636 285,- Kč.
Tato částka však neodpovídá výši nákladů v Deal Memu Koprodukční smlouvy, která předpokládá
výši nákladů 81 552 663,- Kč. Rozdíl je 2 083 622,- Kč a není komentář proč Deal Memo Koprodukční
smlouvy nepokrývá celou výrobu.
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Finanční plán je postaven na částku 81 552 663,- Kč, která je nedostatečná pro pokrytí
předpokládaných nákladů. I když do této částky započítáme poskytnutý příspěvek na vývoj, je rozdíl
1 283 622,- Kč.
Dalším momentem k vysvětlení jsou výše deklarovaných vstupů ve Finančním plánu v porovnání
s Deal Memem Koprodukční smlouvy.
Podíl české strany je ve smlouvě 52 752 663,-Kč, ale ve Finančním plánu dělají zdroje české strany
56 232 663,- Kč, u německé strany je rozdíl – 900 000,- Kč a u slovenské strany – 3 700 000,- Kč. Bez
komentáře, proč k těmto změnám došlo.
Dostatečná část jednotlivých zdrojů je podložená písemným vyjádřením zájmu o podporu tohoto
projektu. Ostatní položky jsou v jednání, které je odpovědně načasováno tak, aby tyto prostředky
podpořily výrobu.
Položku předprodeje práv pro Českou televizi považuji za velmi optimistickou. Je však rozdíl
v interpretaci této položky mezi Finančním plánem (programová rada = koprodukce) a mezi popisem
z producentské explikace (Home Territory TV Presale)
Výše požadované podpory je obhajitelná.
Toto jsou poznámky k Finančnímu plánu, které je NUTNO vyjasnit před pokračování procesu
schvalování žádosti.

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

Konstatuji, že realizační strategie, která je představena v přílohách žádosti, je životaschopná, dobře
propracovaná a po dořešení připomínek k Finančnímu plánu povede k úspěšné realizaci díla.
Harmonogram výroby je reálný pro daný projekt. Pouze v něm není uveden počet FD, který lze
dovodit z rozpočtu a je uveden v komentáři k rozpočtu.
Marketingová strategie je představena velmi podrobně a jasně, a to pro všechny koprodukční
partnery.
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žadatel je zkušená společnost, která již realizovala hranou tvorbu a má předpoklad tento projekt
úspěšně realizovat. Samotná osoba žadatele představuje zkušeného pracovníka v oboru
kinematografie.
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Expertní analýza
Název projektu

Bratři

Evidenční číslo projektu

2980-2019

Název žadatele

FilmBrigade

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ludmila Cvikova

Datum vyhotovení

23-06-2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Zamerom filmoveho projektu Bratri je filmove spracovanie literarnej predlohy Odkaz,
autorky Barbary Masinovej, dcery Josefa Masina, jedneho z hlavnych protagonistov,
na ktoreho zivotnom pribehu su knizka i filmovy pribeh zalozene. Ide teda o
biograficke spracovanie pribehu z komunistického Ceskoslovenska 50-tych rokov.
Bratia Radek a Josef Masinovi, ktorych otec bol hrdinom odboja proti nacizmu,
zalozia spolu so svojimi tromi kamaratmi mladeznicku podzemnu ozbrojenu skupinu a
plánuju unik do zapadnej zony Berlina, aby vytvorili protikomunisticky armadu
v Amerike. Kontroverziou pribehu je to, ze chlapci pri svojich pripravach i pocas
samotného uteku zabili niekolko policajtov, vojakov, ci inych osob. Do samotného
Berlina sa dostali len dvaja z nich. Ostatnych cakali tresty smrti a ich rodiny zostali
prenasledovane. Reziser i producent maju zamer nechat konecne hodnotenie ich
cinov na divakovi, neovplyvnovat ho. Autorom scenara je Marek Epstein. Projekt sa
podla slov producenta Petra Bilka vyvija od roku 2016 a vyvoju napomahali rozni
odbornici, ako historik Vit Polacek a dramaturgicka z NY, Milena Jelinek, ci Jaroslav
Sedlacek z CTV. Vo svojom producentskom zamere P.Bilek uvadza, ze v roku 2017
nebol projekt prijaty ani na koprodukcny trh Connecting Cottbus, ani na Baltci Events
v Estonsku, neuvadza vsak preco. Hlavne Connecting Cottbus by bol v mojich ociach
klucovym trhom, kdeže sa cast pribehu odohrava v Nemecku. Predpokladam, ze
jednou z pricin je vysokonakladny rozpocet filmu – vyse 3 milionov euro. Jednou
z dalších diskrepancii v tejto ziadosti je pre mna 13 stranova marketingova analyza
verzus kratky rezisersky zamer, ci vizia/explikacia rezisera len na niekolko riadkov.
Tento zamer vobec neposobi presvedcivo o tom, ze by mal reziser latku zvladnutu.
Chyba mi aj rezisersko-kameramanska explikacia o spolupraci. Celkovo na mna
projekt posobi (okrem marketingovej analyzy) ako nedozrety a po financnej stranke
neadekvatny.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Namet uteku z komunistického Ceskoslovenska je podla mna velmi zaujimavy a tym,
ze je zasadeny do obdobia 1950-tych rokov a ze je zalozeny na realnom pribehu
(pricom jeden z ludi este zije) je este silnejsi. Obdobie 50-tych rokov este len
znovuobjavujeme a je potrebne o tomto temnom historickom obdobi hovorit i
v umeni. Urcite nebolo lahke ani pre tvorcov, ani pre hlavneho protagonistu a jeho
rodinu na tazke chvile uteku a ich chyby spominat...Uz len preto, ze tu zostava
moralne opodstatnena otázka o potrebe zabijania ludi pred, ako aj pocas ich uteku.
Preto je pochopitelne a ocenovane, ze sa tvorcovia vyvoju scenara dlho a podrobne
venovali. Scenar je napisany uznavanym profesionalom Marekom Epsteinom – ale
nie je mi jasne, do akej miery fungovala komunikacia medzi scenaristom a reziserom.
Pocitujem v tomto tvorivom procese akusi nejasnost medzi scenaristom-reziseromproducentom, aky druh filmu vlastne z tohoto pribehu chcu vytvorit. Ak to ma byt cisty
zaner ako thriller, mohlo obsahovat viacej fikcie a skutocny pribeh im mohlo byt len
inspiraciou. Ak je pre nich dolezity skutocny pribeh skutocnych ludi v urcitom
historickom obdobi, pocitujem ako divak potrebu vnutorneho prezitia postav, empatiu,
hlbsi zaber a nielen opis skutocnosti. Scenar je napisany profesionalne, ale akosi
nezanechal vo mne pocit vynimocnosti. Projekt na mna celkovo v tomto momente
posobi ako komercne pojaty a nesustrediaci sa na dolezitost danej temy, ale skor na
(konecny) efekt, zameriavajuci sa na uspech a nie autorsku vypoved rezisera,
ktoreho postoj k latke a jeho celkova vizia mi tu velmi chybaju.

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

Spolocnost FilmBrigade a producent Petr Bilek, scenarista Marek Epstein a reziser
Tomas Masin spolupracovali aj v minulosti, vsetci maju svoje odborne a bohate
skusenosti, reziser a producent asi hlavne v reklame ale aj v TV. Dalej ma projekt
dramaturgicku Milenu Jinek, ak aj z TV, poradcov, koproducentov, ktori budu ziadat o
granty vo svojich krajinách (Nemecko, Slovensko). Navonok a formalne by sa mohlo
zdat vsetko v poriadku, mne osobne chyba hlbsi a preciznejsi vyklad rezisera co sa
tyka prevodu scenara do filmu, jeho vizia, jeho hlbkove precitenie latky. A dalej
argumentacia producenta, preco rozpocet filmu presahuje 3 miliony euro, ktore
zlozky zapricinuju taketo navysenie, odtial narastaju moje osobne pochybnosti.

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

Tema povojnových turbulentnych rokov v Strednej Europe, vplyv rozdelenia Europy
na Zapadnu a Vychodnu zonu na ludske zivoty, teror komunizmu v Ceskoslovensku
a dalších krajin Sovietskeho bloku a snaha utiect z tohoto teroru, alebo snaha
odvrátit chod dejin su urcite velmi zaujimave a je ziaduce, aby boli spracovane aj
filmovo. Tema filmu Bratri by mohla zaujat aj ine krajiny bývalého Vychodneho bloku,
kedze sme kulturno-historicky zviazani, ale ak bude dobre spracovana, moze zaujat
aj globalne. Problemom, na ktory narazam pri analyze tohoto projektu ja osobne je
to, ze je velmi ambiciozny. Co sa tyka stylu a spracovania latky, nevidim v nom
naznak inovacie. Odporucala by som skor pristup menej je viac. Ale samozrejme je
to len osobny názor.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Rozpocet 3 miliony euro sa mi zda nerealny, aj v porovnani s podobnými
komercnejsimi ceskymi historickými projektami, ktore mali rozpocet okolo 2 milionov
euro.
Dalej producent uvadza, ze projekt osobne predstavoval pocas svojich ciest na
najdolezitejsich medzinarodnych filmovych trhoch v Berline, Cannes , ale neuvadza
z nich konkretne vystupy, co vo mne vzbudzuje podozrenie, ze projekt medzinarodne
nezaujal (aj ked uz ma zaujem nemeckeho a sk koproducenta). Producent
absolvoval s projektom workshop Inside Pictures s pobytmi v Londyne a v USA, nie
som si vsak ista, ci je tento anglo-sasky model vnimania, prezentacie a produkcie
filmového projektu najvhodnejsim pre tento konkretny europsky projekt. Producent
ziada od SFK 20 milionov CZK, co je priblizne 1/3 celkoveho rozpoctu, ktory v tomto
kole SFK ma. V danom momente ma producent potvrdenych len 11.520.000 CZK
z celkového rozpoctu 81.552.000 CZK a vychadza z toho, ze ostatne zdroje budu
potvrdene, neuvadza alternativy v pripade, keby sa financne zdroje nepotvrdili.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

“Město bez Boha”

Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

2981-2019
8Heads production
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

13.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
O podporu žádá celovečerní film “Město bez Boha”, v režii Ivo Trajkova.
Příběh české restaurátorky na pozadí totalitního režimu. Zkažená společnost, podivné vztahy, podivná
doba.
Tvůrci zatím vybírají ze dvou variant hlavních hereckých představitelů, probíhají obhlídky, sestavuje se realizační štáb.
Natáčení by mělo proběhnout v létě 2021.
38 plánovaných natáčecích dní optimální, bohužel totéž se nedá říct o rozpočtu projektu. Mnoho položek je
zde podhodnocených nebo zcela chybějí. Poddimenzovaný produkční tým, kostýmy, rekvizity.
Finanční plán vsazen na jednu kartu - buď bude Fondem kinematografie potvrzena vysoká požadovaná
částka nebo se celý plán zhroutí a producenti budou začínat v podstatě od znova. Další položky plánu jsou
spíše minoritní.
Předjednaná postprodukce s českými studii, plánované natáčení na lokacích v ČR, SR, Polsku a Makedonii.
Spolupráce s evropskými sales agenty, dohoda s Bontonfilmem o distribuci filmu.
Harmonogram projektu je naplánován s dostatečným předstihem před začátkem natáčení, tedy producenti
mají prostor pro úpravu rozpočtu a případné přepracování Finančního plánu.
V předkládané formě projekt nedoporučuji

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Předkládaný projekt je ve fázi příprav, vlastní natáčení by mělo začít až v polovině roku 2021.
Téma filmu v této době stále aktuální, herecké obsazení bude mít rozhodně velký vliv na cekové vyznění
příběhu.
Projekt a jeho přípravu původna zahájila jiná produkční společnost, až posléze se zapojila 8Heads production, aby film posunula k realizaci.
Natáčení plánováno ve 3 koprodukčních zemích v létě 2021.
Režie se ujímá zkušený Ivo Trajkov, uplatní i znalost a zkušenosti ze Severní Makedonie. Natáčení na lokacích z jiných států jistě ovlivní náladu celého filmu.
Celý projekt je zajímavým počinem, bude záležet na vývoji tématu, potažmo zajišťování financí v průběhu
dalších příprav.
Producenti plánují spolupráci s Respektem jako mediálním partnerem, dohoda ohledně distribuce s Bontonfilm také v procesu.
Finanční plán je bohužel sestaven tak, že hned prvním krokem (vyjádřením českého Fondu kinematografie)
se producenti dozví, jestli financování povedou svou původní cestou nebo se plán zcela zhroutí a bude
muset dojít k celkové revizi rozložení finančních vstupů. Požadovaná částka od Fondu je totiž nepřiměřeně
vysoká a tudíž velmi obtížně dosažitelná. Druhá věc je, že dle mého názoru dojde k navýšení celkových
nákladů projektu a tím pádem vznikne problém s financováním.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Údaje v Žádosti si neodporují. Připojeny zásadní požadované dokumenty a přílohy.
Smlouva s autorkou scénáře přiložena, celková částka ve smlouvě koresponduje s částkou v rozpočtu.
Položky Finančního plánu vysvětleny nebo doloženy potvrzujícími dokumenty.
Harmonogram projektu přiložen. Smlouvy s autory a herci zatím nesepsány, ale vzhledem k plánu začít natáčet až za 2 roky, je dostatek času na přípravu.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Finanční plán:
Finanční plán sestaven zatím ve velmi teoretické rovině, začíná se pochopitelně českou žádostí o grant.
Výše požadované podpory ze strany českého Fondu kinematografie se mi jeví jako velmi nadsazená a nedosažitelná. Takto vysokou podporu nezískal téměř žádný žadatel (producent požaduje 14mil Kč). Částka
představuje třetinu plánovaných nákladů, které jsou navíc, dle mého názoru, podhodnocené (viz část “Rozpočet”). V tuto chvíli má producent předejednanou podporu ze strany českého zvukového a obrazového
studia. Dále má dohodnutou koprodukci se slovenskou a makedonskou produkcí, zde se jedná ale o miničástky (0,6% celkových nákladů). Česká televize a její vstup zmíněn pouze teoreticky, nic konkrétního zatím nedohodnuto. Fond Eurimages a jeho případná podpora navržena v dosažitelné výši, bude ale pochopitelně záležet na všech 3 koprodukčních stranách, jak se k projektu postaví.

Rozpočet:
Rozpočet jako celek se jeví rozumně, přihlédnu-li k faktu, že se má natáčet ve 3 různých zemích, při 38 natáčecích dnech. Při bližším seznámení s jednotlivými položkami musím bohužel konstatovat, že částky jsou
mnohdy podhodnocené nebo chybí úplně.
Produkční tým poddimenzovaný, vedoucí produkce je zde počítán pouze na natáčecí dny!!! Kde je produkční příprava? Dále nepoměr mezi funkcemi (např.vedoucí produkce 171.000,- vs. asistent produkce
133.000,-). Nehledě na to, že práce produkčních se standardně rozpočtuje na měsíční bázi. Tito stráví na
projektu prakticky nejvíce času a není ekonomické počítat jejich práci na principu denního nasazení.
As.kamery chybně vypočítán (uveden pouze 1 den á 3.557,-). Osvětlovači počítáni pouze na 25 natáčecích
dní. Rekvizitáž rozpočtován pouze jeden, stejně tak 1 kostymérka - naprosto nereálné.
On-line celého filmu počítán pouze na 2 dny práce. Na druhou stranu nechápu výrobu titulků za 1.600,-/hod
x 150 hodin ???
Celkově rozpočet špatně sestaven, obávala bych se značného navýšení nákladů v průběhu příprav a realizace.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt je vyvíjen a připravován delší dobu, získal podporu na vývoj.
Producenti si dávají dlouhou dobu na zajištění produkce projektu (pokud není chyba v uvedených datech) plánované natáčení má začít až za 2 roky. Z tohoto pohledu vidím opravdu dostatek času na doladění jak
Finančního plánu tak Rozpočtu.
Finanční plán je zatím opravdu na začátku, myslím, že dojde ještě k velkým rošádám v rozložení koprodukčních vstupů. Rozpočet by měl být revidován (zmiňuji se podrobně v části “Rozpočet”).
Realizační strategii má producent dobře vymyšlenou, je díky svým dalším projektům v kontaktu se sales
agenty. Cílová skupina dobře nastavena, využití moderních komunikačních prostředků nezbytné.
Obě varianty hereckého obsazení zajímavé, realizační tým na dobré cestě.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Společnost 8heads production existuje již 8 let. Založila ji dlouholetá programová ředitelka MFF KV Julietta
Sichel. Se svými mnohaletými zkušenostmi na filmovém poli se se svou produkční společností zaměřuje na
vývoj a produkci autorských filmů a koprodukčních projektů. Během své nedlouhé existence již dosáhli uvedení svých projektů na několika evropských velkých festivalech. Ve vývoji mají několik slibných projektů,
které již Fond podpořil.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Zatím dobrý

Evidenční číslo projektu

2986-2019

Název žadatele

Flamesite

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Daniel Tuček

Datum vyhotovení

26.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
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Společnost Flamesite je známá především jako postprodukční servisní společnost. Nicméně vzhledem
k její bohaté historii, byla již mnohokrát koproducentem mnoha filmových projektů. V tomto případě nám
producent Kamil Kožíšek nabízí scénář Jana Nováka dle jeho vlastní oceňované románové předlohy
o známém kontroverzním útěku bratří Mašínů z komunistického Československa v režii zkušeného
Milana Cieslara.

Hlavní silnou stránkou projektu je kvalitní personální zajištění projektu, kde prakticky všichni uvádění
autoři i spoluracovnící jsou zkušenými filmaři. Stejně tak velká konroverze tehdejšího kriminálního činu
může i po desítkách let vzbudit určitý zájem diváků, jak v ČR, tak v západní Evropě.

Hlavní slabou stránkou filmu je jeho velmi slabé momentální profinancování a určité nejasnosti kolem
osobnostních práv stále ještě žijícího protagonisty.

Konečné hodnocení

Osobně se domnívám, že žádost na realizaci by měla být o něco propracovanější a blíže samotnému
natáčení i následné distribuci. Přesto je na rozhodnutí Rady Fondu, zda spíše ocení předkládáný text a
bude chtít vložit do projektu nemalé prvotní peníze, nebo se zachová konzervativně.

Udělení podpory Při vyjasnění spíše

Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

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
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1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je srozumitelná a vkusná. Nicméně představeny jsou pouze nejdůležitější postavy, výtvarné
pojetí pak již mnohem stříměji a o lokací víme ještě méně. Koproduční smlouva je předložena pouze
jediná a to se samotným režisérem projektu, jakožto současně minoritním investorem. Distributor
Bontonfilm předložil opatrné LOI na 1 500 000 Kč, německý distributor je ještě opatrnější a částkám se
vyhnul a ČT nedodalo ani to. Zásadní je pak informace, že existuje konkurenční projekt na identické
téma, který ale disponuje smluvním zajištěním osobnostních práv na příběh pana Mašína a to za
nemalý obnos. Doporučuji tedy na požadovaném slyšení před Radou Fondu tuto žinantní situaci
vyjasnit.

