
Ekonomická expertní analýza

Název projektu Martina
Evidenční číslo projektu 4136-2021
Název žadatele Barletta s.r.o.
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla
Název výzvy výroba dokumentárního filmu
Číslo výzvy 2021-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 8.12.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Producentka Maja Hamplová ze zkušené společnosti Barletta s.r.o. žádá opětovně Radu Fondu o podporu 
výroby dokumentárního filmu reportérky, fotografky a režisérky Jarmily Ščukové o zohavené a oslepené 
ženě Martině Půtové.

1. Hlavní silnou stránkou projektu je nepochybně emoce trpící protagonistky, která se po fatálním 
napadení statečně snaží o nový život. 

2. Hlavní slabou stránkou projektu je menší zkušenost režisérky s podobným formátem a z toho 
plynoucí spíše televizní pojetí projektu.

3. Konečné hodnocení
– Přes uvedenou výtku lze říci, že především z ekonomicko-výrobního pohledu je projekt 

připraven dobře. Vývoj trvá již od roku 2015 a kromě množství materiálů získal i dotaci na 
vývoj ve výši 400 000 Kč. V přílohách žádosti jsou doloženy zájmy většiny výrobních i 
distribučních partnerů a zdá se, že i na koncepci se nadále pracuje. Navíc projekt nese jasné 
prvky veřejnoprávnosti a humanity a proto ho doporučuji k podpoře.

Udělení podpory 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 celkem jasná, obsahuje odkaz na referenční ukázku i treatment. Smlouvy jsou standardní a 
platné. Trošku překvapivá je dohoda s protagonistkou z roku 2018, která hovoří o spolupráci do 1.1. 2021, 
kdy se má teprve začít točit. Je ale možné, že hlavní natáčení má být pokryto jinou smlouvou a je proto 
nutné věc dovysvětlit na požadovaném slyšení. Za úspěch lze nepochybně považovat vstup jak českého, 
tak britského distribučního partnera. 

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je transparentní a vyvážený. Osobně si nejsem jistý, zda je potřeba točit na Arri Alexa při 

dostupnosti řady levnějších řešení, podobně i náklady na dopravu by šli u tohoto dokumentu snížit. 
Přesto je rozpočet pojat celkově zkušeně a přiměřeně.

   Finanční plán je standardní a vícezdrojový. Podařilo se získat MG od distributora Falcon 350 000 Kč 
(přiložen LOC), i britského partnera Cuckoo nest 272 500 Kč (LOC), v jednání je 500 000 Kč od 
standardně váhavé ČT (TS A. Mullerové). Samotná společnost deklaruje vstup ve výši 472 500 Kč, 200
000 Kč přislíbila Filmová kancelář v Plzni a 400 000 Kč má jít z filmových pobídek. Zbývající 
požadovaný jeden milion od Fondu je v rozumném poměru.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentka si je vědoma rizik projektu a navrhuje řešení, která jsou na posouzení Rady Fondu. Menší 

potenciál filmu v kinech navrhuje řešit školními projekcemi. Věří, že zaujme náctileté diváky tématem 
povrchní krásy a její ztráty. Osobně si myslím, že vzhledem k věku protagonistky a zatím spíše 
„zadumanému“ looku filmu je například zvládání pandemie nevidomou a izolovanou hrdinkou daleko 
vděčnější a to i pro diváky starší a empatičtější. Podobně se snaží vizuál filmu obohatit animovanou 
složkou, nicméně zatím se zdá výstup více schématicky popisný, než imaginativní. Přesto je vidět velký
kus práce a zejména chuť a energie, které projektu hodlá žadatelka věnovat, což je u dokumentárních 
filmů zásadní.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Společnost i všichni jmenovaní tvůrci tento typ filmu nepochybně zvládnou. Nejmenší kredit má 

paradoxně v této oblasti režisérka. Nicméně množství času již do projektu vloženého během předtáček 
toto riziko výrazně snižuje.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Martina 

Evidenční číslo projektu 4136-2021 

Název žadatele Barletta s.r.o. 