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

Rozpočet je velkorysý, respektive pokud by se jednalo o koprodukční evropský projekt, byl by spíše
skromný, ale 59 000 000 Kč pouze z českýh zdrojů, se zdá být odvážné.
Honoráře někdy odpovídají české realitě (např. zvukové práce) a někdy jde o evropský honorář (režie
2 750 000 Kč). Zde pak může někdo tvrdit, že vklad režiséra 2 mio je ve skutečnosti účelová záležitost.
V rosporu s tím má pak celý režijní štáb dohomady 660 000 Kč, což u dobovky nemusí stačit.
Finanční plán je nejslabší částí žádosti. Producent sám deklaruje, že do projektu dává téměř 5 mio
a 2 miliony dává režisér (jak uvedeno). 8 mio si hodlá žadatel půjčit v bance, ale dopis, který předkládá,
bohužel nedokládá vůbec nic. Za důvěryhodoné je možný pokládat LOI distributora Bontonfilm, který
deklaruje MG 1 500 000 Kč. Německý distributor neslybuje kuodivu také nic a nejhorší je vklad ČT v
souhrnné výši 14 000 000 Kč, která prý čeká na výsledek grantového řízení. Ostatní vklady jsou také v
jednání a 7 000 000 Kč by měly tvořit pobídky. Z tohoto pohledu se pak zdá reálné momentální
zafinancování mnohem nižší a proto doporučuji doplnit na slyšení.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Strategii jsem bohužel ve složce nenašel, ale to nemusí být žadatelův problém. Je tedy nutné předložit
strategii taktéž na slyšení.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel je dle mého dostatečně zkušený, ale především se spojil s velmi zkušeným týmem filmařů, takže
by neměl být problém tento byť náročný projekt realizovat. Otázka je spíše na financování a případný
právní problém s nositeli osobnostních práv hlavního protagonisty příběhu.
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Expertní analýza
Název projektu

Zatím dobrý

Evidenční číslo projektu

2986

Název žadatele

Flamesite s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Petr Szczepanik

Datum vyhotovení

24. 6. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Dlouho připravovaný a opakovaně odkládaný projekt filmového zpracování skutečného příběhu skupiny
bratrů Mašínových „Zatím dobrý“ tentokrát jeho literární autor Jan Novák svěřil režisérovi Milanu Cieslarovi.
Scénář je dramaturgicky velmi dobře propracovaný, má napínavý děj, strhává silnými emocemi a zároveň
plasticky vykresluje historický kontext, motivace a charaktery odbojářů. Jestliže v mírně těžkopádném úvodu
převládá didaktická poloha (odkaz Mašína otce), druhá polovina je našlapána perfektně dramaticky
vystavěnou a filmově vyjádřenou akcí. Bratři Mašínové jsou v něm vykresleni jako vášnivě zapálení, ale
zároveň váhající, omylní lidé z masa a kostí (podrobněji ke scénáři viz níže). Novák scénářem vyjadřuje
hluboké sympatie k odkazu bratrů Mašínových, ale nediktuje jednostranný morální či politický výklad a
nechává prostor pro kritické hodnocení.
Rizika projektu nevidím ve scénáři, ale v režijním ztvárnění. Milan Cieslar má za sebou vynikající umělecké
počiny a bohaté zkušenosti s dobovými látkami, ale od doby Colette se mu příliš nedařilo. Tradicionalistické,
pietní pojetí (jak vyplývá z explikace) by Novákův dynamický scénář mohlo oslabit. I přesto projekt považuji
za neobyčejně důležitý, zvláště díky vysoce kvalitnímu scénáři, a doporučuji jej 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)
Scénář zpracovává jeden z nejznámějších a nejkontroverznějších fenoménů českých dějin druhé poloviny
20. století a činí to způsobem, který sice prozrazuje autorovy sympatie a hodnotící hledisko, ale který není
dogmatický a nebrání kritickému odstupu. Scénář je dramaturgicky perfektně propracován, má přehlednou
strukturu, přesně pracuje s rytmem a emocemi a dokáže důmyslně stupňovat napětí. Zvláštní uznání si
zaslouží živé, dojem autenticity vyvolávající dialogy a zároveň filmařská schopnost vidět akci v na sebe
navazujících i paralelně probíhajících vizuálních mikrodějích. Projekt může plnit vzdělávací misi a
oprávněně se uchází o přidělení nálepky kulturně náročného díla, ale zároveň ctí pravidla thrilleru a má
velký divácký potenciál. Jediné vybočení z přesného rytmu a autenticky znějících dialogů představuje
rámec vyšetřování, který na scény záškodnických akcí vrství pasáže z Josefovy mystifikující výpovědi při
policejním vyšetřování, což vyvolává až komické efekty a posunem k fraškovitosti poněkud snižuje celkovou
věrohodnost příběhu. Toto odlehčení může mít i pozitivní efekt diváckého nadhledu a dočasného
dramatického „vydechnutí“, ale bude samozřejmě záležet na režii, jak si se zdvojením vyprávění poradí, aby
zabránila devalvujícímu účinku. Projekt splňuje kritéria výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt svádí dohromady autora ceněné literární předlohy a hlavního iniciátora Jana Nováka se zkušeným
režisérem Milanem Cieslarem, který s sebou přivádí osvědčené členy štábu i koproducenta, který s ním
produkoval několik minulých filmů. Sehraný tým obohacuje vynikající polský kameraman Adam Sikora, který
má zkušenosti s dobovými látkami z 50. let i s žánrovými projekty a s působivým zobrazením člověka
prchajícího nehostinnou krajinou před smrtící přesilou. Cieslar má za sebou několik úspěšných režií
dobových látek, ale v posledních 5 letech v jeho tvorbě dominují nepříliš úspěšné komedie zcela odlišného
uměleckého i produkčního ladění. Explikace vyjadřuje jeho vůli k pečlivému, pokornému pojetí, což scénář
nevychýlí do výrazně odlišné, nežádoucí polohy, ale zároveň ho to může oslabit tím, že mu nevtiskne
výrazný audiovizuální klíč. Finálnímu dopracování scénáře jistě pomohl, a ještě může pomoci, scenárista
Petr Jarchovský, který má pověst výborného dramaturga.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
S ohledem na zvoleného režiséra očekávám přínos v rovině obnovené veřejné diskuse o odkazu bratrů
Mašínových, nikoli v rovině uměleckých úspěchů a festivalových cen.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt je s daným rozpočtem a scénářem realizovatelný a obsahuje potřebné informace. Finanční plán
počítá jen s domácími zdroji, zvláště s účastí ČT, která je navázána na rozhodnutí SFK, a s předjednanou
bankovní půjčkou. Rozpočet je v celkové sumě s ohledem na realizační náročnost relativně nízký (výprava,
lokace, ateliéry), a naopak překvapuje disproporčně vysokým honorářem režiséra (ve vztahu např.
k architektovi, který bude, s ohledem na výpravnost projektu, důležitým spolutvůrcem).
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Zatím dobrý
2986-2019
Flamesite
Výroba českého kinematografického díla
Výroba celovečerního hraného filmu
2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
24. června 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Scénář s názvem Zatím dobrý, který je adaptací stejnojmenné knihy Jana Nováka, zpracovává reálné osudy
bratří Mašínů, jejich příbuzných a členů domácího protikomunistického odboje ve 40. a 50. letech. Podstatná
část děje zachycuje dramatické okolnosti útěku Mašínů a dalších členů odbojové skupiny za hranice
Československa.
Problémy scénáře se v základě odvíjejí od snahy vměstnat do dvouhodinového filmu obsáhlou historickou
látku, která přímo volá po prostoru podstatně rozsáhlejším, než jaký může formát jediného celovečerního
filmu nabídnout. Široce rozkročené vyprávění, odehrávající se ve více časových rovinách a představující
velké množství postav a postaviček, doplácí na rozbíhavost, tříští se do sledu epizod na úkor přehlednosti,
udržení pozornosti a zájmu, hlubší konstrukce postav či patřičného rozvíjení jejich vzájemných vztahů.
Soustředěněji koncipované drama vázané na ústřední protagonisty přichází až v části pojednávající o útěku
za hranice.
Z žádosti bohužel nelze konkrétněji vytušit, s jakými uměleckými vizemi tvůrci do projektu vstupují, což u
zástupce příslušného žánru pokládám za poměrně zásadní nedostatek. Představení obrazové či výtvarné
koncepce, které by eventuálně mohlo vylepšit i celkový dojem z žádosti, je velmi stručné a přibližné.
Posoudíme-li projekt podle scénáře a informací poskytnutých v žádosti a jejích přílohách, vyjde nám
standardní český historický snímek, který se v poněkud černobílé reprezentaci historie totality drží konvencí i
stereotypů většiny současné domácí filmové a televizní produkce daného žánru. Pomyslně si tedy můžeme
„odškrtnout“ další z významných postav novodobých českých dějin, jejichž životní peripetie, historickou pozici
a zásluhy si část veřejnosti připomene díky hranému filmu. Nic více, nic méně.
S ohledem na všechny výše nastíněné faktory udělení podpory nedoporučuji. A to i přestože si
uvědomuji a plně uznávám relevantnost historického tématu a osob, o nichž scénář vypráví, a nepochybuji o
komerčním potenciálu výsledného filmu.
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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Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Chystaný snímek Zatím dobrý čerpá ze stejnojmenné a čtenářsky úspěšné předlohy Jana Nováka, který
podle ní sepsal scénář přibližující osudy bratrů Mašínů, zejména v tuhých dobách počátku padesátých let v
Československu. Poodhaluje se nám jejich širší rodinná historie nebo příběhy dalších reálných osob, které
se spolu s bratry Mašíny zapojily do protikomunistického odboje, či naopak usilovaly o zneškodnění této
skupiny.
Adaptovat rozsáhlou literární předlohu pro celovečerní film o předpokládané délce dvě hodiny je úkol
nesnadný. I zde se vynořuje problém scénářů historických filmů s biografickými přesahy, které se ne zcela
uspokojivě snaží vměstnat rozmáchlé historické události a osudy jejich aktérů do jediného snímku. Do
příběhu vstupují stále nové figury a figurky, mezi nimiž se můžeme průběžně ztrácet, s nimiž mnohdy
nemáme šanci se seznámit blíže, pochopit jejich konání či se s ním identifikovat. Vyprávění je (nejvíce v
částech kombinujících přítomnost s retrospektivami) rozbíhavé, tříští se spíše do sledu epizod, těká mezi
postavami, prostředími a časovými rovinami. Soustředěněji přistupuje scénář k hrdinům a akci především v
části věnované plánování a realizaci útěku členů odbojové skupiny za československé hranice.
Při zpětném ohlédnutí za odvyprávěným příběhem pak „blednou“ titulní postavy bratrů, jejich vzájemný
vztah a také rozdíl mezi oběma charaktery, jak ho ve své explikaci naznačuje dramaturg Petr Jarchovský.
Pohnutky Mašínů k zapojení do odboje jsou propojeny především s hrdinskou figurou jejich otce, politické
pozadí je ve scénáři z prostorových důvodů zobrazeno spíš útržkovitě, stejně jako touhy a naděje, které
bratři do svých aktivit vkládají. Nejsou-li například jasněji prozrazeny širší pohnutky a cíle, s nimiž Mašínové
vykonávají odbojové akce nebo s nimiž mají namířeno do zahraničí, mohou scénářem formulované
motivace jejich konání nebo i některé pronášené repliky působit až naivně, což zřejmě není záměrem.
O zamýšleném filmovém zpracování scénáře nelze napsat nic moc konkrétního, protože z žádosti a jejích
příloh se o něm kromě několika stručných obecných informací příliš mnoho nedozvíme. Závěrem zbývá
politovat, že se látka s takovým potenciálem dočkala scenáristického zpracování pro jediný celovečerní film.
Vyloženě si totiž říká o daleko větší prostor, ideálně v podobě několikadílné série, kam se ostatně (alespoň
v zahraničí) příběhy podobného charakteru nezřídka přesouvají. Činnost komunistického odboje i
rozmanitého spektra na něj napojených postav by tak mohla být zachycena lépe, komplexněji a poutavěji.
1

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

Milan Cieslar je zkušeným režisérem, v jehož filmografii nalezeme i několik historicky zaměřených snímků
(Der Lebensborn, Krev zmizelého, Colette). Producentem filmu je za společnost Flamesite Kamil Koblížek,
který produkčně zajišťoval i některé z předešlých filmů M. Cieslara (Láska je láska, Život je život, Věčně tvá
nevěrná). Na obsazení rolí již proběhly castingy, jejichž výsledky slibují pozoruhodnou hereckou účast (K.
Dobrý v roli Josefa Mašína staršího, Cyril Dobrý a Diviš Dobrý v rolích bratrů Mašínových, dále jsou pro
vedlejší role v jednání například herečky Z. Mauréry nebo L. Šafránková).
Pro práci na projektu je již domluvena většina stěžejních tvůrčích profesí (kameraman Adam Sikora,
výtvarník Jan Kadlec nebo výtvarník kostýmů Ján Kocman), avšak v žádosti není nikde přesněji popsáno, s
jakou uměleckou vizí do projektu vstupují. Vzhledem k tomu, že jde o historický film a sami předkladatelé si
uvědomují určitá úskalí vizuálního zpodobnění dané historické etapy, očekával bych k této oblasti víc než
jen stručné komentáře v explikacích.
2

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

Není pochyb o tom, že osudy bratrů Mašínů a československého protikomunistického odboje si filmové
ztvárnění zaslouží. Z předchozích oddílů však vyplývá, že projekt nedává zcela přesvědčivou záruku
nadprůměrného uměleckého výsledku, který by posouval laťku daného žánru v současné české
kinematografii, neřkuli v mezinárodním kontextu. Hlavní přínos lze spatřovat převážně v tom, že snímek
veřejnosti ukáže jisté aktivity protikomunistického odboje a poodhalí část osudů bratrů Mašínových. Přes
uvedené rozpaky nepopírám, že vzhledem k oblibě předlohy a stále diskutovanému tématu
protikomunistického odboje má výsledný film šanci na komerční úspěch.

Autoři označují projekt za historický thriller, zmiňují se o faktografickém přístupu a dokumentární hodnotě.
Přestože se mohou odvolávat právě na zájmy věrohodnosti, nelze se v posouzení jejich fikčního zpracování
dějin ubránit dojmu konvenčnosti. Ta pramení už z černobílého vidění, které je pro domácí fikční tvorbu
vracející se do doby totality příznačné: na jedné straně „bestie“ z řad služebníků komunistické moci, na
straně druhé ti, kteří se této moci chtějí hrdinně postavit nebo ti, kteří je v těchto úmyslech statečně
podporují. Nic dalšího mezi těmito póly (téměř) neexistuje.
3

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

Společnost Flamesite se ve své produkční činnosti zaměřuje především na divácky orientované komediální
tituly (Život je život, Po čem muži touží, Dvě nevěsty a jedna svatba apod.). Zatím dobrý představuje v
rámci jejího portfolia snímek ambicioznější povahy. V žádosti je film označen za kulturně-náročný projekt,
jehož rozpočet dosahuje výše téměř 59 milionů Kč.
Z hlediska zafinancování jde o plánovanou kombinaci partnerů ze soukromé (Happy Celluloid) i veřejné
sféry (kromě SFK také České televize). Stručné zmínky v žádosti napovídají, že ve hře je koprodukční
pojetí – charakter látky (reálný mezinárodní přesah příběhu) k tomu ostatně přímo vybízí. Jednání byla
zahájena s partnery a distributory ze Slovenska, Polska a Německa (ve finančním plánu je však zahrnuta
jen slovenská strana). V době podání žádosti bylo jednáno o koprodukci s Českou televizí, která čeká na
rozhodnutí o podpoře SFK. Ve formě LOI byl doložen zájem distributorů – pro českou a slovenskou
kinodistribuci Bontonfilm, pro německý trh a oblasti východní Evropy Prorom Media Trade.
Celá žádost působí tak trochu dojmem, jako kdyby sám scénář a jeho závažné téma měly být všeříkající.
Žádost a její přílohy mohly být rozpracovány podrobněji, už s ohledem na žánrové směřování chystaného
snímku. Povinné součásti žádosti (zejména v producentském záměru) jsou rozepsány spíš jen v nezbytně
nutné míře. Jakékoli další doplňky, které by například napověděly cosi o výběru lokací, naznačily výtvarné
pojetí či atmosféru filmu, chybí.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Lidi krve

Evidenční číslo projektu

2990-2019

Název žadatele

freeSaM

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019- 2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

14.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Zajímavý a hodně potřebný projekt. Závažné téma, kterého se naše společnost stále velmi bojí a
umělci se mu většinou také raději vyhýbají.
Při čtení jednotlivých dokumentů předložené žádosti stoupalo mé přesvědčení, že se jedná o projekt, který si
jistě zaslouží podporu od Státního fondu kinematografie.
Finanční plán tohoto projektu odpovídá požadavkům fondu, je vícezdrojový a vklad samotného producenta
je obdivuhodný. Málokdy je producent ochoten a schopen věnovat do svého projektu tak velké soukromé
prostředky.
Předložený rozpočet je sympatický svým celkovým, nepříliš velkým objemem, ale je naprosto nepřijatelný
v jednotlivých, zejména technických položkách. Ten rozpočet nemohl zpracovat profesionální produkční
nebo producent.
Pokud si producent najme pořádného produkčního, který dokáže eliminovat nesmysly v rozpočtu, pak je
pravděpodobné, že celý projekt může dobře dopadnout. Vycházím z toho, že celý hlavní štáb již má
podepsané smlouvy a je tedy seznámen se skromnými podmínkami, za kterých se má projekt realizovat.
Z přiložené videoukázky je patrný i zamýšlený způsob natáčení.
Přiznám se, že jsem na velkých rozpacích. Zmatky v rozpočtu by mohly být dostatečným důvodem
k odmítnutí celého projektu. Na druhou stranu nemám pocit, že rozpočet je záměrně deformován.
Myslím si, že vše pramení z absolutní nezkušenosti a neznalosti autora předloženého rozpočtu a proto se
dopustím velmi nestandardního postupu a navrhnu doporučit projekt k udělení podpory, ale za podmínky,
že žadatel na slyšení přivede profesionálního produkčního a nově zpracovaný rozpočet.

Udělení podpory
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Doporučuji s podmínkou.

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

Žádost je velmi pečlivě a přehledně zpracována, ale některé nejasnosti tam přeci jen jsou.
V koprodukční smlouvě se slovenským koproducentem atelier.doc je uveden rozpočet o víc jak 3 mil.
nižší, než ten, co je nyní předkládán v žádosti (pravda je to rozpočet z července 2017).
LOI od ČT neobsahuje specifikaci výše vstupu ČT do projektu a ani nikde jinde se tato částka
neobjevuje a tak není jasné, jak se dostala v konkrétní výši do finančního plánu.

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

O rozpočtu jsem se již zmínil, nyní uvedu jen několik příkladů.
4. kapitola: kdo je spolurežisér za 150 000,-? Nikde v žádosti s výjimkou rozpočtu o této osobě není
zmínka.
6. kapitola: proč má komparz 2000,- za den? (průměr je 1000 až 1500 dle náročnosti)
10. kapitola: kamerová technika 30 000,- za den po celou dobu natáčení je opravdu hodně (ale ne
nemožné). Asi by to měl producent vysvětlit.
11. kapitola: - nájmy osvětlovací techniky 74 120,- za den (na dva osvětlovače) a celkové náklady na
pronájem osvětlovací techniku 2 229 720,- bez DPH - je určitě rekord. Ty nejdražší filmy v loňském roce
nedosahovaly ani 50% těchto nákladů.
Na druhé straně litr nafty pro agregát za 25,-? To by bylo krásné, kdyby to byla pravda. Také asi není
možné pronajmout agregát na 15 dnů bez obsluhy agregátu.
12. kapitola: Jeřáb včetně další techniky nezvládne pouze hlavní grip a to i když dostane královský honorář
5 000,- za den (totéž jako hlavní kameraman)? Jak ten jeřáb dostane na natáčení, když nemá
kalkulovanou dopravu?
13. kapitola: Materiál – filmová surovina za 90 000,-, ale jak z ní dostanete obraz, když nemáte ani jednu
korunu na laboratoře? Negativ, který budete za 30 000,- scanovat musí nejprve někdo vyvolat.
14. kapitola: Zvuk - nájmy zvukové techniky za 11 500,- na den? To je opět skoro o 100% víc, než jsou
náklady těch nejnáročnějších filmů.
Finanční plán viz úvodní kapitola. Většina položek, s výjimkou ČT, je doložena smlouvou nebo LOI.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Postrádám v žádosti alespoň základní informaci o tom, proč je naplánováno 47 filmovacích dnů
na 80 minut celkové stopáže a proč je natáčení naplánováno skoro na celé dva roky?
28/08/2019 - 01/05/2021. Jedná se o hraný film, podle hotového scénáře a ne o dokumentární
natáčení, kde je štáb odkázán na nezávislou realitu.
Distribuční strategie je promyšlená a z velké části již i zajištěná, jedná se o mimořádně kvalitní práci
producenta.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autor a režisér Miroslav Bambušek je velmi zkušený a všestranný umělec, zejména v oblasti divadelní
tvorby a je také úspěšný jako filmový dokumentarista, ale v oblasti celovečerního hraného filmu je debutant.
Producent Alexandr Dlouhý je zkušený autor, režisér a producent dokumentární tvorby, ale tento projekt je
jeho prvý celovečerní hraný film.
Z celého hlavního štábu je dramaturg Kristian Suda tím nejzkušenějším tvůrcem celovečerní hrané tvorby a
jeho účast na projektu bude jistě užitečná.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Lidi krve
2990-2019
freeSaM
Výroba českého kinematografického díla
Výroba celovečerního hraného filmu
2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
22.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Téma našeho vyrovnávání se s minulostí se opakovaně vrací do české politiky i umění a ačkoli byla
učiněna řada okázalých veřejných gest i stvořena celá řada uměleckých děl k němu se vztahujících,
přesto přetrvává jakýsi pocit nedostatečnosti, frustrace a dluhu. Možná je to tím, že ti, kteří by o takové
vyrovnání měli usilovat nejvíce, zůstávají opevněni ve svých bublinách a vlastně se jich problém nijak
nedotýká. Překvapuje ale, že by návraty k minulosti měla za vyřešené, a tedy i zbytečné také filmová
kritika, jak to reprodukuje dramaturg projektu. Vždyť minulost není ničím jiným než možností přítomnosti
a budoucnosti, návraty k ní nejsou tedy než cestou k nám samým a k našim vlastním možným vinám.
Řekl bych, že tato premisa je ideovým, ale i tvárným základem předkládaného projektu. Snaží se
vyhnout obvyklým klišé zápletky „podle skutečnosti“, ovšem i jeho vlastní věcná zápletka dokazuje, že
variant na dané téma neexistuje zase tak mnoho a že ani ta jeho nepatří k nijak objevným. Pokouší se
to kompenzovat vznícenou asociativní poetikou filmových obrazů, které drama krvavé viny a trestu
zpřítomňuje divákovi nikoli jako reziduum minulosti, nýbrž jako žitou drastickou přítomnost. To je
bezpochyby novum, které ale bude vyžadovat divákovu mimořádnou spoluúčast a pochopení.
Žadatel si je těchto omezení vědom, přesto historie projektu svědčí o souznění všech jeho tvůrčích
složek a o jejich vůli realizovat dílo vědomě náročné, do značné míry excentrické, zároveň ale dílo se
silným občansky apelativním podtextem. Zapadá do linie děl zobrazujících česko-německé potýkání,
konkrétně z období poválečného německého odsunu, a pokouší se vidět novýma očima vinu a trest i
problém potlačeného a opakovaně vytěsňovaného svědomí osobního i kolektivního. Látka nese rysy
krvavé bizarerie a až delirantního sestupu k elementaritě života a smrti, pro běžného diváka asi ne zcela
dešifrovatelného, emocionální působivost konceptu proponovaného díla se však zdá nesporná a
produkčně i producentsky dostatečně oprávněná a přesvědčivá.