Název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Zdeněk Blaha 

Datum vyhotovení 13. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Film si za téma bere příběh mladé ženy, která se stala druhou českou obětí útoku kyselinou. Útok ji nejen 
zohyzdil a zanechal jizvy a popáleniny na obličeji a těle, ale připravil ji o zrak. Najednou se tak musí naučit 
znovu žít. Film se zaměřuje na její život a vyrovnávání se s novou situací. Jako hlavní myšlenku autorky volí 
úvahu nad tématem fyzické krásy a falešné představy o potřebě a důležitosti vzhledu na úkor duševních 
hodnot, kterou mainstreamová společnost propaguje.  
 
Jedná se o závažné a důležité téma, kterému se autorka filmu věnuje i ve svých fotografických pracech 
(reportáže z Indie, Afghánistánu apod.). Jde tak o fundovaný pohled na tuto těžkou problematiku. Výsledný 
film cílí na i na osvětovou činnost, protagonistka filmu je rozhodně velkým vzorem pro další oběti takových to 
útoků nebo popálenin obecně. Velkým plusem jsou i užité animace, které budou film provázet a ilustrovat 
události z minulosti (jako samotný útok). Jako úskalí se případně jeví samotná výstavba filmu a volba 
zvolené metody. Z treatmentu totiž není zcela jasné, jakým způsobem bude film vyprávěn (treatment vypráví 
životní příběh Martiny, ale ne příběh filmu), není tak zcela jasné, jak a co bude film zachycovat výjevy 
z minulosti (ne všechno bude rekonstrukce nebo animace).  
 
Jde o citlivé téma a film stojí na klíčové hlavní postavě. Dle treatmentu i sama protagonistka nechce mluvit o 
celém případu nebo svých emocích velmi otevřeně a režisérka si musela postupně vybudovat důvěru. Film 
tak stojí a padá na protagonistce. Sice je s protagonistkou podepsaná smlouva o udělení oprávnění, ale 
jakou strategii by autorky případně zvolily, pokud nastane moment, kdy by protagonistka přestala mluvit s 
autorkou filmu, jak budou dále pokračovat? 
 
Na filmu se podílí kvalitní a profesionální tým, rozpočet je navržen adekvátně. Přes drobné výhrady 
doporučuji k podpoře. 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Treatment bohužel z valné části shrnuje příběh samotné protagonistky, ale ne ztvárnění příběhu ve filmu, 

tedy co v něm bude a jak to bude zpracované. Do jaké míry bude využita animace? Je zmíněno, že zachytí 

zejména samotný útok kyselinou, ale dále již není jasné, jestli kromě ilustrativních segmentů v příběhu bude 

animace užito i k dalším rekonstrukcím. Dále pak autorka až v režijní explikaci hovoří o rekonstrukci/re-

enactmentu několika scén ve filmu, či užití videodeníků, které pro film natáčí hlavní protagonistka. Nicméně 

z popisu není jasné, jak v celkovém vyznění bude film vypadat – do jaké míry bude tvořen deníkovými 

záběry, animací, rekonstrukcemi událostí nebo v současnosti natočenou observací hrdinčina života? Ani 

dramaturgická explikace toto příliš neosvětluje a zaměřuje se opět jen na osudy protagonistky.  

 

Z předložené ukázky natočeného materiálu si však lze udělat lepší představu o samotném zpracování filmu, 

stejně jako použité animace. Způsob nakládání s výpověďmi, vizuální stránka, nebo samotná animace jsou 

na dobré úrovni. Je tak vidět, že autorky mají konkrétní představu, ale spíše jen musí lépe formulovat svůj 

záměr ztvárnění filmového příběhu než popisu života protagonistky. Detailnější bodový scénář s typem 

použitého materiálu (animace, rekonstrukce, deník atd.) by pomohl k jasnější představě.  

 

 

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

Přestože autorka samotná nemá s celovečerním dokumentárním filmem příliš zkušeností (jen několik 

krátkých filmů), ve své fotografické práci se zaměřuje na dokumentární a reportážní fotografii. To se v pojetí 

filmu také odráží, neboť tématu obětí popálenin kyselinou se věnovala na sériích reportáží z Indie, 

Afghánistánu nebo Iráku. V tomto ohledu jde o fundovaný pohled na tuto problematiku. Plusem je rozhodně 

angažování zkušené střihačky Evženie Brabcové, která se filmu věnuje i dramaturgicky a je evidentní i 

z předložené žádosti, že se výraznou měrou podílela na současném konceptu filmu. Produkční společnost 

Barletta sice není zaměřená na dokumentární filmy, nicméně velké zkušenosti s hranými filmy nebo 

reklamou dávají solidní jistotu, že projekt bude realizován.  

 

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

Téma obětí útoků kyselinou se v posledních letech dostalo v Evropě více do popředí kvůli množícím se 

případům v zahraničí. V České republice se bohužel tyto případy objevily taktéž a toto je příběh jedné ze 

dvou obětí útoků kyselinou u nás. Film zůstává zasazen do lokálního kontextu, nemá ambice o mezinárodní 

projekt, alespoň ne tak, jak je v současnosti koncipován – tomu chybí jasnější přesah pro zahraniční 

publikum (i stručně nastíněná distribuční strategie počítá s uvedením zejména na CZ festivalech). Nicméně 

téma v sobě nese potenciál pro osvětovou a vzdělávací kampaň, která je i zmíněna v producentské 

explikaci (počítá se s realizací ve spolupráci s Burn Fighters, nadací, kterou založila protagonistka filmu). 

Užití animací je kvalitně a vkusně zpracováno, což má šanci z filmu udělat výraznější dílo než jen televizní 

portrét.  

 

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

znaků) 
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Předložený rozpočet a požadovaná výše podpory je adekvátní k rozsahu projektu. Přestože společnost 

Barletta s.r.o. nemá příliš velkou zkušenost s dokumentárním filmem, aktivity na poli hraného filmu a 

reklamy jsou dostatečnou zárukou, že se podaří projekt zdárně realizovat (snímky Polednice, r. J. Sádek; 

Bez doteku; Hany - oba Matěj Chlupáček; nebo zahraniční koprodukční připravované projekty v režii Viktora 

Tauše apod.). Projekt je navíc koprodukován se spřízněnou britskou společností Cuckcoo Nest Pictures a 

je vyvíjen s podporou České televize.  
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Expertní analýza 

 

Název projektu Martina 

Evidenční číslo projektu 4136-2021 

Název žadatele Barletta s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 7. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokumentární film Martina přináší silné téma: týká se fenoménu násilných činů vůči ženám 

způsobených zhrzenými nápadníky, kteří na ně zaútočili kyselinou. Většina z nich se odehrává v pro 

nás exotických zemích, příběh Martiny je ovšem ryze český. Díky tomu je pro domácího diváka 

emočně silnější. Autorka se správně zaměřila na osobní příběh hlavní hrdinky, které se po útoku 

zhroutí svět. Navzdory všemu ale nachází sílu žít dál. V principu sběrný dokument, charakterizovaný 

citlivým přístupem, je ozvláštněn netradiční animací a osobním video deníkem. Předložená ukázka 

obsahuje momenty ze všech oblastí a působí dostatečně přesvědčivě. Příběh má univerzální platnost 

a svědectví o proměně hrdinky z oběti v silnou osobnost schopnou pomáhat jiným a stát se pro ně 

inspirací je cenné v domácím i ve světovém kontextu.   

Autorka a režisérka Jarmila Štuková má k projektu, který je přirozeným pokračováním její předešlé 

tvorby, silný osobní vztah. Výhodou tvůrčí týmu, složeného z převážně mladých lidí, kteří ale mají už 

profesionální zkušenosti, je generační symbióza.  