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

Projekt je ze samé své podstaty svrchovaně angažovanou společenskou látkou, vztahující se ke zcela
konkrétní situaci těsně poválečných československých dějin, jejíž dozvuky hrají dodnes docela
významnou roli v mentalitě i politice české společnosti. Nicméně jak ubíhají léta, nad otázkami
konkrétní viny a trestu nabývá v myslích mladších generací zřejmě vrch tázání po spravedlnosti
nadčasové, po tíži svědomí, po možnosti dobrat se sestupem k pramenům zla jakéhosi sebepoznání a
očištění, třeba i za cenu dalších, nových ztrát.
Právě tak se mi jeví posuzovaná látka ve svém poselství, to je ovšem skryto ve skrumáži obrazů a
aluzí, které ani v textové podobě nejsou k němu vždy jen schůdnou cestou. Dramaturg ve své explikaci
hovoří o redukci divadelních postupů i celých metaforických odkazů a trsů z předchozích verzí scénáře,
i tak ale v něm některá místa stále působí trochu jako dějová schválnost či spíše jen exkluzivní
obrazový výron. Autor se ovšem právem hlásí k řadě našich i zahraničních filmařů, kteří pracovali
obdobnou asociativní metodou, bude tedy záležet především na jeho kázni a smyslu pro proporce, aby
imaginativní složka příběhu nezahlušila jeho reálné minulé i přítomné konsekvence.
K těm se Bambušek hlásí vehementně v režijní explikaci, a to jak pokud jde o konkrétní lokalizaci
příběhu, tak pokud jde o jeho osobní, až spirituální vztah ke krajině, v níž se odehrává. Domnívám se,
že v tom tkví jakési už málo vídané osobní ručení za poslání vznikajícího artefaktu, které za své přijal i
producent, byť s vědomím, že se jedná o dílo s vyhraněnou artovou poetikou.
2

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

Za zásadní pokládám respekt žadatele k povaze a tím i ke komerčním limitům předkládaného projektu.
Producent ví, že vznikne dílo obsahově kontroverzní a zároveň tvarově neobvyklé a provokativní, a
přesto – či právě proto – se dává autorovi a jeho týmu plně k dispozici. Souzní s ním v přesvědčení o
síle filmu jako média celospolečenské sebereflexe, i když si je vědom relativity dosahu připravované
výpovědi i nesouměrnosti mezi potřebnými financemi a jejich možnou návratností. Respektuje plně
autorův výběr spolupracujícího týmu, který směřuje k homogennímu výsledku, oproti minulým
žádostem na podporu předchozích verzí projektu přichází navíc s dalším rozšířením financiérů, jakkoli
drobných. Nový dramaturg přináší naději na pochopení podstaty autorského gesta i na projasnění jeho
postupů.
3

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

Domnívám se, že téma dějinné reflexe traumatických momentů národních dějin je nejen přirozenou
živnou půdou myšlení současnosti a jeho spění k toleranci, ale také konkrétním mementem v časech
novodobého stěhování národlů, civilizačních a ideologických střetů a nové, často uměle pěstované
nesnášenlivosti. V tom jsou Lidi krve nadčasoví i nadnárodní. Navíc obrácená perspektiva pohledu činí
z dávných traumat tázání ryze dnešní, svou extatičností se vymykající pohodlnému pragmatismu
našich časů, v němž pookřívají i starci s krví na rukou. Autor je fascinován a doslova umanut vizí oběti,
což se zdá v příběhu s realistickým základem poněkud upřílišněné, právě jeho krajní vyjadřovací
postupy mohou však oslovit ten segment diváků, ke kterým projekt směřuje.
4

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

Žádost je vypracovaná se všemi potřebnými náležitostmi, s málo vídanou pokorou vůči proponovanému
výsledku, také ovšem s reálnou vírou v jeho smysl a zdar. Klade si za cíl sloučit společensky
angažované a mravně vyostřené téma s unikátní hybridní obrazovou poetikou, překračující hranice
žánrů i diváckých konvencí. Jisté diference mezi synopsí a scénářem, jakož i logické přeskoky v
příběhu přičítám na vrub právě tomuto přístupu, v němž explicitní informace nahrazují vznícené
emotivní obrazy a vizuální symboly a metafory. Výši rozpočtu shledávám vzhledem k natáčení v
reálech a v množství unikátních zapadlých lokací za spíše skromnější, vzhledem k žadatelově
zkušenosti a agilitě však nepochybuji o jeho schopnosti projekt realizovat podle představeného
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harmonogramu. Požadovaná částka od SFK je v porovnání s celkovým rozpočtem dosti vysoká, ale
myslím, že je trpělivě vyčekaná a také za léta umenšená dalšími finančními zdroji. Už jen tento fakt
svědčí o serióznosti a vážnosti záměru a o přesvědčení tvůrců o jeho významu. Zdá se, že se tu
naskýtá příležitost realizovat i prostřednictvím veřejnoprávní České televize a dalších podporovatelů,
byť třeba jen symbolických, film jiného kalibru, než jaké se rodí v hlavním naší kinematografie proudu.

Strana 3

Expertní analýza
Název projektu

Nikdo mě nemá rád

Evidenční číslo projektu

2991-2019

Název žadatele

Black Balance, s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Petr Szczepanik

Datum vyhotovení

24. 6. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Úsporné, soustředěné, vizuálně koncipované milostné drama o společenských a psychologických dopadech
pohlavní jinakosti „Nikdo mě nemá rád“ připravila autorská dvojice, která má za sebou jeden
z nejvýraznějších festivalových úspěchů českého filmu posledních let. I nový projekt Petra Kazdy a Tomáše
Weinreba byl již ve vývoji (který Fond podpořil částkou 750 000,- Kč) zacílen na mezinárodní festivalové
publikum a vzniká v široké mezinárodní koprodukci (Německo 17%, Švýcarsko 10%, Francie 10%,
Slovensko 11%). Právě sebevědomá, promyšlená a již od raných fází vývoje systematicky naplňovaná
mezinárodní strategie patří k nejsilnějším stránkám projektu, který se tímto výrazně vymyká českému
průměru. Z dosavadních zahraničních ohlasů lze usuzovat, že již nyní se to tvůrcům a zároveň producentům
Kazdovi a Weinrebovi daří: získali grant MEDIA, zúčastnili se koprodukčního trhu Berlinale, a především si
dojednali kvalitní zahraniční koproducenty i klíčové členy štábu.
Samotný scénář je cenný především jasnou autorskou vizí, která dává jeho formě jednotný, funkční a
působivý tvar. Podobně jako v celovečerním debutu Já, Olga Hepnarová se zde autorům daří využít
tabuizované téma k výpovědi o obecnějších společenských jevech, jako je netolerance k jinakosti.
Existenciální prožitky obou hrdinů tvůrci vyjadřují prostřednictvím rutinních činností, mlčenlivého pozorování
a vzájemných pohledů. Hra pohledů působí místy až přepjatě, na první pohled samoúčelně, což ale
v artovém projektu nemusí být na škodu, naopak to může vyvolat zajímavý ozvláštňující efekt s ohledem na
ústřední téma, které naopak vyvolává očekávání doslovnosti. Propojení rolí producentů, scenáristů a
režisérů mohlo být jednou z příčin, proč scénář obsahuje pasáže, jejichž jazyk působí nefilmově, spíše jako
interpretační vodítka než obvyklé inscenační poznámky („Sára si uvědomuje, že tak silný pocit náklonnosti k
nějakému muži ještě nezažila. ... Sára je zahlcena dojmy. Přesto se neubrání vnitřním pochybnostem.
Napadne jí, jestli tady byl Martin také s ostatními ženami. Co na to asi říkaly.“ atd.). Režírující scenáristé se
ve scénáři logicky zaměřují spíše na smysl daných scén než na vnějškové popisy viditelné akce.
Projekt je tematicky aktuální, vizuálně i dramaticky vyzrálý, má silný potenciál mezinárodního uplatnění
v artovém a festivalovém distribučním okruhu, jeho producentská koncepce včetně koprodukčního
financování a marketingového plánu odpovídá uměleckému záměru a je připraven k realizaci. Jeho
označení za kulturně náročné dílo považuji za plně oprávněné. Jednoznačně 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)
Ústřední téma je divácky atraktivní a společensky bude široce rezonovat, v projektu ale není zpracováno
prvoplánově, naopak slouží jako odraziště k originální autorské výpovědi o netoleranci a samotě z jinakosti.
Dramaturgicky nelze scénáři téměř nic vytknout, je na něm znát pečlivá práce na jednotném výrazu a na
očištění od všeho zbytečného, stejně jako na silné vizuální koncepci. Vynikající, bohatě významotvorná je
volba prostředí, do kterého je příběh zasazen – armádní jednotka čestné stráže, tedy vojáků, kteří pracují
spíše v kancelářích a na ceremoniích než v bojovém nasazení.
Hlavní riziko spatřuji v míře autenticity a přirozenosti, jakou se podaří vtisknout scénám, které stojí na
dlouhých odmlkách, vzájemných pohledech a němých pozorováních. Autoři zde budou bojovat s pokušením
sošné estetizace, která je může svádět až ke kýči (viz mood board). To platí především pro postavu
Martina, pro kterou ještě nemají nebo nechtějí zveřejnit herecké adepty. Projekt jako celek ovšem zcela
splňuje kritéria výzvy.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Složení tvůrčího týmu kombinuje návaznost na minulý úspěšný projekt (mj. výkonná produkce, střih,
kostýmy) s tvůrčím vkladem zahraničních koproducentů. Zvláštní ocenění si zaslouží cílevědomá
spolupráce se zahraničními sales agenty a s francouzskou společností Arizona.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Přínosné a významné je jak samotné téma, tak umělecká koncepce – obojí výrazně neprovinční,
mezinárodně ambiciózní.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Realizační koncepce a marketingová strategie prozrazují dlouhodobé a poctivé přípravy, stejně jako osobní
zaujetí a motivaci obou tvůrců, jejichž kredit je s ohledem na úspěšný celovečerní debut vysoký. Finanční
zabezpečení je složité a mnohostranné, ale realistické. Rozpočet navyšují náklady na zahraniční lokace a
spolupracovníky (kamera 4,5 mil. Kč).
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Nikdo mě nemá rád

Evidenční číslo projektu

2991-2019

Název žadatele

Black Balance

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení

22.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Zajímavý projekt, zajímavě dramaturgicky vystavěný příběh. Citlivě reaguje na současné trendy vývoje
evropské kinematografie. V rámci vývoje se podařilo již zkontaktovat a dohodnout řadu koproducentů,
projekt získal podporu Fondu ve vývoji a podporu Media dev..

Slabou stránkou Žádosti - né projektu - je Rozpočet - zde úplně chybí pojmenování Jednotek. Lze je
samozřejmě zpětně dovodit, ale pro hodnotitele to znamená práci navíc. V rámci vývoje je rozpočtován Pilot,
odkaz na něj jsem v Žádosti nenašel. K rozpočtu se vrátím v podrobné analýze projektu.

Projekt je dle mého názoru připraven k realizaci, a Žadatel pravděpodobně bude schopen projekt uskutečnit
v zamýšlené podobě, pokud projekt bude dofinancován.
Při Slyšení doporučuji Radě vznést otázku k dalšímu postupu ve financování projektu - Armáda ČR atd..

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 a neobsahují rozpory ani protichůdné informace. K rozpočtu
níže.
– Při dobré vůli Rady Žádost lze správně posoudit.

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

Rozpočet je transparentní, chybí však názvy Jednotek.
K Rozpočtu a jeho položkám:
02-11 - 13 - pilot - link jsem nenašel
10-01, 02 - vyšší honorář - francouzská posádka
Pol. 10 - rozpočtován negtiv a zároveň DIT - čili kombinace natáčení film/data? Tomu však neodpovídá
kamerová posádka.
10-10 - dron? či spíše hodiny helikoptéry? 700.000,celá Pol.11 její neobvyklá výše - pravděpodobně vychází z požadavků francouzského kameramana?
12-03 - přehozena částka a počet položek
13-01 - žádný disk?
23-09 - strava 25 os/35 dnů - strava bude hrazena pouze části štábu?
25-05 - online 800.000,-?
Pol. 26 - rozpočtována celk. částkou? - mimo ČR?
Pol. 27 - rozpočtována pouze Archivní hudba - jiná nebude?
22-01 - povinné předání kopie NFÚ?

– Představa o financování je realistická. Ve finančním plánu - Pobídky 2,5 mil Kč - 15 mil minimální
uznatelné náklady - tj. asi snížením na 10% přijem za zahr. honoráře placené z ČR, nebo % z
odvedené daně v ČR?
– Jednotlivé potvrzené zdroje financování jsou dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich
závazné i nezávazné zajištění.
– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný.
– Projekt má jistě potenciál k zajištění vícezdrojového financování - viz Finanční plán.

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

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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– Společnost vyprodukovala těžký mezinárodní projekt JÁ OLGA HEPNAROVÁ a odměnou jí byl široký
mezinárodní úspěch tohoto filmu. Pokud se podaří nový projekt zafinancovat, jistě ho zdárně dokončí.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Slovo

Evidenční číslo projektu

2993-2019

Název žadatele

LOVE.FRAME s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lubomír Konečný

Datum vyhotovení

25.06.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Produkční společnost LOVE.FRAME s.r.o. žádá o podporu výroby celovečerního filmu Slovo v režii Beáty
Parkanové. Projekt Slovo byl Státním fondem kinematografie podpořen už v rámci výzev na vývoj projektu.
Jedná se o druhý celovečerní hraný snímek režisérky po jejím debutu Chvilky.
Slovo jsou dramatem života rodiny notáře na malém českém městě, které ve 13 výjevech mapuje vždy jeden
měsíc od května 1968 do května 1969. (Ač dramaturg uvádí ve své explikaci, že struktura filmu je rozdělena
přehledně do 12 kapitol, tak v přiloženém scénáři nalezneme kapitol 13).
Předložený projekt je poměrně dobře a přehledně představen a až na některé nedorazy stran informací
týkajících se už alokovaného financovaní projektu a podílů jednotlivých zemí. Mělo by se jednat o třístrannou
koprodukci mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem.
Projekt 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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost o podporu výroby projektu Slovo je srozumitelná a vyskytují se v ní pouze tyto rozpory, které může
žadatel osvětlit při ústním slyšení:
- v Popisu projektu žadatel uvádí, že film bude třístrannou koprodukcí České republiky, Slovenska a Polska
a to v poměru 80%-10%-10%. V povinné příloze Finanční plán má aktuálně Polsko a Slovensko cca 14%
dohromady. Stejně tak vstupy obou zahraničních koproducentů uváděné v Letter of Intent přiložených
k žádosti (D.N.A., s.r.o. a KIJORA FILM Sp. z o.o.) jsou o cca 27% vyšší než jsou uvedeny v příloze Finanční
plán této žádosti.
- žadatelem anoncovaný Letter of Intent prokazující zájem o koprodukční spolupráci společnosti Bontonfilm
studios není k žádosti přiložený
- žadatel v příloze A. Žádost o podporu kinematografie uvádí, že výše finančního zajištění projektu v % k datu
podání žádosti je 54,02% (tedy 14.684.797,-). Budu-li počítat s tím, že přiložená Letter of Intent by měla dle
žadatele deklarovat závazné zajištění odpovídajících prostředků na projekt, jimiž ale nejsou, tak je tu stále
zjevná disproporce v anoncované výši finančního zajištění projektu a jejího adekvátního doložení. Lze tedy
počítat s dotací fondu na vývoj (825.000,-) a pobídkami (3.500.000,-), vlastním věcným a finančním vstupem
producenta (859.000) a minimální garancí distributora (750.000,-). To je doložených 5.934.000,- (tj. 22%
celkového rozpočtu). Když k tomu při dobré vůli připočteme věcné plnění českých postprodukčních
společností (1.500.000,-) a vstupy zahraničních koproducentů (3.800.000,-), tak se dostáváme na
11.234.000,- (tj. 41% celkového rozpočtu). Žadatel tedy neuvádí adekvátní číslo výše finančního zajištění
projektu k datu podání žádosti.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Finanční plán vyjma výše nastíněných nedorazů (nedostatečně doložené financování z některých zdrojů) je
realistický a odpovídá záměru producenta pro realizaci tohoto filmu. Výše požadované podpory je obhajitelná
v rámci celkových nákladů na výrobu projektu.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
V povinné příloze Harmonogram projektu producent chybně uvádí začátek produkce projektu: únor 2019.
Správně má být únor 2020. Jinak je producentem představený časový harmonogram zvládnutelný.
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Strategie exploatace vychází ze zkušeností z předcházejícího režisérčina filmu Chvilky. Výroba filmu je
plánována tak, aby byl film hotov tak, aby by bylo možné jej nabídnout primárně na Berlinale 2021 a ač
producent adekvátně akcentuje změny ve vedeních festivalů, bude mít možnost na případné změny
festivalové strategie reagovat vzhledem k tomu, že nás aktuálně čekají ročníky, kdy uvidíme, zda došlo
k nějakým významným posunům v „politice uvádění“. Samozřejmě velmi důležité nejen pro festivalové
nasazení filmu bude nalezení vhodného sales agenta.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost LOVE.FRAME s.r.o. producenta Vojtěcha Friče má ve své desetileté historii působení
v českém audiovizuálním prostoru na kontě výrobu řady reklamních spotů a televizních pořadů. V rámci
výroby celovečerních hraných filmů uvedla společnost v roce 2003 debut Ondřeje Sokola Krásno.
Nejúspěšnějším projektem společnosti je film režisérů Tomáše Weinreba a Petra Kazdy Já, Olga Hepnarová,
který měl premiéru na festivalu v Berlíně a poté byl uveden na řadě dalších mezinárodních festivalů, přičemž
i samotné uvedení filmu v rámci domácí distribuce mělo i na tento typ snímku poměrně slušnou návštěvnost.
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Expertní analýza
Název projektu

Slovo

Evidenční číslo projektu

2993-2019

Název žadatele

LOVE.FRAME

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

16. 6. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je autorský film režisérky Beaty Parkanové, která zaujala svou předchozí prvotinou
Chvilky (2018), a zkušeného producenta Vojtěcha Friče. Film vzniká v česko-slovensko-polské koprodukci (s
podíly 80-10-10%).
Natočit film o obyčejném slušném člověku, aby byl zajímavý, je nesnadný úkol. Autorka zvolila umělecky
vyhraněný a neobvyklý koncept, který je stejně smělý jako riskantní. Film je koncipován jako morální drama,
které se odehrává v překotném období od jara 1968 do jara 1969 a na příběhu zásadového maloměstského
notáře a jeho rodiny zachycuje společenskou proměnu od fáze uvolnění, přes okupaci po normalizační
utužení poměrů. Střet velkých a malých dějin je působivě umístěn do prostoru každodennosti s jejími
běžnými událostmi, rodinnými, pracovními a sociálními vztahy. Vyprávění je rozčleněno do 13 obrazů po
jednotlivých měsících, jež evokuje přirozené plynutí času, a účinně pracuje s minimalistickým stylem a
estetikou všednosti. Při čtení scénáře se ovšem nelze rozhodnout, zda má vyprávění blíže k přímočarostí
insitních obrazů, nebo k rafinované tragikomedii. Klíčem je forma a míra stylizace ve službách autenticity,
k níž se autorka hlásí, ale kterou neupřesňuje. Cenný je morální imperativ filmu jako odpověď na
hodnotovou dezorientaci a na zdejší sklon k alibismu.
Z producentské explikace je zřejmé, že si producent dobře uvědomuje jedinečnost projektu a svou strategii
promyšleně šije na míru. Klíčová je mezinárodní koprodukční spolupráce, která odpovídá společně sdílené
historické zkušenosti i možnostem exploatace. Financování je vícezdrojové a stabilizované širokým
rozložením. Překvapivé je, že se nepočítá s evropskými institucionálními zdroji, které by takovému projektu
seděly. Deklarované zajištění rozpočtu činí 54% - není ale uvedeno, které zdroje jsou v tom zahrnuty, a
přiloženy jsou jen LOI, přičemž v některých není ani vyčíslena zamýšlená výše vstupu, konkrétně v případě
České televize, jejíž podíl má přitom podle finančního plánu dělat podstatných 16%. Personální zajištění je
bezmála úplné včetně hereckého obsazení, a dokonce už proběhly herecké zkoušky, jsou vybrány lokace
atd. Je podepsána distribuční smlouva s Bontonfilmem zaměřená na klasická kina a zahrnuje minimální
garanci. Realizační harmonogram předpokládá 20ND s hlavním natáčením příští jaro a obsahuje tak i
dostatek času na dokončení předprodukční přípravy a financování. Producentská strategie je celkově
postavena realisticky a účelně. Rozpočet ve výši 25,5 mil. je na dobový film velmi uměřený, od Fondu se
požaduje 9 mil., což je s ohledem na povahu projektu přiměřené a oprávněné.
Projekt vyniká pečlivou a cílevědomou přípravou, která dosáhla značné pokročilosti a která činí umělecké,
festivalové i divácké ambice tvůrců oprávněnými. Film má potenciál nevšedního díla o všedním hrdinovi (z
časů naděje a deziluze).
Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. Udělením podpory se současně zúročí i předchozí podpory na
scenáristický a producentský vývoj.
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 společensky hodnotný a umělecky osobitý.
Vyhraněný umělecký koncept má autorka zjevně promyšlený a odůvodněný a přinejmenším díky hereckým
zkouškám také vyzkoušený, zda a jak funguje při realizaci.
Při čtení scénáře se nelze zbavit jistých obav z příliš ušlechtilé sošnosti hlavního hrdiny, banálnosti situací a
uhlazenosti dialogů a není úplně jisté, nakolik jde o vědomý nebo bezděčný autorský projev.
Z dramaturgické explikace V. Poláčka plyne, že se debata vede spíše o morálním profilu postav, než o
formě a stylu, což osobně považuji za kritické prvky celého projektu. Nicméně i zde se zmiňuje potřeba
pracovat na tom, aby situace a dialogy byly „věrohodné a živé“. Explikace druhého dramaturga (K. Suda)
přiložena nebyla.
Osobitým pojetím dobové látky je projekt na hony vzdálen historickým faktografiím a popisným
rekonstrukcím, což představuje přidanou hodnotu, která může narazit na zavedené představy o filmu
z novodobých dějin.
Doporučuji revidovat název: jednoslovný titul s obecným podstatným jménem působí odtažitě a abstraktně.
Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Pro režisérku jde o druhý film, je obklopena zkušeným týmem. Personální zajištění je kvalitní a skýtá záruku
úspěšné realizace projektu.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tématem i pojetím jde o svébytný, umělecky a společensky hodnotný počin s mezinárodním přesahem.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Realizační strategie je koncipována promyšleně, realisticky a účelně.
Projekt je s danou strategií, finančním plánem i harmonogramem realizovatelný.
Povaha projektu odpovídá profilu společnosti.
Žadatel je důvěryhodný a zkušený a skýtá vysoké záruky úspěšné realizace.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Prvok, Šampon, Tečka a Karel

Evidenční číslo projektu

2994-2019

Název žadatele

Bontonfilm Studios

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

25.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky
adaptace bestselleru
uzavřena distribuční smlouva
kvalitní tvůrčí tým
Hlavní slabé stránky
mainstreamová komedie, která má předpoklad získat financování i z jiných zdrojů
nejasnosti ve finančním plánu

Producent vsází na adaptaci úspěšné knihy jejím vlastním autorem, který je zároveň i režisérem. Nedovedu
si představit u knihy Patrika Hartla jiný postup. Úspěch knihy zajišťuje už dopředu garantovanou návštěvnost
kin milovníky předlohy, což potvrzuje i distribuční smlouva uzavřená před definitivní verzí scénáře. Autoři
chtějí nechat vzniknout mainstreamovou komedii o krizi středního věku z pohledu mužského pokolení, což je
jistě produkt, který český divák rád přijme. Pravdou je, že mainstreamové projekty mají šanci získat
financování i z jiných než veřejných zdrojů, na druhou stranu považuji zpracování za dostatečně kvalitní pro
udělené této investiční dotace. Rozpočet projektu odpovídá. Mírné nejasnosti vidím ve finančním plánu,
doporučuji při slyšení upřesnit stávající situaci a koproducenty projektu. Marketingová a distribuční strategie
přesně odpovídá povaze díla. Producent i autoři představují záruku úspěšné realizace projektu.

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. Zmiňované smlouvy a LOI jsou přiloženy. Projekt se již nachází ve fázi
příprav, jsou provedeny lokační obhlídky, základní casting, nasmlouvání autoři a hlavní pozice štábu.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Celkový rozpočet odpovídá povaze projektu. Podíl investiční dotace Fondu na nákladech je adekvátní.
Většina jednotlivých položek je standartních. Za vysokou považuji položku za scénář – vč. licence
celkem 900.000,-Kč (plus licence na preexistentní dílo 400.000,-Kč), denní nasazení pomocného
režiséra (v rámci vývoje i výroby 6.500,-Kč/den) a production fee a režijní náklady ve výši u každé
položky přes 5% rozpočtu (celkem přes 3,5 milionu Kč). Za neodůvodněnou považuji položku na
animaci (500.000,-Kč), není jasné, na co bude využita. Za podceněné považuji honoráře architekta
(6.000,-Kč denní nasazení na vývoji, 250.000,-Kč paušál za výrobu) a denní nasazení vedoucího
produkce (4.000,-Kč) a vedoucího natáčení (3.500,-Kč). Celkově lze rozpočet považovat za
odůvodněný.
Finanční plán počítá se soukromým koporudcentem (LOI přiloženo), minimální garancí distributora,
vstupem televizní stanice (není jasné, které), filmovými pobídkami a vlastním vkladem. Vlastní vklad
producenta je prezentován jako věcný, bylo by vhodné vysvětlit, čím je jeho hodnota ve výši 3,5 milionu
Kč tvořena. Finanční plán počítá i se vstupem zahraniční televizní společnosti (2,5 milionu Kč), není
jasné o jakou společnost se jedná, producent zahraniční vstup do projektu neguje. Finanční plán
považuji za nejslabší část žádosti, doporučuji při ústním slyšení dovysvětlit.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producent si pro výrobu celovečerního filmu vybral bestseller úspěšného českého spisovatele, který je
zároveň uznávaným divadelním a vystudovaným filmovým režisérem. Autoři chtějí vytvořit
mainstreamovou komedii, k jejímu vzniku mají nejlepší předpoklady. Projekt má potenciál vysoké
divácké návštěvnosti.
Marketingová a distribuční strategie je propracovaná, projektu odpovídá. Distribuce v ČR a SR je
zajištěna. Vzhledem ke specifickému českému humoru chápu rozhodnutí producenta ponechat výrobu i
distribuci v českých rukou.
Časový harmonogram je dostatečný.
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autor původní předlohy, scénáře a režisér v jedné osobě je uznávaným spisovatelem a divadlením
režisérem. Celý tvůrčí tým i produkční společnost jsou zárukou úsoěšné realizace projektu.
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Expertní analýza
Název projektu

Prvok, Šampon, Tečka a Karel

Evidenční číslo projektu

2994-2019

Název žadatele

Bontonfilm Studios

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

HANA CIELOVÁ

Datum vyhotovení

14.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Prvok, Šampon, Tečka a Karel jsou čtyři kamarádi z gymplu, kteří se po letech znovu sejdou u příležitosti
třídního srazu. Teď ve středním věku bilancují svůj život a z hecu se rozhodnou zahrát hru na odvahu (svléct
se donaha na veřejnosti) a na pravdu (mluvit jeden celý den jen pravdu). To je samozřejmě dostane do
prekérních situací. Žánrově se jedná o trpkou komedii, vycházející ze stejnojmenné knižní předlohy. Jejímu
autorovi se povedlo literární předlohu úspěšně převést do filmového scénáře, který je zručně napsaný,
dostatečně propracovaný a připravený k natáčení – a dokonce má náběh na jistý přesah. Dotýká se totiž
témat jako krize středního věku, přiznání si pravdy o sobě, nebo krize mužství. Jedná se o divácky atraktivní
projekt orientovaný na širokou diváckou obec, s primárním úmyslem bavit a s jistým přesahem. Jeho
společenská hodnota není nijak závratně vysoká, na druhou stranu v rámci daného žánru představuje ve
srovnání s jinými pokusy o českou komedii téměř nadprůměr. Z mezinárodního hlediska je látka svým
tématem i zpracováním primárně lokální, orientovaná na domácího diváka a formálně ani obsahově
nepřináší nic zásadně nového. Je ale možné, že téma „krize mužství“ může zaujmout nejen v domácím, ale i
v širším evropském kontextu. Oporou autorovi scénáře a režisérovi v jedné osobě je zkušený a vhodně
zvolený tvůrčí tým.
Žadatelem je společnost Bonton, která má velké zkušenosti především jako distributor, v posledních letech
se ale podílela také na produkci několika divácky zaměřených českých filmů. Zkušenost žadatele odráží
především velice propracovaná distribuční a marketingová strategie. Projekt má být financován především
ze soukromých zdrojů. Počítá se také s filmovou pobídkou. Požadovaná podpora SFK je vzhledem
k celkovému rozpočtu akceptovatelná.
Dobře připravený projekt je na naše poměry kvalitním, komerčně zaměřeným mainstreamem. Pokud Fond
nechce tento typ filmů opomíjet (jak žadatelé uvádějí ve své žádosti), z profesionálního hlediska se v rámci
daného žánru jedná o film, který by bylo možné podpořit.

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 celovečerního hraného filmu lze žánrově charakterizovat nejspíš jako trpkou komedii či tragikomedii
ze současnosti. Námět není sám o sobě příliš originální, na podobné téma existuje spousta filmů, scénář
ale obsahuje originální slovní i situační humor (i když občas chlapácky obhroublý), vděčné situační nápady i
vtipné dialogy. Jedná se o adaptaci literární předlohy, stejnojmenné knihy autora, který je i autorem
scénáře. Na přepisu do filmové podoby to ale není znát, autorovi se povedlo vytvořit svébytný filmový tvar:
zručně napsaný a čtivý scénář s paralelně se rozbíhajícími linkami, které se vzájemně prolínají a propojují.
Zvládnutá je celková struktura, tempo, timing, i stavba jednotlivých scén. Zvládnutý je i v podstatě kolektivní
hrdina: čtveřice kamarádů, ze které má každý proporčně více-méně stejný prostor a autorovi se povedlo
udržet všechny postavy bez toho, aby byla některá z nich příliš upozaděna nebo aby na sebe příliš
strhávala pozornost, což není zrovna snadný úkol. Jednotlivé postavy jsou spíše typy: vyhořelý ajťák, který
vybudoval úspěšnou firmu (Karel), povrchní režisér, který prázdnotu ve svém životě zatlouká nahodilým
sexem (Šampon), neúspěšný otec tří malých holek, který musí vydělávat peníze za každou cenu (Prvok),
nebo drsný voják, který to neumí se ženskými (Tečka). Typy jsou to ale výrazné a dobře odlišené, a
především uvěřitelné: divák je schopný se s nimi ztotožnit. Každý z nich je někde jinde, všichni čtyři řeší ale
v podstatě podobné problémy. Ty se týkají buď ženských: Tečka to, že se mu nedaří žádnou najít, Šampon
to, že jich má příliš mnoho, nebo peněz: Prvok má sice fungující rodinu, ale nemá prachy, naopak Karel je
zase milionář, ale přestává si rozumět se ženou. Problémy jsou to v podstatě banální, i když pro postavy
fatální – na druhou stranu je ale zná každý. Scénář má místy náběh na hlubší rozměr a univerzálnější
generační výpověď. Dotýká se totiž taky témat jako krize středního věku, přiznání si pravdy o sobě, o tom,
jak se z rebelů stali srabi, kamarádství, nebo krize mužství. Zároveň přináší poměrně autentický a uvěřitelný
vhled do mužských životů. Celkově je scénář dostatečně propracovaný a připravený k natáčení. Jedná se o
divácky atraktivní projekt orientovaný na širokou diváckou obec, ideální nejen pro kina, ale i pro televizi.
Projekt je na naše poměry kvalitním, komerčně zaměřeným mainstreamem s primárním úmyslem bavit a s
jistým přesahem. Jeho společenská hodnota není nijak závratně vysoká, na druhou stranu v rámci daného
žánru představuje ve srovnání s jinými pokusy o českou komedii téměř nadprůměr.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autor scénáře, který je zároveň autorem knižní předlohy i režisérem, vystudoval režii na FAMU, dosud se
ale prosadil spíše jako spisovatel a divadelní autor a režisér. Scénář nicméně prozrazuje výrazné filmové
vidění, a dlouholetá práce a zkušenost s herci na divadle se může zúročit v jejich vedení (projekt je na
hercích více-méně postaven). Oporou při doladění scénáře do filmové podoby bude autorovi zkušená
scenáristka a dramaturgyně, se kterou spolupracoval už na předešlých verzích a dle dramaturgického
rozboru se jedná o dobrou volbu: jednak je to žena, která přináší jiný pohled na ryze „mužské“ téma, jednak
dramaturgyně, která si uvědomuje potřeby a úskalí projektu (viz např. motiv smrti jednoho z hlavních
hrdinů). Tvůrčí tým vhodně doplňují zkušený architekt, střihač i hudební skladatel. Hlavní producent, který je
zároveň ředitelem distribuční firmy Bontonfilm, má už na svém kontě jako producent 3 celovečerní filmy,
takže má dostatečnou zkušenost i v tomto oboru.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Látka je svým tématem i zpracováním primárně lokální, orientovaná na domácího diváka a formálně ani
obsahově nepřináší nic zásadně nového. Je ale možné, že téma „krize mužství“ může zaujmout nejen
v domácím, ale i v širším evropském kontextu, protože se jedná o univerzální problém vyspělejší západní
společnosti. Podobně by mohl zaujmout i vyhledávaný žánr tragikomedie, a to především na televizním
trhu.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatelem je společnost Bonton, která má velké zkušenosti především jako distributor, v posledních letech
se ale podílela také na produkci několika divácky zaměřených českých filmů. Zkušenost žadatele odráží
především velice propracovaná distribuční a marketingová strategie. Jedná se o působivý materiál, kde jsou
jasně definovány nejsilnější stránky projektu. Cílová divácká skupina je charakterizována poměrně
jednoduše, 30 až 60 let, což je ale k projektu adekvátní. Marketingová strategie hodně (a správně) cílí na
čtenáře knih autora / režiséra. Je soustředěna na jeho osobnost a součástí propagace budou i autorská
čtení. Projekt má být financován především ze soukromých zdrojů. Těch je několik, například koproducent
Europeana, který slibuje 8 milionů, v jednání jsou i soukromé televize. Žadatel vstupuje se 4 miliony
minimální garance, součástí žádosti jsou i 2 LOI českých společností, které se mají obě podílet na obrazové
koprodukci. Počítá se také s filmovou pobídkou. Podpora SFK by měla být 5 milionů, což je vzhledem k 40
milionovému rozpočtu akceptovatelná částka. Plánovaná premiéra na podzim 2020 je pro komerční úspěch
filmu ideální a zapadá do předloženého realizačního harmonogramu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

Tancuj Matyldo
2995-2019
Nataša Slavíková
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019—2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
20.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Autoři scénáře Nataša Slavíková – žadatel a režisér Petr Slavík /manžel/ žádají
Fond o podporu výroby ve výši 8 milionů Kč z celkového rozpočtu 27,056.800 Kč..
Jedná se o další žádost.První na vývoj scénáře 500tisíc – původní název filmu
EXEKUTOR,
Předkládaná 6-tá verze LS /dramaturg Martin Daniel a Martin Ryšavý/ vychází
z vlastní,.osobní zkušenosti s průběhem Alzhaimrovi nemoci matky v malé české
rodině,.Žadatel se o tento problém dlouhodobě zajímá a proto v roce 2014, založil
sdružení Rodinná péče o.s..
Úvaha o natáčení s podporou ČT a Slovenska. Lokace Praha,Bratislava a
Normandie. /4 roční období/. Délka filmu 90 minut.
Producentská úvaha o přípravách,realizaci a šíření filmu je podrobně a smysluplně
sestavena.
Hlavní silné stránky projektu je LS se stále aktuálním tématem – Alzhaimrovo
postiženíí, zkušený štáb / režisér, dramaturgie, kamera Š.Kučera, architekt J.Vlasák
atd a rovněž herecké obsazení K.Rázlová,K.Roden,E.Gaisleroá je přřnosné..
Nevýhodou je budoucí obtížné zafinancování projektu / v současnosti 2,02%/,
předpokládaná divácká obec a celková sledovanost filmu.
H harmonogram realizace je,dle mě, těžko realizovatelný / první filmovací den
1.11.2019
Udělení podpory Fondu na výrobu filmu Tancuj Matyldo
DOPORUČUJI s výhradou /žadatel fysická osoba/.

V Praze dne 20.6.2019

Udělení podpory
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Jan Šuster

DOPORUČUJI

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za určitou nevýhodu pokládám rovněž malou zkušenost žadatele s výrobou celovečerních hraných filmů

Žadatel Nataša Slavíková - absolventFF UK Praha /1995/, autorsky i výrobně
absolvovala řadu krátkometrážních projektů, ve FSB /1980-81/ pracovala jako asistent
produkce /
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Žádost je pečlivě a srozumitelně sestavena.
Obsahuje všechny požadované přílohy.

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

Rozpočet ve výši 27,056.800Kč je transparentní a požadovaná podpora Fondu
8 mil.Kč je adekvátní,.Některé položky pokládám za nadhodnocené 1,430.000Kč
za scénář a vývoj, 3,088 900Kč na herecké obsazení a kompars,rovněž rekvizity
2,036.000 a kostýmy cca 1,300.000kč jsou značné.
Zafinancování je většinou nepotvrzeno. – pouze předpoklady
Spolupráce se slovenskou filmovou společností Ultrafilms s.r.o. Z.Pilousi – smlouva
z roku 2018 / 20% z celkových nákladů, Rovněž potvrzen vklad spol.AloK.
300.000Kč-jako věcný vklad 30.4.2019 Smlouva s ČT -důležitým českým
spolupartnerem – nepotvrzena, Potvrzen vlastní vklad 326.000Kč
Harmonogram realizace –30 FD- 4.roční období, / mírně zrychlený / 1.filmovací den
1.11.2019 .Natáčení a postprodukce do 1.5.2020 Premiéra 10.7.2020

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

Navržená producentská strategie je možná.Široká divácká obec od VŠ až po seniory
Marketingovou kampaň smluvně zajišťuje odborník Janis Sidovský a to jak pro ČR
,tak pro zahraničí – 10%celkového rozpočtu./MFKV,Filmová centra atd./
Distributoři Cineart , Bonton jejich event. vklady nepotvrzeny.

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

Žadatel Mgr.Nataša Slavíková / 1962/ fysická osoba s plným nárokem na DPH,
1995 absolvovala FF UK – divadelní vědu
1998 založila firmu Nataša Slavíková-Phonix pro výrobu dokumentárních
pořadů,kde realizovala řadu projektů a televizních cyklů
2013 založila o.s. Rodinná péče
2017 – dokumentární film Martina Němce – pro ČT
V roce 2017 zahájen vývoj celovečerního hraného filmu Exekutor, který smlouvou
z 11.1.2019 byl přejmenován na „ Tancuj Matyldo“
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Expertní analýza
Název projektu

Tancuj Matyldo

Evidenční číslo projektu

2995-2019

Název žadatele

Mgr. Nataša Slavíková

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

24.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt “Tancuj Matyldo” na nevelké ploše postihuje hned několik dílčích motivů, díky kterým dokáže nejen
zachytit “ducha dnešní společnosti”, ale především má stále jasno, co je jeho hlavním záměrem – a to vnořit
se do vyrovnávání se se schovanou minulostí, křivdami a problémy, které narušují mezilidské,
mezigenerační a rodinné vztahy. Komorní drama, jemuž ale nechybí i jiskra humoru, nepůsobí citově
vyděračsky, má jen několik ústředních postav, díky čemuž se mu daří s každou z nich zacházet pečlivěji,
vystavět její vlastní oblouk, hrdinové jsou tak uvěřitelní.
Za slabinu předloženého scénáře vidím zejména v postavě Lucie (příliš šablonovitá) a zbytečně velké
“upovídanosti”.