Žadatelem je společnost Barletta. Projekt je k realizaci velice dobře připraven. Rozpočet je realistický a 

vícezdrojové financování je velmi dobře ošetřeno, prakticky vše je už potvrzeno, včetně účasti ČT a 

českého distributora. Distribuční strategie je propracovaná, potenciál projektu s různými konkrétně 

definovanými cílovými skupinami je správně odhadnut. Pozitivem je i plánované uvádění filmu pro 

školy.  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne 

všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto 

jen ty, které považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Dokumentární film Martina má silné téma a jeho autorka, původně fotografka, má ke zvolenému 

tématu také silný osobní vztah. Delší dobu se zabývala dokumentováním fenoménu násilných činů 

vůči ženám způsobených zhrzenými nápadníky nebo milenci, kteří na ně zaútočili kyselinou, činů 

páchaných v pro nás exotických zemích. Přesně tohle zažila i hlavní protagonistka připravovaného 

dokumentu – až na to, že byla Češka a že se to stalo v České republice. O to je ale celý příběh 

silnější: násilí na ženách se neděje totiž pouze v podivných vzdálených zemích s jinou kulturou, ale 

také u nás doma. Díky tomu je projekt pro domácího diváka působivější a emočně silnější. Autorka se 

správně zaměřila na osobní příběh hlavní hrdinky, mladé ženy, které se po útoku zhrzeného přítele 

zhroutí svět: málem umře, oslepne, je navždy zohavená, přijde o práci i všechny známé, a musí začít 

od nuly. Navzdory všemu ale nachází sílu žít dál, po každé další ráně osudu se dokáže vzchopit a 

opět vstát, a dokonce se stát inspirací pro jiné popálené ženy. V tom je poselství celého příběhu, který 

nás nenutí hlavní hrdinku pouze litovat nebo s ní hluboce soucítit, ale vidět v ní i vzor a povzbuzení 

pro jiné s podobným osudem. Projekt vzniká už delší dobu, klasický sběrný dokument je ve formální 

oblasti originálně ozvláštněn díky dvěma prvkům: působivé, netradiční animaci a osobnímu video 

„deníku“, ve kterém zaznamenává protagonistka své pocity na zapůjčenou kameru. Předložená 

ukázka obsahuje momenty ze všech oblastí a působí dostatečně přesvědčivě. Autorce se povedlo 

proniknout do osobní sféry fyzicky i psychicky těžce zraněného člověka, který by normálně kameru a 

její vpád do svého soukromí rozhodně odmítl. Je cenné, že toho autorka nevyužila pouze pro efekt, 

nezneužívá hlavní hrdinku jako atrakci, ale poskytla jí možnost využít médium filmu také jako jeden 

z prostředků pro autoterapii. Její citlivý přístup je patrný i z předloženého materiálu.    

 

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

 

Autorka a režisérka Jarmila Štuková, původně fotoreportérka, realizovala zatím několik krátkých a 

jeden středometrážní dokument.  V její tvorbě je často traktován úděl žen v současném světě. Často 

fotila i natáčela v zahraničí. Projekt je přirozeným pokračováním její předešlé tvorby. Tvůrčí tým je 

složen z převážně mladých lidí, kteří ale mají už jisté profesionální zkušenosti. Jeho výhodou je 

generační symbióza, a to také s hlavní protagonistkou filmu.  

 

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

znaků) 

 

Téma projektu má rozhodně zahraniční přesah, týká se aktuálního fenoménu rozšířeného v různých 

částech světa, v cizině dokonce více než u nás. Pro domácí kinematografii je téma spíše objevné. V 

oblasti zpracování používá autorka inovativní prvky jako je animace nebo „video deník“ vedený 

samotnou hlavní protagonistkou. Její příběh má univerzální platnost, proměna hrdinky z oběti v silnou 

osobnost schopnou pomáhat jiným a stát se pro ně inspirací je přesvědčivá a svědectví o ní je cenné 

v domácím i ve světovém kontextu.   
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 

1000 znaků) 

 

Žadatelem je produkční společnost Barletta, kterou založil v roce 2012 režisér Matěj Chlupáček a 

realizoval v ní už několik úspěšných projektů. Producentkou bude v tomto případě Maja Hamplová, 

která pracuje pro Barlettu od roku 2016 a producentsky už zaštítila několik krátkých snímků. Projekt je 

pro realizaci velice dobře připraven. Rozpočet vyčíslený na 4,2 mil Kč je adekvátní a neobsahuje 

žádné přemrštěné položky. Příspěvek SFK ve výši 1 mil Kč tvoří 31% rozpočtu.  Vícezdrojové 

financování je velmi dobře ošetřeno, prakticky vše je už potvrzeno, například příspěvek města Plzně 

nebo filmová pobídka, MG distributora Falcon i zahraniční koprodukční partner. Tím je společnost 