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)
Ve stručně uchopené základní anotaci tohoto posudku jsem uvedl, že scénář má i své nedostatky. Ačkoliv
projekt jako takový doporučuji k podpoře SFK, dokáži si představit, že by ještě látka prošla malým vývojem.
Možná právě až samotné natáčení otevře možnosti, jak se některým dialogům vyhnout a dát větší prostor
herectví. V rámci děje se nabízelo hned několik míst, kdy by bylo vhodnější upozadit promluvy postav,
namísto nich odehrát emoce více skrytě, pomocí mimiky, gest a dobře nasnímané (vybudované)
mizanscény. Scénář tak více působil jako divadelní hra, což sice v kontextu tohoto komorního dramatu není
vyloženě na škodu, ale film si v mnoha ohledech může dovolit více mlčet.
Nabyl jsem díky tomu pocit, že scenáristé Petr a Nataša Slavíková přeci jen v jistých ohledech zbytečně
divákovi předkládají svá témata popisněji, chtělo by se říci až “okatě”. Nemusí jít pouze o onu
“upovídanost”, kde se z pohnutek a myšlenek postavy mají tendenci vypovídat ostatním (a tedy divákovi),
ale také kupříkladu v charakteru Lucie jdou na ruku schématu “partnerky”, jež je až přespříliš “zasekaná” ve
svém postoji – klišé nechápající, kariéristicky egocentrické ženy, která nemá v průběhu příběhu ani náznak
vývoje.
Jisté pochybnosti mi vyvstaly i v závěru – má se skutečně odehrát ona cesta do zahraničí? Nebudeme se
díky tomu pohybovat až nápadně na pomezí kýče? Nedala by se cesta ke katarzi a vyrovnání se odehrát
intimněji?
I přes výše uvedené pochybnosti, otázky, má látka své kvality, díky jimž si podporu SFK zaslouží. Tvůrci
zachytili několik silných témat (stáří, nemoc, mezigenerační vztahy poznamenané různými křivdami,
neschopnostmi, nebo také práce exekutora a její etický rozměr), aniž by se do toho nějak zapletli. Ano,
mohli bychom si položit otázku, zda by se třeba právě ono povolání Karla Jaroše nedalo “vypustit”, jestli i
zde už nejdou tvůrci okatě po touze posílit proměnu hlavního charakteru. Na stranu druhou si nemyslím, že
by tahle snaha překročila zdravou mez. Pokud se dostane látka do rukou kvalitního obsazení (přislíben je
Karel Roden), pak by se mohla ona “okatost” zmírnit. Důležitá bude uvěřitelnost postupné proměny hrdiny.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Většina profesí je zatím zajištěna ústní dohodou, pokud se předložený/slibovaný tým lidí potvrdí, bude mít
projekt velký předpoklad ke kvalitnímu výsledku.

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

Vypravěčsky i filmově půjde (s velkou pravděpodobností) o skromně vypadající dílo, na stranu druhou aktuální
(exekuce) a důležité (Alzheimerova nemoc, mezigenerační soužití), mezinárodně univerzální.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Snad jen poznámka k finančnímu plánu. Zatím stojí na různých předpokladech – pro podporu ze strany
České televize bude pravděpodobně nutná podpora SFK. Produkčně se dosti spoléhá na financích
z veřejných zdrojů.
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Expertní analýza
Název projektu

Tancuj Matyldo

Evidenční číslo projektu

2995-2019

Název žadatele

Mgr. Nataša Slavíková

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Štefan Uhrík

Datum vyhotovení

17. 6. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Karel je rozvedený exekutor, jehož život naruší Alzheimerova nemoc matky Matyldy, se kterou si nikdy
příliš nerozuměl: matka je totiž bývalá operní pěvkyně a extrovertní bohémka, zatímco Karel je suchar,
pedant a neumí dát najevo city. Karel nejdřív matku umístí v ústavu, když se ale zjistí, že je tam týrána,
vezme si ji domů. Starat se o ni sám ovšem nezvládá. Pomoc mu překvapivě nabídne dospívající syn
Pavel, se kterým se po rozvodu odcizili. S postupem Matyldiny nemoci až k neodvratnému finále se
otec se synem sblíží a Karel opětovně najde i ztracený vztah k matce i k sobě samému. Scénář
inspirovaný osobní zkušeností z rodiny autorů se dotýká mnoha palčivých témat současnosti a je
aktuální pro všechny tři generace, o kterých pojednává. Má silný společenský náboj, je velmi dobře
napsaný, nevyhýbá se tragickým ani komickým aspektům ztvárňované situace, postavy jsou
přesvědčivé a dialogy kvalitní. Autorům se daří dosáhnout silného emocionálního účinku bez citového
vydírání diváka nebo sentimentality. Téma projektu je naprosto univerzální a dokáže oslovit diváky
prakticky na celém světě. Látka je zpracovaná sice poměrně klasickým způsobem, který je ale v tomto
případě nejvhodnější – dané téma nevyžaduje žádné formální experimenty, které by byly dokonce
spíše na škodu. Scenárista / režisér Petr Slavík je zkušený dokumentarista, který se už dlouho věnuje
také hrané tvorbě a má na svém kontě řadu úspěšných televizních hraných filmů. Podporuje ho vhodně
vybraný a velmi adekvátní tvůrčí tým. Celý projekt je v poměrně raném stádiu, i když má už
potvrzeného slovenského koproducenta. Patrná je snaha o vícezdrojové financování, vše je ale zatím
spíše hypotetické.

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)

Autoři (Petr Slavík a Nataša Slavíková) si vybrali téma, které je v dnešní době celkového stárnutí
populace mimořádně aktuální a společenský závažné: co se stárnoucími rodiči. Problém vzniká
především tehdy, když jsou upoutáni na lůžko nebo potřebují celodenní péči z jiných důvodů, podobně
jako hlavní hrdinka filmu. Nedostatek ústavů a institucí, které by pomáhaly těm, co se odhodlají vzít si
na sebe nelehký úkol starat se o takové rodiče doma, a také jejich nedostatečné finanční ocenění je
společně s nedostatkem ošetřovatelek a sociálních pracovníků obrovským problémem pro čím dál
větší počet lidí. Scénář se dotýká i mnoha dalších palčivých témat současnosti (exekuce, rozpad
vícegeneračních rodin, izolovanost, neochota vázat se apod.) a je aktuální pro všechny tři generace, o
kterých pojednává. Scénář inspirovaný osobní zkušeností z vlastní rodiny autorů je velmi realistický a
charakterizuje ho znalost jednotlivých problémů i popisovaných prostředí. Má silný společenský náboj,
je dobře napsaný, nevyhýbá se tragickým ani komickým aspektům ztvárňované situace, postavy jsou
originální, živé a přesvědčivé a dialogy kvalitní (i když by se v nich občas dalo škrtat). Autorům se daří
dosáhnout silného emocionálního účinku bez citového vydírání diváka nebo sentimentality. Jedná se o
velmi solidní drama ze současnosti se skvělými hereckými příležitostmi a se silným univerzálním a
humánním poselstvím, které se nebojí pojednávat o tabuizovaných tématech jako umírání nebo
Alzheimerova nemoc. Navíc jsou tato témata traktována velmi lidsky a často i s humorem. Scénář
poukazuje také na to, že v našich životech jsou nakonec nejdůležitější vztahy a že je dobré dát si je do
pořádku dřív, než je na to pozdě.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Scenárista / režisér Petr Slavík je zkušený dokumentarista, který se už dlouho věnuje také hrané
tvorbě a má na svém kontě řadu úspěšných televizních hraných filmů. Na vývoji scénáře se podílel
renomovaný česko-americký dramaturg Martin Daniel a český dramaturg Martin Ryšavý. Scénář byl
průběžně konzultován i odbornou poradkyní z gerontologické společnosti. Projekt má také potvrzený
ověřený a velmi adekvátní tvůrčí tým na čele s kameramanem Štěpánem Kučerou. Mezi jeho další
členy patří kostýmní výtvarnice Tereza Kučerová nebo architekt Jan Vlasák. V hlavních rolích by se
měli objevit Karel Roden a Regina Rázlová.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Téma projektu je naprosto univerzální a velmi relevantní nejen v České republice: dokáže oslovit
diváky prakticky na celém světě. Látka je zpracovaná sice poměrně klasickým způsobem, který je ale
v tomto případě nejvhodnější – dané téma nevyžaduje totiž žádné formální experimenty nebo
exhibice, které by byly dokonce spíše na škodu. Projekt může přinést do domácí tvorby vážnější tón a
témata, kterým se čeští tvůrci spíše vyhýbají.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
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Producentka Nataša Slavíková založila svou společnost Phoenix v roce 1998 a od té doby v ní
vyrobila řadu solitérních dokumentů a televizních cyklů. Celý projekt je v poměrně raném stádiu, byl
dokončen vývoj scénáře, na kterém autoři spolupracovali se dvěma zkušenými dramaturgy. Projekt byl
také konzultován s Filmovým centrem ČT. Co se týče financování, je vše zatím spíše hypotetické.
Patrná je snaha o vícezdrojové financování, potvrzena není ale ani ČT, ani zdroje ze státního rozpočtu
(ministerstva a VZP). Projekt má potvrzeného slovenského koproducenta, ten ale ještě nepotvrdil ani
svůj vlastní vklad a příspěvky ze slovenského fondu nebo televize jsou zatím také jenom
předpokládány. To platí i o sponzorech nebo minimální garanci od distributora, jenž není zatím
potvrzen, i když ve výhledu jsou společnosti Cinemart a Bonton, což je pro film dobrá volba. Rozpočet
je přitom vysoký, 27 milionů Kč. Příspěvek SFK má být 8 milionů Kč. K žádosti je připojený i nástin
marketingové a distribuční strategie, obsahující stručnou definici cílových diváckých skupin.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Hrana zlomu

Evidenční číslo projektu

2996-2019

Název žadatele

Bionaut s r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba celovečerního hraného

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

6.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost o podporu projektu Hrana zlomu byla podána již vloni v rámci výzvy 2018-2-6-17 Výroba
celovečerního hraného debutu pod ev. č. 2698-2018 s umístěním „první pod čarou“. Producent
zdůvodňuje opětovné podání posunem v obsahové stránce založeném na konzultacích s členy rady
Fondu.
Jedná se o první autorský celovečerní (90 min.) film Emila Křižky, producentem připravovaný jako
nízkorozpočtový a tudíž jde (např. vzhledem k pouhým 15 FD) produkčně i režijně o poměrně náročný
úkol.
Žádost je zpracována velmi pečlivě, nechybí žádná příloha, materiály mají sjednocenou grafiku a jsou
přehledné.
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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Formální a obsahová úroveň žádosti je - jak již výše zmíněno - na vysoké úrovni, zahájení prací na
projektu je datováno na 1. 6. 2019, dokončení plánováno na 31.11.2020 (což je asi jediná chyba,
listopad má jen 30 dnů, čili zřejmě k 30.11.2020).
Důvody pro opětovné podání žádostí jsou charakterizované výše, příčiny jsou dramaturgické, po
ekonomicko-produkční stránce zřejmě k pozornosti hodným změnám nedošlo.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Celkové náklady jsou producentem kalkulovány na 6 730 269 Kč, podpora je žádána ve výši
3 000 000 Kč (44,57 % podílu plnění na celkových nákladech projektu) při evidentní snaze – jak
vyplývá z Finančního plánu – o další diverzifikaci (byť nižších) zdrojů.
Rozpočet je bez jakýchkoli pochyb (a tudíž komentářů či dotazů) úsporný (a to včetně Production fee).
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Žadatel pokračuje v jednáních s distributory (vč. internetových „televizí“) o eventuálním koprodukčním
vstupu.
Na podzim 2019 bude vyroben animatik celého filmu a budou zahájeny zkoušky s herci.
Zároveň žadatel plánuje účast na mezinárodních prezentacích připravovaných filmů, koprodukčních
fórech a hledá vhodného sales-agenta,
Marketingovou strategii chystá ve třech na sebe navazující fázích spojených s distribuční strategií.
Do první části patří aktivity uvedené v předchozím odstavci, do druhé obeslání filmu na domácí a
mezinárodní festivaly s pozitivní mediální odezvou a do třetí klasická kinodistribuce.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Bionaut s r.o. existuje na české producentské scéně již od roku 1994, avšak největších a skutečně
hmatatelných úspěchů snad ve všech formách produkce audiovizuálních děl dosáhla společnost až po
roce 1999, zejména pak v době, kdy se vedení firmy ujal Vratislav Šlajer. Nyní je Bionaut s r.o. vnitřně
strukturován na několik divizí (labelů), neboť jeho produkce je obrovská a úctyhodná.
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Expertní analýza
Název projektu

Hrana zlomu

Evidenční číslo projektu

2996-2019

Název žadatele

Bionaut

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

24.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předložený projekt Emila Křižka má reprezentovat novou “rovinu” produkční společnosti Bionaut. Pod
labelem Bionaut AM má jít o projekty navýsost autorské, žánrově vyhraněné, divácky spíše menšinové, o to
ale odvážnější – i co do otevřenosti spoupráce s novými, debutujícími autory. Z tohoto úhlu pohledu “Hrana
zlomu” funguje, do záměru zapadá a vlastně by si i mohla podporu ze strany SFK zasloužit. Přesto se tento
posudek spíše kloní k “nedoporučení”, neboť látka jako taková i přes svou vypravěčskou ekvilibristiku působí
až příliš samoúčelně. Postavy se stávají doslova šachovými figurkami, jimiž autor tahá, jak se mu hodí,
přednost dostává “matematický vzorec” (skládání do vyprávění tak, aby diváka charaktery mátly a poté
změnily jeho čtení), a to na úkor uvěřitelnosti jednání a vůbec postav jako takových. Přednost také má zmar,
hnus, podivnost, vršení ne-normálnosti, kdy díky zakomponování do schémat (kontrast “chajdy” na samotě a
luxusního moderního chladného domu) se ještě více podtrhuje cizota a prázdnota toho, oč v příběhu jde a o
koho jde. Vzniká tak i otázka, zda je možné soucítit či být napjatý, když si k postavám není možné vytvořit
vztah a zajímat se o ně.

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)
Naváži zde na úvodní komentář k projektu. “Hrana zlomu” reprezentuje legitimní přístup k vyprávění
audiovizuálního díla, v kontextu české kinematografie by šlo dokonce i o něco, co může vybočovat. Přesto
si kladu otázku, zda jen díky “rozbitému” vyprávění máme upozadit potřebu zacházet s postavami jako
s reálnými bytostmi, zda máme rezignovat na snahu komunikovat skrze uvěřitelné situace. Emil Křižek se
pravděpodobně zhlédl v několika zahraničních vlivech a bezesporu seskládal svou mozaiku tak, že při
analýze scénáře můžeme uznale pokývat hlavou. Ano, podařilo se mu dávat k sobě dílky tak, aby mátly,
přesto nepůsobily zmatečně. Stále drží jistou logiku a díky tomu je působivější další část filmu, kdy s novými
informacemi je třeba ty stávající přehodnocovat. Jenže má být film jen mentálním cvičením, nebo i dílem,
který nás zapojuje emočně? Je pochopitelné, že ke slovu ještě přijde obraz a zvuk, což může předloženou
látku posunout významně jiným směrem, hodnotím však nyní pouze literaturu. A zde se mi jeví “Hrana
zlomu” bohužel jako až příliš samoúčelná záležitost. Postavy jsou jedna podivnost za druhou, naprosto
zbavené lidskosti, možnosti se na ně napojit, chápat je, a tedy se i o ně bát či vůbec mít o ně jakýkoliv
zájem. Můžu je sledovat pouze jako jakési cizí figurky a čekat, jak dopadnou, ale vnímat/chápat? Těžko. A
může být pak thriller skutečně napínavý, pokud nevzbuzuje zájem o postavy?
Je to jako jakýsi podivný hybrid filmů typu “Babel” nebo tvorby Davida Lynche, s tím rozdílem, že na Iñárrita
tento projekt nedosahuje kvůli absenci normálnosti a silných lidských příběhů (motivů), k dosažení Lynchovi
hravosti zase schází intelektuální rozměr díla (a i schopnost se nebrat doslova a vážně).
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Jde o režijní debut, personální zajištění stojí zejména na mladé generaci tvůrců. Může to ve výsledku
znamenat svěží a sympaticky “drzý” přístup, stejně tak ale vést k samoúčelné jinakosti.

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

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Z téměř sedmi miliónového rozpočtu tvůrci požadují od SFK 3 000 000, veřejné zdroje se mají postarat o
64% rozpočtu. Sympatické nicméně je, že se žadatelé opírají o více zdrojů, napříč veřejným i soukromým
sektorem, hledají další možnosti. Je otázkou, zda ale bude moci projekt bez podpory SFK vůbec
vzniknout.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Nikola Šuhaj, lhář,podvodník a zloděj

Evidenční číslo projektu

2997-2019

Název žadatele

Větrné mlýny

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Martin Vandas

Datum vyhotovení

22.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Předmětem žádosti je celovečerní film Vladimíra Morávka „Nikola Šuhaj, lhář, podvodník a zloděj“ na motivy
už klasického divadelního muzikálu autorské dvojice Uhde – Štědroň. Projekt neúspěšně žádal v roce 2017
o podporu na vývoj.
Když jsem si s potěšením přečetl synopse i režijní explikaci k projektu, zaradoval jsem se, že Vladimír
Morávek natočí nový, vtipný a originální film s nadčasovou hudbou a nadčasovým příběhem. Když jsem
shlédl předloženou ukázku o představení Husy na provázku na Koločavě, nabyl jsem dojmu, že film je
vlastně už takřka hotov a nic nebrání jeho realizaci.
Bohužel ve chvíli, kdy došlo na producentskou stránku žádosti, musím konstatovat, že přes veškeré své
sympatie k látce nemohu projekt doporučit k podpoře.
Předložené klíčové autorské smlouvy jsou v tuto chvíli neplatné, jejich termín splatnosti odměn (s
rozporuplnou klauzulí podmiňující vyplacení odměny podporou ze strany Fondu) byl nastaven na květen
2018–s odkazem na článek 7 bod 2 smlouvy – smlouva přestává platit a obě strany se vracejí do času před
jejich uzavřením.
Z tohoto titulu žadatel není oprávněn žádat o prostředky na výrobu, není držitelem práv k preexistentnímu
dílu, a tedy není možné ani projekt podpořit.
Zároveň považuji tuto skutečnost ze strany žadatele za natolik neprofesionální, že není nutné z mého
pohledu žádost dále vůbec hodnotit.
Z titulu pana režiséra a scénáristy Morávka to považuji za smutné, neboť si nejen vážím jeho předchozích
filmových projektů, ale i předložená látka má svůj naprosto originální přístup k již takřka kánonickému dílu a
její uchopení je opravdu svěží, neotřelé a svým humorem i nadhledem má i velmi slušný divácký potenciál.
Z tohoto pohledu spolupráce s producentem, který není schopen zpracovat žádost na takto elementární
úrovni jako je tomu v případě preexistentních smluv je na pováženou.
U smlouvy na scénář s Vladimírem Morávkem sice není uvedena ukončovací klauzule, ovšem odměna za
vytvoření a užití byla stanovena na duben 2018 a s ohledem na další smlouvy bych důrazně požadoval

Strana 1

doklad potvrzující, že ze strany žadatele došlo v uvedeném termínu k zaplacení uváděných částek – neboť
opět platí ustanovení článku VI/3 smlouvy, kde se říká „producent mu uhradí odměnu za vytvoření díla jen
v případě, že se mu podaří získat dostatečné prostředky na vývoj budoucího díla AVD. Toto ustanovení je
podle mého názoru v rozporu s dobrými mravy – autor, který konal a odevzdal objednané dílo je rukojmím
producenta, který nemusí plnit z důvodů, které jsou mimo autorovu vůli. I z tohoto titulu by byla smlouva
kdykoliv právně napadnutelná a svým nastavením připomíná spíše divoká právní 90. léta než druhou
dekádu 21. století.
Vážím si publikační činnosti nakladatelství Větrné mlýny, ovšem jestli obdobným způsobem jako smlouvy
s filmovými autory konstruuje i smluvní vztahy s autory knih a divadelních her, tak považuji situaci těchto
autorů skutečně za nedůstojnou pro 21. století.

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)
– Viz úvodní vysvětlení.
– Projekt sice předkládá potřebné náležitosti, ovšem postrádá elementární zajištění práv a pracuje
s právními konstrukcemi, které jsou v rozporu s dobrými mravy a profesionálními standardy producenta.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Rozpočet opět vykazuje rozporuplné fakty: ve smlouvě s V. Morávkem je uvedena odměna 120.000,- Kč za
celé dílo, v rozpočtu je uvedena částka 250.000,- Kč a k tomu ještě odměna 100.000,- Kč za licenci.
Další projev producentské neprofesionality.
Částky uváděné jako honoráře jsou v některých případech opět velmi nestandardní, vedoucí produkce
(natáčení plánováno na 25 dní s částí natáčení na Ukrajině) má honorář 140 000,- Kč? Honoráře štábu
například vůbec nepočítají s přípravami nebo likvidací (viz např. osvětlovači) V porovnání s pronájem
autobusu s nespecifikovaným paušálem 125.000,- Kč za jakou dobu? Stejně tak nerozumím výpočtu
částky za ubytování v ČR.
Finanční Estimuje podíl SK na 31% - opět v případě předložené koprodukční smlouvy jde o její právní
neplatnost - ustanovní 7.1. „in case such Long form coproduction agreement would nt be concluded and
signed by all producers latest by March 2019, this Agreement shall be terminated.“ - nikde není
doloženo prodloužení Deal Mema nebo uzavřením koprodukční smlouvy. Z tohoto pohledu byl uveden
v omyl i avf.sk, což je naznačeno i v hodnocení jednoho z členu hodnotící komise - cituji: „Plán
finančného zabezpečenia počíta s viaczdrojovým financovaním, ktoré je však v tomto štádiu z väčšej
časti nepotvrdené, čo súvisí aj s tým, že žiadateľ sa uchádza o prvé prostriedky na výrobu ( mimo
vývoja). Všetci plánovaní koprodukční partneri sú zatiaľ len v podobe deal memo, a zvyšné dokumenty
predložené neboli. Na osobnom vypočutí producenti deklarovali vstup súkromného investora Regio Jet a
podporu projektu zo strany ČT tesne pred podpisom zmluvy. V pláne finančného zabezpečenia sú
uvedené ako potvrdené, no dokumenty o tom žiadateľ ani dodatočne na vypočutí nepredložil.
Požadovaná suma z fondu na tento typ projektu je viac menej sumou za ktorú by sa dal pri
nízkorozpočtovom nastavení projektu film vyrobiť celý, pokiaľ sa producentom skutočne podarí naplniť
plán finančného zabezpečenia projektu a skutočne zabezpečiť financovanie z viacerých krajín v
deklarovanej výške rozpočtu. Tak ako je plán finančného zabezpečenia plánovaný by malo ísť o
pomerne slušne nastavené realizačné podmienky nakrúcania. Podiel požadovanej sumy k celkovej
plánovanej sume potrebnej na realizáciu a k odhadovaným celkovým nákladom na realizáciu avd je
25%. Producentská stratégia: podiel plánovaných a zabezpečených prostriedkov a podiel zabezpečenia
financovania výroby z vlastných, alebo iných zdrojov je postavený na spolufinancovaní vývojom a na
vlastných zdrojoch. Zabezpečenie spolufinancovania a viaczdrojového financovania je v rovine plánov.
MPhilms žiada de-facto prvé prostriedky na výrobu, hoci sa jedná o primárne český projekt.
Realizačný plán a zabezpečenie projektu je v štádiu príprav a je podmienené podporou na českej
strane, preto pravdepodobnosť jeho uskutočnenia, aj vzhľadom na zloženie realizačného a autorského
tímu, je v tomto konkrétnom momente otázna. Miera účasti SK subjektov na realizácii projektu a
odhadovaný prínos z hľadiska profesijného rozvoja a zvýšenia zamestnanosti v audiovizuálnom
prostredí v SR je menšinový. Komplexnosť zabezpečenia vecných a autorskoprávnych náležitostí
projektu – v projekte chýba zmluva s režisérom. Jej existenciu a vysporiadanie práv dokladuje
žiadateľ jedným ustanovením v deal memo s českým subjektom Větrné mlýny. Projekt je primárne
český a ako taký by sa mal uchádzať o zdroje najprv na českej strane.
Navrhujem zazmluvniť až po oficiálnom potvrdení podpory z českej strany (CZ fond) a vydokladovaní zatiaľ
len ústne deklarovaných potvrdených vkladov zo strany ČT a Regiojet.“
Projekt byl nakonec podpořen ze strany slovenského audiovizuálního fondu ve výzvě 118/2019 a v tuto
chvíli si už žadatel zahrává i s mezinárodním ostudou, kdy uvedl avf.sk a slovenského koproducenta
v omyl a ten se defacto dopustil dotačního podvodu, neboť žádal na projekt a v době výzvy v roce 2019
už byly smlouvy neplatné, ačkoliv producent i ve své explikaci pro avf.sk tvrdí opak:
http://registracia.avf.sk/formular_statistiky.php?x_krok=3&x_id=9043

K tomuto už jen doplním, že žadatel uvádí podporu společnosti Regiojet (nedoložené) a potvrzené
financování ve výši 31% - jak k tomuto údaji došel a čím ho dokládá? Kde je doložen vstup České
televize do projektu částkou 400 tis Kč?
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Přípravné práce do 4/2019, zahájení prací na projektu 5.8.2019, dokončení 1.12.2020.
Ostatní Viz poznámky k rozpočtu.
Distribuční strategie na jedné straně předpokládá premiéru na A festivalu, ale celá kinodistribuce v CZ/SK
má charakter velmi minoritního artového filmu.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel uvádí zkušenosti s výrobou dokumentárních filmů a tv cyklů („v oblasti kinematografie a filmového
průmyslu působí od roku 2006), filmový projekt Nikola Šuhaj má být prvním celovečerním projektem.
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Expertní analýza
Název projektu

Nikola Šuhaj, podvodník a zloděj

Evidenční číslo projektu

2997-2019

Název žadatele

Větrné mlýny

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Štefan Uhrík

Datum vyhotovení

23. 6. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Píše se rok 2019, soubor legendárního divadla Husa na provázku se chystá k stému výročí připojení
Podkarpatské Rusi k Československu odehrát své kultovní představení Balada pro banditu – a to přímo na
Ukrajině, v Koločavě. Představení má být vrcholem velkolepé kulturní akce, podpořené grantem Evropské
Unie. Z Čech na ni míří její protagonisté hned třemi autobusy: v jednom sedí herecké legendy, ve druhém
filharmonici a ve třetím jsou na zájezdě skalní fanoušci Balady. Vše se ale začne kazit.

Jedná se o strukturálně velice složitý tvar, jenž tvoří několik dějových linek, autor navíc vkládá do děje
retrospektivy a různé další časové posuny. Příběh je zahuštěn nepřehledným množstvím postav,
vesměs se ale jedná o jen lehce nahozené karikatury. Největším problémem je ovšem samotné téma,
které není jednoduché identifikovat. Snímek přináší jakýsi absurdní obraz naší současnosti, Evropské
unie v její východní části a také za její východní hranicí. To všechno je ale velice paušální a povrchní.
Film je tedy především svérázným holdem původní Baladě pro banditu, to je ale poněkud málo.
Navzdory několika výletům do oblasti filmu zůstává režisér a scénárista Vladimír Morávek především
renomovaným divadelníkem. Dramaturgem je zkušený Jan Gogola ml., jeho přiložená analýza ale
samotné problémy scénáře neřeší. Oba kameramani mají profesionální zkušenosti. Spíš ze světa
divadla přicházejí kostýmní výtvarnice a architekt. Zvláštní kouzlo filmu dodá obsazení kultovních
postav klasické Balady pro banditu stejnými herci.
I když o nějakém vysloveně inovativním přínosu v kontextu naší kinematografie mluvit nelze, pro
milovníky původního filmu může být snímek přitažlivý, měl by ale oslovit širší divácký segment.
V zahraničí, kde „kult“ Balady nezapůsobí, je ovšem úspěch projektu značně limitován.
Žadatel má na svém kontě 4 celovečerní dokumenty a řadu cyklických pořadů pro televizi. Žádost je
řádně vyplněna, podrobně je popsaná fáze vývoje i komentář k rozpočtu, nicméně distribuční a
marketingová strategie je poněkud stručná. Přeceněn je festivalový potenciál filmu. Vzhledem
k natáčení částečně i na Ukrajině není zatím potvrzen žádný ukrajinský koproducent. Součástí žádosti
jsou smlouvy s autory původní předlohy, ze které projekt čerpá. Ve filmu by měly být použity i ukázky
z původního filmu Balada pro banditu, není však zcela jasné, zda a jak je to autorsky-právně vyřešeno.
Z hlediska vícezdrojového financování je projekt poměrně slušně ošetřen. Potvrzen je slovenský
koproducent.
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)

Jedná se o strukturálně velice složitý tvar, jenž tvoří několik dějových linek totožných s cestami tří
autobusů, dalších herců a operní divy, jedoucích individuálně (ovšem za ještě složitějších podmínek –
helikoptérou, sajdkárou) s ještě dalšími (přinejmenším dvěma) linkami čekajících ukrajinských
komparzistů a slovenské velvyslankyně s její suitou, kapelou a organizátory a techniky připravujícími
představení. Aby toho nebylo dost, autor ještě vkládá do děje retrospektivy a různé další časové
posuny. Vše má srovnat jakýsi vypravěč, jehož hlas celý příběh provází, stejně jej ale nesjednocuje.
Příběh je zároveň zahuštěn nepřehledným množstvím postav (v úvodu scénáře je jejich výčet, a jen
těch se jmény je kolem čtyřiceti - a k tomu ještě celé další ansámbly filharmoniků nebo komparzistů),
vesměs se ale jedná o jen lehce nahozené karikatury. Místy je scénář vtipný, někdy je ale humor
hodně křečovitý a někdy se autoři vydají tou nejlacinější cestou a vystačí si pouze se sprostými slovy,
o která zde není nouze. Morávek uvádí jako spoluautory scénáře také Milana Uhdeho a Miloše
Štědroně, kteří jsou podepsaní pod původní Baladou pro banditu. Film je totiž především velkým
holdem této hře a také filmu, jenž se stal pro mnohé kultovním. K původní hře se příběh neustále
vrací, zazní zde známé písně – nutno říct, že do scénáře a různých situací dobře, často i
kontrapunkticky umístěné. Zatím ale celý materiál působí hodně syrově a po této stránce by si scénář
zasloužil ještě revizi. Největším problémem je ale samotné téma. Snímek přináší jakýsi absurdní
obraz naší současnosti, Evropské Unie v její východní části a také za její východní hranicí. To
všechno je ale velice paušální, povrchní, v jakési pokřivené podobě, nelze říct, že by snímek byl
jakýmsi nastaveným zrcadlem doby. Takže nakonec zůstává pouze „homage“ na Baladu pro banditu –
a to je poněkud málo.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Režisér a scénárista Vladimír Morávek je ostřílený divadelník, na svém kontě má ale i neotřelý
autorský debut Nuda v Brně a dvě jeho pokračování. Přesto zůstává především divadelníkem. Pod
scénářem jsou podepsaní také autoři původní Balady pro Banditu Milan Uhde a Miloš Štědroň, kteří
udělili smluvně souhlas k použití původního díla. Dramaturgem je zkušený Jan Gogola ml., jeho
přiložená analýza je ale spíš jakými PR příspěvkem (jak tomu je mimochodem zvykem i u mnoha
jiných žádostí o příspěvek fondu), jenž samotné problémy scénáře neřeší. Kameraman Petr Příkaský
má za sebou řadu dokumentárních a televizních projektů, projekt by byl jeho celovečerním debutem.
Dokumentárním materiálem jej má doplňovat ještě kameraman Norbert Hudec jenž spolupracoval ze
zkušenými slovenskými dokumentaristy jako Kerekes, Lehotský nebo Vojtek. Spíš ze světa divadla
přicházejí kostýmní výtvarnice a architekt. Zvláštní kouzlo filmu dodá obsazení kultovních postav
klasické Balady pro banditu stejnými herci. Morávek počítá s účastí Miroslava Donutila, Ivy Bittové
nebo Boleslava Polívky, jenž ale bude hrát zesnulého Jiřího Pechu, kterému je mimochodem film
věnován.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Nápad oživit kultovní hru a film jakýmsi „remakem“ je zajímavý. Způsob, jaký si Morávek zvolil, je
originální, i když o nějakém vysloveně inovativním přínosu v kontextu naší kinematografie mluvit
nelze. Pro milovníky původního filmu ale může být snímek přitažlivý, měl by ale oslovit širší divácký
segment. V kontextu české tvorby by dílo vzbudilo zájem, pochybnosti jsou ale ohledně jeho úspěchu
v zahraničí. I u nás je samotný „kult“ filmu poněkud přeceňován, v cizině ale nebude působit vůbec.

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

V Brně sídlící společnost Větrné mlýny má na svém kontě 4 celovečerní dokumenty předních českých
a slovenských tvůrců a řadu cyklických pořadů pro televizi. Předložený projekt by byl jejím vstupem do
oblasti celovečerního hraného filmu. Žádost je řádně vyplněna, podrobně je popsaná fáze vývoje i
komentář k rozpočtu, nicméně distribuční a marketingová strategie je poněkud stručná. Tři cílové
divácké skupiny nejsou přesně odhadnuty: například u tzv. „pamětníků“ se nejedná o 40+, ale spíše o
starší diváky. Přeceněn je festivalový potenciál filmu. Žadatel by chtěl ohledně distribuce
spolupracovat s českou i slovenskou asociací filmových klubů, což je správné rozhodnutí, nic ale
nemá zatím potvrzeno. Vzhledem k natáčení částečně i na Ukrajině není zatím potvrzen žádný
ukrajinský koproducent, i když s ním žadatel počítá. V žádosti uvádí, že je s nějakým v jednání, žádné
konkrétní jméno není ale udáno. Součástí žádosti jsou smlouvy s autory původní předlohy, ze které
projekt čerpá. Ve filmu by měly být použity i ukázky z původního filmu Balada pro banditu, není však
zcela jasné, zda a jak je to autorsky-právně vyřešeno (v rozpočtu suma za použití archivních
obrazových materiálů není uvedena).
Z hlediska vícezdrojového financování je projekt poměrně slušně ošetřen. Celkový rozpočet 15 milionů
Kč je poměrně skromný, ale adekvátní k povaze projektu. Příspěvek SFK má být 3,5 milionů, což je
pouze 23%. Dále má být projekt financován ČT (příslib), Jihočeskou filharmonií (potvrzeno),
sponzorem Regiojet (potvrzeno), potvrzen je slovenský koproducent, který žádá o finanční podporu ze
strany slovenského fondu a slovenské veřejnoprávní televize. Vlastní vklad žadatele 116 000 je
akceptovatelný. Z hlediska realizace je přiložený harmonogram s dokončením projektu 1.12.2020
reálný, otázkou je jen, proč je premiéra plánována až na 8.3.2021.
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Expertní analýza
Název projektu

Nikola Šuhaj, podvodník a zloděj

Evidenční číslo projektu

2997-2019

Název žadatele

Větrné mlýny

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ
Datum vyhotovení

14.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Scénář jistým způsobem navazuje na divadelní představení Balada pro banditu a stejnojmenný film
z roku 1978, ovšem ve zcela jiném kontextu. Skupina herců se v roce 2019 vypraví do ukrajinské
Koločavy, kde se původní příběh Balady odehrává, aby tam toto představení odehrála. Vše ale končí
fiaskem. Scénář, označován žánrově za poetickou grotesku, má ale velké problémy se srozumitelností
a s vyzněním. Komu a čemu má tato groteska nastavovat své pokřivené zrcadlo, není z něho jasné.
Záměr filmu zůstává utajen. V jeho dešifrování nepomáhá ani nesrozumitelný, repetitivní, retardující a
roztříštěný děj, který má problémy s časovou i prostorovou chronologií, sociálním kontextem i spojením
jednotlivých motivů. Autorům se nepovedlo vytvořit paralely současného děje s dějem původní
předlohy. Nepovedlo se jim vytvořit ani pro diváka zajímavé dramatické postavy. Scénář je hermeticky
uzavřen sám do sebe, a otázkou zůstává, komu má být výsledný film určen. Jako svébytný tvar pro ty,
co nemají s původní Baladou žádnou zkušenost, totiž nefunguje. A je otázkou, zda bude fungovat i pro
tu velice úzce omezenou cílovou skupinu, pro kterou je fenomén Balady snad ještě stále živý.Pod
scénářem podepsaní tvůrci jsou zkušení především v oblasti divadla. Volba dramaturga, který se na
podobné atypické projekty specializuje, je velmi vhodná, o čem svědčí i to, že z předložené
dramaturgické explikace je zřejmé, že si slabiny scénáře dobře uvědomuje. Látka zatím zůstává svým
tématem i zpracováním naprosto lokální. Zahraniční přesah ji schází i navzdory tomu, že se má
částečně odehrávat na Ukrajině. Do spektra domácí tvorby by mohla přinést jistý jiný tón a tímto
způsobem ho obohatit, nejedná se ale o inovaci, spíše o jakousi experimentální hříčku či provokaci.
Žadatelem je společnost, která zatím žádný celovečerní hraný film neprodukovala. Nicméně projekt je
poměrně dobře připraven, především ve smyslu vícezdrojového financování. Celkově je ovšem zatím
zajištěno financování pouze 31% rozpočtu a scház partner z Ukrajiny, kde by se měla část filmu
natáčet. Marketingová a distribuční strategie je příliš stručná. Festivalová strategie je poněkud
nerealistická. Úloha sales agenta, který není zatím vůbec definován ani vytipován, je také přeceněna.