Cuckoo Nest Pictures se sídlem v Londýně, kterou vlastní Čech Michal Samir, jenž s Chlupáčkem 

spolupracoval na předešlých projektech. Projekt je ovšem podle přihlášky zamýšlen pouze jako česká 

produkce. Zájem deklarovala i ČT. Distribuční strategie je propracovaná a realistická, potenciál 

projektu s různými dobře definovanými cílovými skupinami je správně odhadnut. Film by měl být 

uváděn i pro školy, což lze brát jako klad. Harmonogram počítá s dokončením projektu až v září 2022, 

což je vzhledem k jeho sběrnému charakteru adekvátní.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Když už člověk jednou je 

Evidenční číslo projektu 4142-2021 

Název žadatele Bio Illusion 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 
 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Rozvaldová 

Datum vyhotovení 2.12.2020 

 
 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

O podporu žádá dokument o Janu Werichovi “Když už člověk jednou je”.  

Autorská dvojice Šmídmajer-Slunečko. 

 

Dokument založený na dosud nezveřejněných záběrech z Werichova života a profesního působení. Dotáčky 

6-ti denní. 

 

Postava Jana Wericha jako nevyčerpatelná studnice vkusného humoru, chytrosti a realistického úsudku. 

 

Projekt iniciován po úspěšném uvedení dokumentu o Miroslavu Horníčkovi “Humor není žádná sranda”. 

Osvědčená dvojice Šmídmajer-Slunečko.  

 

Mediální spolupráce a podpora ze strany České televize, Českého rozhlasu, časopisů Reflex nebo Květy. 

 

Finanční prostředky v podstatě zajištěny, v současné chvíli téměř y 50%. Oba producenti vkládají do pro-

jektu nemalé vlastní prostředky. Požadovaná podpora ze strany Fondu kinematografie je dosažitelná. Začá-

tek realizace není ohrožen.  

 

Rozpočet projektu umírněný, k diskuzi pouze náklady na užití archívních materiálů.  

 

Realizační harmonogram s časovou rezervou, distribuční záměr realizovatelný a uskutečnitelný. 

 

 Z mého pohledu nemám nic zásadního co projektu vytknout. 
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Udělení podpory Doporučuji  

 
 

 

 

 

 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Projekt, který podává Žádost o podporu, je předkládán ve fázi, kdy má producent vcelku jasnou představu o 

celé realizaci filmu. Vlastní prostředky jsou zajištěny. Částka požadovaná od Fondu není až tak zásadní 

respektive nebyla by fatální v případě neudělení podpory.  

Projekt byl v podstatě iniciován ze strany České televize, po úspěšném uvedení dokumentu dvojice Šmíd-

majer-Slunečko o panu Horníčkovi - “Humor není žádná sranda”. Na filmu se tato tvůrčí dvojice osvědčila a 

potvrdila, že tento styl dokumentu umí dobře.  

Projekt bude mít dobrou mediální podporu jak ze strany České televize (soutěže ve Studiu 6), tak ze strany 

Českého rozhlasu, časopisů Reflex nebo Květy. 

Záměr uvést film na MFF KV popřípadě ve Zlíně v rámci promítání pro středoškoláky. Zajímavý nápad 

uvést dokument na letním promítání na Kampě u Werichovy vily. 

Projektu nemám co zásadního vytknout, rozpočet je v mírných relacích, FInanční plán realistický a dodrha-

telný. Realizační harmonogram dobře rozložený. 

 

 
 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost řádně vyplněna, přiloženy požadované dokumenty. 

Přiložena koprodukční smlouva mezi subjekty, které jsou zároveň režiséry dokumentu. 

K Žádosti přiložena čestná prohlášení režisérů, Letters of Interest distributorů (ČR a SR).  

Přiloženo zároveň potvrzení o zajištění kontokorentu pro dofinancování. 

Všechny dokumenty u Žádosti jsou v souladu s všeobecnými pravidly, v ničem si neodporují. Částky uve-

dené v rozpočtu a Finančním plánu jsou adekvátní. 