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)
Scénář jistým způsobem navazuje na legendární divadelní představení, muzikál Balada pro banditu ze
sedmdesátých let, uvedené v poprvé v roce 1975 v brněnském Divadle na provázku v režii Zdeňka
Pospíšila. Muzikál se dočkal v roce 1978 i filmového zpracování v režii Vladimíra Sísa a Balada se
stala v tehdejším Československu kulturním fenoménem. Toto představení bylo po Sametové revoluci
úspěšně „oživeno“ režisérem Vladimírem Morávkem, drželo se na scéně Divadla Husa na provázku
řadu sezón a naposledy bylo uvedeno v roce 2017. Zdá se ale, že se tvůrcům nechce s tímto
fenoménem rozloučit. Zřejmě proto přicházejí s projektem, který z Balady vychází, ovšem ve zcela
jiném kontextu. Skupina českých a moravských herců se vypraví (autobusem, na motorce…) do
ukrajinské Koločavy, aby tam v roce 2019 výše uvedeno legendární představení odehrála v rámci
kulturních oslav 100-letého výročí připojení Podkarpatské Rusi k tehdejšímu Československu.
V důsledku řady nehod, náhod a incidentů mají herci (i autobus s fanoušky) ale obrovské zpoždění a
vypadá to, že se jim do cíle nepovede dorazit. V Koločavě na ně zatím čekají diváci, ukrajinští
komparzisté i slovenská velvyslankyně. Celou akci, zřejmě ve snaze dosáhnout zcizujícího efektu
natáčí režisér Holaho, do toho zní (bez očividného důvodu) písničky z původního muzikálu.
V přihlášce je projekt označován za poetickou grotesku. Komu a čemu ale tato groteska nastavuje své
pokřivené zrcadlo, není ze scénáře jasné: původní, příliš patetické Baladě? Současné Ukrajině, natolik
vzdálené idealizovanému obrazu Podkarpatské Rusi, vyfabrikovanému ještě Ivanem Olbrachtem?
Nebo snad našim hercům, kteří se považují za legendy? O čem má celý film být a jaký je jeho záměr,
zůstává čtenáři scénáře utajeno. V dešifrování mu nepomáhá ani nesrozumitelný, repetitivní,
retardující a roztříštěný děj, který má problémy s časovou i prostorovou chronologií, sociálním
kontextem i spojením jednotlivých motivů (jak správně uvádí i dramaturgická explikace). Autorům se
nepovedlo vytvořit paralely současného děje s dějem původní předlohy (snad až v závěru jsou chabé
náznaky v tomto směru). Nepovedlo se jim vytvořit ani pro diváka zajímavé dramatické postavy,
všechny působí jen jako jakési přemnožené jednostrunné figurky. Možná se při psaní scénáře dobře
bavili, jejich humor je ale pro outsidery naprosto nepochopitelný. Scénář je hermeticky uzavřen sám
do sebe, a základní otázkou zůstává, komu má být film vůbec určen. Jako svébytný tvar pro ty, co
nemají s původní Baladou žádnou zkušenost, scénář totiž vůbec nefunguje. A je otázkou, jestli bude
fungovat i pro tu velice úzce omezenou skupinu, pro kterou je fenomén Balady ještě stále živý.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Pod scénářem jsou podepsáni Milan Uhde, Miloš Štědroň (tedy autoři původní divadelní předlohy,
převedené do filmu Vladimírem Sísem) a režisér Vladimír Morávek, který nastudoval na divadle její
obnovenou verzi. I když jsou to zkušení tvůrci v oblasti divadla, ani jeden z nich není vlastně filmovým
scénáristou a na výsledku je to poznat. Vladimír Morávek se sice podílel na snímcích Nuda v Brně,
Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště a Hrubeš a Mareš Reloaded, to jsou ale velice specifické
počiny. Podobným, snad ještě experimentálnějším počinem by měl být zřejmě i předložený projekt.
Svědčí o tom i volba dramaturga, kterým je Jan Gogola mladší a který se na atypické projekty
specializuje. Z tohoto hlediska je jeho volba velmi vhodná. Z předložené dramaturgické koncepce je
zřejmé, že si slabiny scénáře uvědomuje (viz bod 1.)
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Ze scénáře je cítit, že autoři fenomén původní Balady pro banditu silně přeceňují, a to i v domácím
kontextu. Z dnešního hlediska není toto téma nijak společensky relevantní – nebo přinejmenším se
autorům nepovedlo dosáhnout, aby tomu tak bylo. Látka zůstává svým tématem i zpracováním
naprosto lokální. Zahraniční přesah ji schází i navzdory tomu, že se má částečně odehrávat na
Ukrajině. Do spektra domácí tvorby by mohla přinést jistý jiný tón a tímto způsobem ho obohatit,
nejedná se ale o inovaci, spíše o jakousi lokální experimentální provokaci.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Žadatelem je v Brně sídlící společnost, která zatím žádný hraný film neprodukovala, a má na svém
kontě pouze 4 celovečerní dokumenty a řadu dokumentárních cyklů. Nicméně projekt je poměrně
dobře připraven, především ve smyslu vícezdrojového financování: v jednání je ČT, potvrzen je
koprodukční vklad České filharmonie i slovenský koproducent, který podává žádost na slovenský fond
a je v kontaktu se slovenskou televizí RTVS. Nezanedbatelný je i vklad sponzora Regiojet (potvrzeno
2,2 mil Kč). Celkově je ovšem zatím zajištěno financování pouze 31% rozpočtu. Zatím není potvrzen,
ani vyhlídnutý partner z Ukrajiny, kde by se měla část filmu natáčet. Marketingová a distribuční
strategie je příliš stručná. Festivalová strategie je poněkud nerealistická. Úloha sales agenta, který
není zatím vůbec definován ani vytipován, je také přeceněna.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Pouť v Modré
2998-2019
Mindset Pictures
Výroba českého kinematografického díla

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Alena Prokopová
25.6.2019

2019-2-1-4

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt s majoritně českým hereckým obsazením a částečně českým štábem prošel složitým vývojem a žadatel
jej předkládá podruhé - přičemž je jasně viditelná zvláště jeho snaha vytvořit funkční scénář. Ten nepřipomíná
„entomologickou temnou pohádku pro moderní dobu“ (zvláště není - ani s nadsázkou – žádnou „pohádkou“), ale
spíš solidní vztahové drama cílené na festivalovou mainstreamovou scénu. Silná ženská postava se vrací do
svého rodiště, aby ve výsledku zpracovala dávné trauma ze znásilnění a setkala se s otcem své (nechtěné) dcery.
Idylická Modrá je současně středobodem zájmu dravých developerů i unikátní lokalitou, kde se vyskytují vzácné
modré motýle.
Debutující scenárista a režisér Erlend Hella Matre je Nor působící v Česku, který díky nadhledu nad našimi,
domácími reáliemi vytváří specifický charakter kultivovaného, seversko-českého dramatu. Česká smířlivost
promítnutá do populárního subžánru tragikomedie tak naštěstí nemá ve vyprávění místo.
Díky precizní „mezinárodní“ dramaturgii příběh dobře funguje, přestože je zde příliš mnoho motivů a postav.
Spoléhá se na dialogy, a to poněkud na úkor vizuálního, filmařského vyjadřování (i etymologické metafora by si
zasloužila více prostoru).
Žadatel doladil finanční plán i realizační strategii a pokročil v otázce zafinancování projektu. Složení štábu
slibuje posílit „skandinávského ducha“ vyprávění (skandinávský kameraman a hudební skladatel). Současně je
dobrou zárukou trochu „jiného“ pohledu na českou realitu, který může být blízký mezinárodní divácké
veřejnosti.
Projekt před dvěma lety získal podporu na vývoj (800 000 Kč), podporu na výrobu tehdy nedostal. Nyní ji
doporučuji udělit, i když ponechávám Radě otázku její výše.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
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Doporučuji

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

Žadatel se po poněkud problematickém startu, jehož příčinou byl i neujasněný scénář, nebývale vehementně
soustředil právě na dramaturgii textu scenáristy a režiséra Erlenda Hella Matreho. Výsledkem „mezinárodní
dramaturgie“ (včetně expertů z USA, české dramaturgyně Alice Krajčírové a finálního silného přispění
dramaturgyně Auli Mantily) je třináctá verze - text s jasným názorem, v němž se už odráží i autorův režijní
koncept. Je ovšem stále ještě zřejmé, že východiskem byl rozsáhlý, rozmanitý materiál - z čehož stále ještě
vyplývá pavučinová struktura spojující příliš velké množství postav prostřednictvím nadměrně rozvinutého
popisu jejich vztahových peripetií. Materiál je zajímavý (charaktery a jejich motivace jsou vyjasněné, vše je
precizně a logicky uspořádané) - je ho však tolik, že by vystačil na televizní minisérii a pouhý prostor
celovečerního filmu jej stísňuje. Důraz na dialog (vychází možná z autorova divadelního naladění?) poněkud
utlačuje možnosti filmařského řešení (především vynikající kameraman, který je do projektu zaangažován, by si
zasloužil náležitý prostor!). Zdařilá a originální entomologická paralela nemůže být plně využita a zůstává
bohužel spíše ilustrační. Každopádně skutečně naplnit označení „Entomologická temná pohádka“ by skutečně
ještě vyžadovalo další práci (žánr „pohádka“ má svá specifika, která zde úplně postrádám).
Ve vyprávění zaznívají silná, byť nijak objevná témata: návrat do rodného kraje a k traumatu z
minulosti je viděn přes zajímavou a silnou ženskou postavu, atraktivní je i „ekologická“ linka s
developerským projektem.
Je zjevné, že členové týmu (z nichž většina je už potvrzená) na režisérově vizi mohou aktivně a tvůrčím
způsobem spolupracovat. Projekt je dobře připraven k realizaci, přestože některé finální otázky ještě
samozřejmě nejsou dořešeny.
Žadatel dokazuje, že může být schopen naplnit kritéria a cíle dané výzvy.
1. Personální zajištění projektu
Projekt je soustředěn kolem osobnosti debutujícího scenáristy a režiséra Erlenda Hella Matreho,
který pochází z Norska. Přestože v Česku studoval a pracuje a žije zde řadu let, má od zdejší reality
odstup daný jinými formativními vzorci. Může tak vzniknout svébytné „seversko-české“ drama, na
čemž mohou mít podíl i další autorovi zahraniční spolupracovníci - zvláště významný finský
kameraman Jani Petteri Passi (Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho, seriál HBO Černobyl), ale
také střihačka Steffi Thors. Z české strany jsou zastoupeni další tvůrci, ať už jde o vývoj, realizaci či
postprodukci projektu. Vzhledem k tomu, že se příběh odehrává v Česku, dominují obsazení domácí
herci - a také zde hraje roli česká krajina. Důležitým rysem projektu je jeho rozsáhlá mezinárodní
(dokonce zámořská) dramaturgie, která by měla přispět ke srozumitelnosti příběhu pro širší
zahraniční publikum.
2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii
„Severská dramata“ jsou stále ještě v módě a vedle jejich neústrojných (zvláště kriminálních)
zahraničních nápodob vznikají i díla, která v rámci autentického konceptu vstřebávají jejich syrovost
a temnost. Takovým filmem by mohla být Pouť v Modré, která přes hlavní ženskou postavu spojuje
významná, obecně pochopitelná témata traumatického návratu do rodného kraje a bezohledné
devastace krajiny samoúčelnými developerskými projekty. Motiv znásilnění není v české
společnosti vnímaný se stejnou vypjatou dramatičnosti jako v USA či západní Evropě, ale v tomto
vyprávění má své logické místo. Látka má významný zahraniční přesah a svým zpracováním do
podoby filmu by mohla zkvalitnit českou kinematografii a zaujmout i mezinárodní publikum.
3. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele

Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné. Nevyskytují se zde rozpory či
protichůdné informace, žadatel se pokouší maximálně osvětlit a vyargumentovat všechny stránky
projektu, včetně jeho nákladnosti (jde sice o debut, ale plánovaná, tří- či dokonce čtyřstranná forma
zahraniční koprodukce vyžaduje vyšší náklady). Projekt považuji za realizovatelnýs ohledem na
rozpočet i na předloženou, promyšlenou marketingovou a distribuční strategii.
Profil žadatele, společnosti Mindset Pictures, vzhledem k jeho poměrně krátké existenci prozrazuje
ambice soustředit se na artové projekty koprodukčního charakteru, a to jak dokumentární, tak hrané.
Výsledkem žadatelových aktivit kolem Pouti v Modré je nicméně solidně působící mezinárodní
koprodukce: přínosem jsou i další producenti – Fin Oskari Huttu a Slovák Michal Kollár, zvláště
pokud jde o zkušenosti s evropskými fondy či partnery (slovenská obrazová postprodukce).
Minoritní produkční spolupráce s Islandem se zvažuje (každopádně by se však realizovala pod
finským koproducentem).
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Žadatel logicky plánuje oslovit i Českou televizi, kde doporučuji v rámci producentských skupin
zkušeného partnera.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Světlonoc

Evidenční číslo projektu

2999 - 2019

Název žadatele

moloko film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Juraj Krasnohorský

Datum vyhotovení

20.06.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Hlavnou silnou stránkou projektu Světlonoc je, že sa jedná o pokračovanie úspešnej spolupráce
producentského a autorského tímu. Veľmi pozitívne hodnotím aktivity realizované vo vývoji, ako napríklad
účasť na dôležitých workshopoch, získané prestížne ocenenie Eurimages Development Award, aj
komunikácia s francúzskou koproducentkou.
Za hlavnú slabú stránku žiadosti uvádzam rozpory vo finančnom zabezpečení projektu, medzi informáciami,
ktoré žiadateľ uvádza v tejto žiadosti a informáciami, ktoré sú uvedené vo verejne prístupnom registri
projektov na AVF na Slovensku. AVF 10.5.2019 rozhodlo o pridelení dotácie slovenskému producentovi na
tento projekt ako majoritnému/hlavnému producentovi, a túto informáciu žiadateľ do dnešného dátumu
nedoložil. Slovenský producent deklaroval v žiadosti na AVF informácie o finančnom zabezpečení, ktoré sú
v rozpore s touto žiadosťou. Z tohto dôvodu neodporúčam do objasnenia rozporov projekt podporiť. Celkovo
však ide o kvalitný projekt a verím, že po objasnení finančných nezrovnalostí nebude nič brániť jeho
realizácii.

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
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Priložené dokumenty obsahujú rozpory a protichodné informácie, najmä priložené koprodukčné dohody,
trojstranná z 10.1.2019 a dvojstranná z 30.04.2019 (napríklad kto je držiteľom práv k scenáru a mnoho
iných). Z žiadosti navyše nie je jasné, kto je vedúcim/hlavným producentom projektu, keďže ide o identické
texty ako v žiadosti na AVF na Slovensku, kde sa slovenský koproducent uvádzal ako hlavný producent
projektu. V tejto žiadosti sa žiadateľ uvádza ako hlavný producent projektu. Navyše slovenský producent
deklaroval pri svojej žiadosti zabezpečený vstup českého producenta (žiadateľa) vo výške viac ako 300.000
Eur, informácia ktorá bude záväzne figurovať aj v zmluve s AVF. V tejto žiadosti takúto sumu žiadateľ
neuvádza. Celkový rozpočet medzi AVF a SFK sa líši o viac ako 100.000 Eur. Z tohto dôvodu aj po
konzultácii s administrátorkou projektu na AVF navrhujem rade SFK vyžiadať si informácie z AVF pre
zosúladenie štruktúry financovania v záujme producentov, ktorí v prípade úspechu na Eurimages budú mať
problém zladiť vyúčtovania voči všetkým inštitúciám.
Vizuálna prezentácia je relatívne slabá vzhľadom na fakt, že projekt má ukončený vývoj a bol finančne
podporený na vývoj.
Vzniknutý rozpor medzi informáciami verejne dostupnými v registri projektov AVF a informáciami v tejto
žiadosti neumožňujú projekt správne posúdiť. Navrhujem preto komunikáciu s AVF a zosúladenie
informácií, ako výška rozpočtu, plán finančného zabezpečenia aj stanovenie hlavného producenta projektu,
držiteľa práv k predlohe, atď.
2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet sa javí nadsadený v rôznych položkách, nie len v tých, ktoré producent uvádza a vysvetľuje.
Honorár producenta prevyšuje honorár, ktorý si sami producenti dohodli v priloženom Deal Memo. V prvom
rade nie je jasné, prečo rozpočet narástol o viac ako 100.000 Eur od rozpočtu, ktorý bol len pred niekoľkými
mesiacmi zaregistrovaný na AVF a získal podporu. Rozpočet registrovaný na AVF sa v niektorých
rámcových položkách líši až o 30%. Už na AVF bol rozpočet komisiou zhodnotený ako nadsadený a bola
pridelená dotácia znížená o 20%.
Predstava o financovaní je realistická. Na Slovensku film už podporilo AVF sumou 450.000 Eur a RTVS
deklarovalo záujem vstúpiť do koprodukcie. Vo Francúzsku bude záležať na tom ako bude posúdený
scenár aj voči silnej konkurencii vo výzve Cinema du Monde. Bez tejto podpory bude pre francúzsku
koproducentku ťažké získať ďalšiu podporu, napríklad aj deklarované ARTE. Projekt má dobrý štart na
Eurimages, keďže získal prestížny development award. V neprospech projektu na Eurimages bude hrať
fakt, že ide vo veľkej miere o Česko-Slovenskú koprodukciu s minimálnym kreatívnym prínosom iného
koproducenta a Eurimages je na Česko-Slovenské koprodukcie citlivý, v negatívnom zmysle. Znovu však
zaváži najmä posudok kvality scenára. Otázkou je, ktorý z producentov by projekt predkladal na Eurimages,
keďže obaja sa voči svojim fondom deklarujú ako majoritný. Voči Eurimages však môže byť majoritný len
jeden.
Žiadateľ deklaruje ako potvrdené vecné a finančné vklady koproducentov podľa priloženého Deal Memo.
Priložené Deal Memo však tieto vstupy nevyčísľuje. Taktiež deklaruje vlastný finančný a vecný vklad.
Znovu, žiaden relevantný dokument (čestné prehlásenie, výpis z banky, deal memo, iné...) tento vklad
dostatočne nedokladuje. Slovenský producent na rovnaký projekt vo výzve z februára 2019 deklaroval ako
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zabezpečený vklad českého producenta vo výške viac ako 300.000 Eur, formou Deal Memo. Táto čiastka v
tejto žiadosti absentuje.
Výška požadovanej podpory je vzhľadom k nadsadenému rozpočtu projektu vysoká. Z pohľadu českej
strany financovania je podiel požadovanej podpory vysoký, predstavuje odhadom 90% financovania
českého koproducenta.
3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentská stratégia je kvalitná. Projekt sa zúčastnil vo fáze vývoja kvalitných workshopov po
producentskej aj scenáristickej stránke, bol rozumne propagovaný medzi filmovými profesionálmi na trhoch
a fórach, získal prestížne ocenenie Eurimages Development Award. Vzhľadom k tejto kvalitnej
producentskej práci je prekvapivá nedôslednosť producentov v rozporoch medzi informáciami podanými na
AVF a na SFK v tak krátkom časovom rozpätí.
Predstava marketingovej stratégie je jasná, ale ničím špecifická pre tento projekt. Skôr sa javí, že ide o
modelové nastavenie pre marketingovú stratégiu, akú žiadateľ využil na svojich predošlých filmoch.
Časový harmonogram je zvládnuteľný, keďže tento rok na jeseň sa má začať s nakrúcaním len niekoľkých
dní a zvyšok nakrúcania má prebiehať až na budúci rok. Otázne je ako bude zvládnuteľný harmonogram
voči Eurimages, ktoré má svoje špecifické požiadavky na zabezpečené financovanie v čase registrácie
žiadosti a zároveň prvý filmovací deň až po rozhodnutí. Tam môže vzniknúť k posunutiu nakrúcania.
4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Profil spoločnosti a jej finančné možnosti zodpovedajú zvolenému cieľu. Ide už o druhú spoluprácu s
rovnakým autorským tímom. Navyše kreatívny štáb projektu je mimoriadne kvalitný a skúsený.
Žiadateľ má dobrý kredit. Producent pokračuje v spolupráci s režisérkou a scenáristkou aj slovenským
koproducentom, čo je pozitívne. Žiadateľ má vo svojom portfóliu niekoľko filmov, ktoré získali ocenenia a
zúčastnili sa dôležitých festivalov.
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Expertní analýza
Název projektu

Světlonoc

Evidenční číslo projektu

2999-2019

Název žadatele

Moloko film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Foll

Datum vyhotovení

25. června 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Hlavní postavou magického dramatu ze současnosti – situovaného do zapadlé slovenské
vesnice – je třicetiletá Šarlota. Frustrovaná mladá žena se vrací na místo, odkud utekla jako
mladičká dívenka a kde se konfrontuje s tajuplnou minulostí. V ní se mimo jiné skrývají
trýznivé pocity viny za údajnou smrt její sestry. Šarlota pod vlivem samorostlé „bosorky“ Miry
odhaluje dosud nepoznané zákruty vlastní duše, postupně však naráží na předsudky svého
zkostnatělého okolí.
„Náš příběh se odehrává v současnosti, na sto let staré dřevěnici poblíž Malé Fatry, kde jsem
trávila od malička skoro každé prázdniny. Bez elektřiny, mobilního signálu, obklopený černým
lesem a divokými zvířaty, je člověk přímo konfrontován s tajemstvími světa, v němž musí čelit
hlavně sobě samotnému,“ upozorňuje režisérka Tereza Nvotová na autobiografické motivy
připravovaného filmu. „Světlonoc vypráví o tom, jakou cenu má svoboda, pokud odmítneme jít
konvenční cestou,“ shrnuje autorka jeho podtext.
„Látka nám nedává moc velký prostor pro financování ze soukromých zdrojů, ani vysokou
šanci na finanční vstup soukromých televizních kanálů, i když se zabývá důležitým a zajímavým
tématem,“ zdůvodňuje producent Miloš Lochman relativně vysokou částku (10 mil. Kč)
požadované podpory od Fondu ČK. Jeho argument je – vzhledem k unikátnímu tématu i stylu
připravovaného snímku – oprávněný a logický. Kvůli nekonvenčnímu obsahu tohoto
spirituálního dobrodružství – vyprávějícího o relativnosti hranic mezi takzvanou normalitou
a zdánlivou vyšinutostí – navrhuji jeho podporu v maximální možné výši.

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)

Drama se surreálnými prvky a silnými ženskými figurami, jehož scénář ve spolupráci
s režisérkou napsala Barbora Námerová, má napínavou zápletku, jež vzdáleně připomíná
mysteriózní thrillery o „skrytých identitách“. Šarlotino pátrání potvrdí, že její sestra skutečně
zahynula a pocity viny za její smrt se stupňují. Nakonec se odhodlá k sebevražednému skoku
z útesu, empatická „bosorka“ Mira ji ale v rozhodující chvíli zachrání. Poté Šarlotě odhalí
svou skutečnou totožnost: právě ona je její ztracenou a zdánlivě mrtvou sestrou…
Znovunalezené sestry – usídlené v odlehlé dřevěnici – pak začnou nové životy, v nedaleké
dědině však vůči nim narůstají primitivní nevraživost a zlověstná hysterie. Všechno se zauzlí
v momentě, kdy záhadně zmizí dvě místní děti, což vede k jejich falešnému osočení
z čarodějnictví. Mira a Šarlota musí čelit surovým fyzickým útokům…
„Pro vytvoření specifického filmového jazyku používáme v rámci tradičního dramatu prvky
hororu založeného na slovenských pověrách a mýtech,“objasňuje ve své explikaci režisérka
Tereza Nvotová. „Ačkoli Světlonoc obsahuje i nadpřirozené elementy, je to především lidský
příběh, s nímž se diváci mohou ztotožnit,“ dodává autorka. Kameramanem připravovaného
snímku bude světoznámý norský filmař Sturla Brandth Grovlen, známý svou jedinečnou
prací s přirozeným světlem a ovládáním ruční kamery.

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

Projekt Světlonoc má kvalitní tvůrčí zázemí. Režisérka Tereza Nvotová (nar. 1988), která se
uplatnila i jako znamenitá herečka (například v roli slepé dívky z televizního snímku Alma
režisérky Olgy Dabrowské), je autorkou několika pozoruhodných dokumentů (Ježíš je
normální!, Mečiar). Do sféry hraného filmu vstoupila výrazným debutem Špína (2017),
rozehrávajícím tabuizované téma sexuálního zneužívání a vyznamenaným Cenou české
filmové kritiky za nejlepší film roku.
Scenáristka Barbora Námerová (nar. 1985) napsala předlohu ke zmíněné režisérčině
prvotině a na několika dalších filmech se podílela jako dramaturg. Zkušení jsou také další
členové autorského týmu: dramaturg Lubor Dohnal (nar. 1938), architekt Jan Vlasák (nar.
1968), či dvojnásobná laureátka Českého lva, střihačka Jana Vlčková (nar. 1981). Film
s nekonvenčním obsazením (viz jedna z příloh) vzniká v koprodukci české společnosti
Moloko film (jejíž spolumajitel Miloš Lochman žádost předkládá), slovenské firmy BFILM a
francouzské společnosti Senorita Films.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Přínos filmu Světlonoš pro naši i evropskou kinematografii je nesporný. Drama
s magickými prvky poodhaluje genderové a rasové stereotypy. Poukazuje na diskriminaci,
která přežívá v základech naší postkomunistické společnosti. Zároveň znovuobjevuje
zapomenuté folklorní tradice a rituály, čímž oživuje naši okoralou paměť zahlcenou
konzumními dráždidly. Veškeré zmíněné motivy mají evidentní nadnárodní přesah.
„Paralelním pramenem, který od počátku příběh a styl vyprávění příběhu ovlivňuje, je magie.
Ta “černá”, jejímž nástrojem jsou kletby a strach, pověra a fanatismus, ale i “bílá”. Krása a
síla přírody, dostupná člověku, pokud si je vědom, že žije v kosmické jednotě s ní,“
upozorňuje ve své explikaci dramaturg Lubor Dohnal na další podtext filmu. Také tento prvek
je atraktivní a inspirativní pro naše i zahraniční publikum.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žádost je kvalitně zpracovaná, obsahuje veškeré potřebné náležitosti k jejímu
kompetentnímu posouzení a zhodnocení. Jednu z příloh tvoří fotografie zvažovaných lokací,
jež evokují představy autorů o vizuální stránce díla. Tvůrčí tým je vesměs složen z filmařů,
jež spolupracovali na režisérčině oceňovaném debutu Špína. Premiéra filmu je plánována na
únor 2021, pro českou distribuci se počítá s firmou CinemArt.
„Naše tradiční společnost odmítá všechny, kdo se příliš odlišují. Lidi s jinou barvou pleti,
jiným vyznáním, nebo jen jiným způsobem života. Malá dědina uprostřed hor je tak
dokonalým mikroprostředím pro zobrazení klíčového konfliktu dnešního světa. Zmatek, který
dnes prožíváme, v nás budí strach. A tak často hledáme jednoduché vysvětlení a konkrétního
viníka,“ konkretizuje Tereza Nvotová ve své explikaci jeden ze záměrů chystaného díla.

Film Světlonoš slibuje meditativní vyprávění, které je alternativou prostoduchého
mainstreamu. Při promyšleném a soustředěném „promo“ by mohlo zabodovat u náročnějšího
publika i na některém z prestižních festivalů.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Tři týdny pod mořem

Evidenční číslo projektu

3000 - 2019

Název žadatele

Moloko film

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

25.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Společnost moloko films předkládá žádost s přílohami, které neposkytují přesný pohled na záměr
realizovat projekt dle popsané strategie.
Této představené strategii odpovídá rozpočet, který považuji za silnou stránku spolu se samotnou strategií
obsazení členů štábu.
Bohužel představení finanční strategie je nepřijatelné. Bez úprav v oblasti Finančního plánu nelze
postoupit tuto žádost k dalšímu projednávání. Podrobné připomínky v další části.
K posouzení této žádosti je potřeba předložit úpravy či zdůvodnění, a tak doporučení je s podmínkou.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji s podmínkou.

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 srozumitelná v oblastech realizační strategie, popisu připravenosti a přípravy na distribuci,
včetně marketingové studie.
Bohužel některé přílohy obsahují nepřesné údaje.
Koprodukční smlouva předpokládá náklady ve výši 17 617 050,- Kč, ale rozpočet je na 17 567 050,-Kč
V této smlouvě jsou stanoveny podíly, které neodpovídají finančním vkladům partnerů. Tento stav je však
akceptovatelný. Většina rozporů se motá kolem finančních vkladů.

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

Rozpočet
Předložený rozpočet je dostatečně transparentní. Je zde sice více paušálních položek, ale strategie
nasazení pracovníků výrobního štábu, kde jde o použití začínajících pracovníků či dokonce studentů
může přinést úspěch jedině při dohodě na paušální částky.
Podrobnější pohled přinesl snad jedinou otázku. Proč osvětlovač má nasazení 50 dní? Pojede
s vrchním na technické obhlídky.

Finanční plán.
Zde je několik nesrovnalostí, které je třeba odstranit.
Rozpočet celkových nákladů je na 17 567 050,- Kč a žádost předkládá Finanční plán s představou
zafinancování na 17 537 936,- Kč.
Na první pohled jde o nedokročení ve financích. Ale jenom na první pohled. Přílohou k žádosti
potvrzuje apple films vstup ve výši 3 168 756,- Kč. Proč žadatel snížil tuto potvrzenou částku na
2 450 000,- Kč mi není jasné.
Když započítám všechny předpokládané, odhadnuté a potvrzené zdroje, dostaneme se na částku
18 031 686,- Kč (v závislosti na velikosti dohadných položek 5.2 a 5.3.), což je částka, která je
dostatečná pro pokrytí očekávaných nákladů.
Žadatel musí vysvětlit, co ho vedlo k tomuto postupu.
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K jednotlivým deklarovaným zdrojům:
Veřejné zdroje, včetně očekávané podpory SFK, jsou přiměřené a očekávatelné. Rozdělení u FAMU a
ČT na finance a věcné plnění je uchopitelné.
Eurimages je očekávatelné.
Položka SFK není nijak potvrzena či doložena. Navíc je podíl slovenské strany dělen do položek 4.1,
5.1,5.2, a 5.3.
Závěrem, položky jsou reálné a očekávatelné a dělení na finanční plnění a věcný vklad je přiměřené

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

Realizační strategie je podrobně popsána v explikacích, a to jak režijní, tak producentské.
Riziko zapojení takto najatých pracovníků musí produkce odstranit při přijímacím procesu, kde se
projeví zkušenost, odhad a nadhled vedoucích pracovníků společnosti.

Distribučně je projekt ošetřen a lze předpokládat jeho uvedené do kin.

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

Společnost se prezentuje několika dokončenými projekty, kde jeden z nich byl realizován ve spolupráci
se současným koprodukčním partnerem z Polska.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Karavan

Evidenční číslo projektu

3011-2019

Název žadatele

Nutprodukce

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

21.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
O podporu žádá road movie Zuzany Kirchnerové “Karavan”.
Téma filmu - matka samoživitelka se stará o své postižené dítě, vydá se s ním v karavanu do Itálie.
Natáčení komplet na italských lokacích, 65 natáčecích dní z důvodu potřeby dostatečného prostoru pro
práci s mentálně postiženým “hercem”.
Aňa Geislerová hovořící italsky. Druhý hlavní herec mentálně postižené dítě, pravděpodobně Ital. Česká
režisérka.
Rozsáhlé průzkumy realizace na italckých lokacích, dlouhý vývoj scénáře.
V současné chvíli zajištěno 2% plánovaných nákladů, začátek natáčení počítán v červnu 2020.
Velmi nákladný rozpočet, svou výši odpovídající spíše náročnému dobovému filmu, milionové částky za
vývoj scénáře, za průzkum realizace.
Z mého pohledu potřebuje projekt zcela přehodnotit, co do rozpočtu, lokací a celého producentského
záměru, který je pro mně v tuto chvíli nepochopitelný.
Z ekonomického pohledu nemohu projekt doporučit.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Projekt, který podává Žádost o podporu, je předkládán ve fázi, kdy je producent téměř na začátku shánění
finančních prostředků pro realizaci.
V současné chvíli mají zajištěny 2% nákladů. Natáčení plánováno na červen příštího roku.
Není mi úplně jasné, jakou váhu má v příběhu zasazení lokací do Itálie. Chápala bych to v případě, že by
česká koprodukce byla minoritní a hlavní část by financovali Italové. Není tomu tak.
Překvapující je, kolik času potřebují tvůrci na průzkum realizace, obhlídky a nasátí atmosféry v Itálii.
Aňa Geislerová se má naučit italsky. Dítě tedy bud Ital? Jak s ním bude komunikovat režisérka? V tomto
případě opravdu zásadní roli hraje navázání vztahu mezi režisérkou, hlavní herečkou a dětským hercem.
Opravdu velké sousto s pro mě nepochopitelným záměrem.
Myslím, že by bylo rozumné přerozdělit podíl jednotlivých koproducentských vstupů na majorita Itálie,
minorita ČR a ostatní.
Nebo překlopit příběh do jiného prostředí. Tím pádem razantní snížení nákladů.
Za mě v tuto chvíli předražený rozpočet a velmi nejisté financování.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost řádně vyplněna, přiloženy požadované dokumenty. Přiloženy Letters of Interest jednotlivých
partnerů (v současné chvíli zajištěných nebo předdomluvených).
Producent je teprve v začátku shánění prostředků na realizaci, tedy zatím nejsou přiloženy koprodukční
nebo jiné dohody.
Podrobně sepsaná producentská explikace
Natáčení by mělo začít až v červnu příštího roku, tedy dostatek času na dofinancování a uzavření
potřebných smluvních svazků.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Rozpočet na projekt ve výši 60 289 622,- se na první pohled zdá být buď dobovým velkofilmem nebo
moderní fantasy pohádkou. Ani a) ani b) není správně. Jedná se o příběh ze současnosti, kde stěžejní roli
hraje matka a její postižený syn. Tedy v podstatě intimní příběh založený na vývoji tohoto vztahu. Nebudu
tady rozebírat položku po položce předkládaného rozpočtu. Ale už úvodní informace mě překvapuje.
515.000,- za licenci na preexistentní dílo. Pokud jsem četla správně, autorem je sama režisérka, která
nejprve na scénáři pracovala s paní Dufkovou, pak s panem Bojarem. O jaké preexistetní dílo se tedy
jedná? Komu se platí licence?
Druhá informace z první strany rozpočtu - 1.500 000,- za vývoj scénáře - absurdně vysoká částka.
Takovýchto absurdních částek je v rozpočtu bezpočet. Samozřejmě se drtivá většina těchto vysokých
částek týká plánovaných 65 natáčecích dní… !!!!! Představuji si ten nastoupený 50-ti členný štáb, který
trpělivě čeká, až se povede natočit záběr. Tímto samozřejmě v žádném případě neodsuzuji schopnosti
mentálně postiženého dítěte, spíše přemýšlím, jaký efekt bude mít investice těch minimálně 30mil navíc do
dvojnásobku natáčecích dní. A co když ani těch 65 dní nebude stačit…
Požadovaná podpora od Fondu kinematografie je 19.000 000,- - co k tomu dodat…
Z výše uvedených řádků je asi patrné, že další rozbor rozpočtu nemá význam. Shrnuto v jedné větě - pro
mě nepochopitelný umělecký záměr za opravdu hodně peněz.
Finanční plán sestaven teoreticky, zatím zajištěny 2% plánovaných nákladů. Požadovaná podpora od
Fondu opravdu nereálná.
Jednotlivé vstupy odhadnuty producentem, zatím vše v začátcích jednání.
Záměr producenta oslovit i čtvrtého koproducenta pro případné dofinancování projektu.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentova strategie je přizpůsobená povaze projektu. Cílová skupina ženy.
Naplánovány tradiční postupy při propagaci a distribuci filmu.
Projektu jistě pomůže předešlé úspěchy režisérky.
Realizační harmonogram naplánován s dostatečným předstihem. Je tedy dostatek času projekt doladit,
možná přehodnotit a v následujícím období úspěšně zafinancovat.
Distribuční jednání probíhají na několika frontách v několika zemích.
Předjednaná spolupráce s italskou architektkou.
Sales agenti budou mít o projekt zájem v okamžiku, kdy producenti budou mít zajištěno alespoň 70%
plánovaných nákladů.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Produkční společnost Nutprodukce má za sebou úspěšnou sérii „Hořící keř“ ve spolupráci s HBO,
studentský film „Graffitiger“ nominovaný na studentského Oscara. Vedle toho nespočet dokumentů, které
získaly festivalová ocenění (např. Pevnost – MFDF Jihlava 2012, Show! – MFDF Jihlava 2013). Kromě
zmiňovaného má společnost několik projektů ve fázi vývoje nebo výroby.
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Expertní analýza
Název projektu

Karavan

Evidenční číslo projektu

3011-2019

Název žadatele

nutprodukce

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

15. 6. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je celovečerní hraný debut Zuzany Kirchnerové Špidlové, spoluscenáristy Tomáše
Bojara a producentky Pavly Janouškové Kubečkové, který je připravován jako trojstranná mezinárodní
koprodukce ČR (podíl 69%), Itálie (21%) a SR (10%). Autorský film o složitém vztahu matky (svobodné
matky středního věku) a jejího 12letého postiženého syna se odehrává během prázdninové cesty po Itálii a
je koncipován jako komorní drama zacílené na náročnější a zejména ženské publikum
Jde o letitý projekt, který mj. přestál zápletku v podobě loni neudělené podpory na producentský vývoj, což
svědčí o vysokém zaujetí na straně autorky, pro níž jde o osobní téma, i producenta. Projekt v mezičase
prošel zahraničními scenáristickými dílnami a koprodukčními fóry a celkově projekt vykazuje snahu o
pečlivou a systematickou přípravu.
Autorsko-režisérský záměr zajímavě pracuje s prvkem cesty a letní přímořské krajiny, který funguje jako
klíčový prvek emancipačního zápasu hlavní hrdinky. Působivě vypadá důraz na autenticitu stylu spojený
s natáčením v reálech a s využitím neherců, a to včetně postiženého neherce v titulní dětské roli. Nicméně
předložená 3. verze scénáře působí poněkud vykonstruovaně a přepjatě: vyžaduje další práci jednak na
pevnější a celistvější dramatické struktuře (scénář stojí zatím spíše na vršení dramatických zápletek a
fragmentárních motivů bez dějového vývoje), jednak na psychologickém a sociálním zázemí postav a
motivacích jejich jednání (u postav bez osobního kontextu je těžké porozumět jejich chování a niterným
prožitkům). Přitom je třeba se rozhodnout, zda se točí pocitový film, nebo roadmovie.
Producentská strategie je pojednána pečlivě a komplexně, přičemž důkladně staví na mezinárodním
formátu filmu včetně jeho mezinárodního uplatnění a prodeje. Produkce je naplánována velkoryse jak co do
počtu ND (65), tak co do rozpočtu (60 mil.). Počet ND je odůvodněn specifikou práce s postiženým hercem,
které vyžaduje rozložení denní zátěže, rozpočet pak jde na vrub natáčení v Itálii, které podle vyjádření
producenta zvýšilo náklady zhruba o třetinu (jen dopravní a cestovní náklady činí přes 11 mil.) a které
samozřejmě nemá alternativu. To ale příliš nemění na faktu, že na komorní prvotinu ze současnosti
natáčenou v reálech je tento rozpočet překvapivě vysoký. Tomu odpovídá i vysoký požadavek na Fond ve
výši 19 mil. (32%); druhý největší podíl má poskytnout ČT (6 mil.). Nadměrný rozpočet je kompenzován
široce rozloženým vícezdrojovým finančním plánem. Potvrzena jsou však jen 2% v podobě vlastního
finančního vkladu žadatele. Jen částečné je personální zajištění.
Nákladný a náročný projekt má tři riziková místa: scénář, casting a zejména vysoký rozpočet.
Producentská strategie tento stav reflektuje a předpokládá další rok na přípravy, natáčení je plánováno až
na 6-10/2020 (dokončení 7/2021), takže je tu relativně dost času na další potřebný vývoj a především na
zajištění financování, což při všem úsilí může být problém. Nicméně lze předpokládat, že si tvůrci s riziky
poradí a že dosáhnou zamýšleného výsledku s diváckým, mezinárodním a festivalovým potenciálem.
„Karavan“ představuje společensky hodnotný, umělecky zajímavý a producentsky odvážný počin, který si
zaslouží 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)
Umělecká kvalita projektu je zatím limitována scénářem, který vyžaduje další práci jednak na kompaktnější
dramatické struktuře, jednak na psychologickém a sociálním zázemí postav a motivacích jejich jednání. Na
jedné straně se vrší dramatické zápletky (útěk od kamarádky, ukradený a rozbitý karavan, nedostatek
peněz, pracovní epizoda s nelegálními rumunským sběračkami melounů, milostná dobrodružství, ztracený
syn), na druhé straně chybí propracovaná motivace v jednání postav.
O hlavní hrdince na konci nevíme o mnoho víc než na začátku a nutně se vnucuje otázka, proč to
všechno vlastně dělá, proč navzdory všem potížím vlastně setrvává na své italské cestě, a to zřejmě
několik měsíců (nehledě ke zcela praktickým otázkám - z čeho tam vlastně žijí, když nemají ani na jídlo,
postižený chlapec nepotřebuje lékařskou péči ani školu, matka nepracuje?). Neznáme-li příslušné osobní
kontexty hrdinky, těžko porozumět jejímu chování a její přeměně, co chce a proč, přičemž tento vnitřní vývoj
by měl vycházet z vnitřní logiky postavy, nikoli z autorské vůle.
Vyprávění je rozbíhavé řadou nahodilých a nedokončených motivů, a nezdá se, že by to byla záměrná
evokace letmých a přetržitých setkání na cestách: z vyprávění například bez vysvětlení zmizí klíčové
postavy - kamarádka z úvodu a milenec ze závěru, nebo naopak do něj opakovaně vstoupí temperamentní
mladá Slovenka.
Nutnost dalšího vývoje scénáře si dobře uvědomuje producent, který zdůrazňuje potřebu další práce na
„prohlubování jednotlivých scén, rytmizaci, případně na dynamice vztahu matka-syn“. Aktivnější by měla být
role dramaturgyně: přiložená explikace je však jen popisem autorského záměru, nikoli dramaturgickou
analýzou, která by poskytovala vodítko dalšího vývoje scénáře.
Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Zuzana Kirchnerová Špidlová sice dosud nemá zkušenost s celovečerním hraným filmem, nicméně talent
prokázala již krátkometrážní Bábou (2008). Spolu se spoluscenáristou sdílí převážně dokumentární
zkušenost, což může být ku prospěchu autentického režijního stylu, ale může omezovat při výstavbě
fikčního příběhu. Vysoké záruky skýtá silný producent.
Personální zajištění je důvěryhodné a lze předpokládat úspěšnou realizaci projektu.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Přínos a význam pro českou i evropskou kinematografii spočívá v mezinárodním formátu projektu, který je
společensky i umělecky hodnotný a producentsky odvážný.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Nutprodukce patří mezi naše nejprogresivnější produkční společnosti a může se pyšnit portfoliem
neobyčejných hraných, dokumentárních i animovaných filmů (Hořící keř, Pustina, Přes kosti mrtvých,
Gottland, Pandy ad.) s mezinárodním přesahem (koprodukce, festivaly).
Finanční plán je vzorně vícezdrojový, zahrnuje 13 různých položek rozložených ve všech kategoriích
(zdroje domácí i zahraniční, veřejné i soukromé). Producentská strategie je ambiciózní, ale promyšlená.
Projekt odpovídá profilu žadatele, který skýtá vysokou záruku úspěšné realizace projektu.
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