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Předkládaný rozpočet ve výši 1.970 500,- počítá se 6-ti dny natáčení a zpracováním archívních materiálů. 

Autorské honoráře jsou zde nízké, odměny pro dvojici režisérů malé. Další honoráře autorů na velmi prů-

měrné až nízké úrovni. Denní nasazení ostatních členů štábu standardní, spíše nižší. Například denní ho-

norář zvukaře 2.000,- se mi jeví až podhodnocený.  

Natáčení by mělo probíhat bezproblémově během 6 dnů, převážně se bude jednat o rozhovory. Jejich nato-

čení se nemusí podřizovat nebo řídit počasím, tudíž v tomto ohledu bych se neobávala navýšení nákladů. 

Jediná položka, která není úplně vyjasněná, a kterou sám producent v explikaci uvádí, je částka za užití ar-

chívních materiálů. Jedná se převážně o dosud nepoužité a možná i nezveřejněné záběry/fotografie, u kte-

rých se dopředu nedá pevně stanovit, kolik budou stát. Částka uvedená v rozpočtu pro tento účel se mi zdá 

relativně dostačující, může se ale navýšit. Jinak je rozpočet velmi úsporně připravený a umírněný. 

 

Finanční plán sestaven velmi realisticky. Česká televize zde vstupuje finančním i věcným plněním v řádu 

nižších statisíců, což je reálné. Nehledě k tomu, že sama ČT projekt iniciovala. Oba koproducenti do pro-

jektu vkládají nemalou vlastní částku, která je ale z obou stran doložena a bude k dispozici. Částka požado-

vaná od Fondu kinematografie je nižší a z tohoto pohledu tedy dosažitelná. Producenti můžou v podstatě 

začít realizaci relativně brzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Producentova strategie je přizpůsobená povaze projektu.  

Cílová skupina je v tomto případě velmi široká. Zájem o takovouto personu naší kulturní historie časem ne-

opadá, ba naopak. Obzvlášť v této době, kdy je potřeba optimismus na každém kroku a projekt s pozitivním 

odkazem bude dobrou volbou. 

Realizační harmonogram naplánován s dostatečným předstihem. Je tedy dostatek času projekt doladit. 

Natáčení bude probíhat v pouhých 6-ti dnech. Důraz kladen samozřejmě na propojení nových archivních 

materiálů s natočeným materiálem. 

Distribuční společnosti mají zájem o projekt, který se bude šířit i na Slovensku.  

 

  

 

  

 

 

 

 

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Produkční společnost, která existuje na české scéně více než 16 let se zabývá převážně produkcí filmů 

"středního proudu". Jeho producen M.Šmídmajer realizuje i dokumentární filmy. Za zmínku určitě stojí do-

kumentární série "Co tě nezabije..." o M.Formanovi, která je velmi zdařilá.  

Projekt "Pojedeme k moři" z dílny této společnosti získal několik ocenění na domácích festivalech a Cenu 

filmových kritiků pro "objev roku" režiséra Jiřího Mádla. Společnost má ve vývoji několik zajímavých pro-

jektů, např. dokument o Milanu Kunderovi. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Jan Werich: Když už člověk jednou je 

Evidenční číslo projektu 4142-2021 

Název žadatele Bio Illusion s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kazík 

Datum vyhotovení 12. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokumentární projekt o Janu Werichovi je zamýšlen jako bilanční dokument, který má ambice ukázat i 
ambivalentní stránky osobnosti Jana Wericha. Původní koncept televizního dokument je přepracován 
k celovečernímu formátu. Svědectví pamětníků je v projektu doplněno o využití archivů a je rámován 
divadelní zkouškou Werichovy hry o Falstaffovi.  
Největším problematickým bodem žádosti je přiložený realizační harmonogram projektu (B.12). V tomto 
případě žadatel nereflektuje současnou komplikovanou situaci ohledně pandemické situace, která může 
znesnadnit natáčení s pamětníky až do jara 2021. V pouhých 6 natáčecích dnech má být realizováno 
natáčení čtené zkoušky a natáčení na lokacích se všemi pamětníky. V harmonogramu je pak největším 
problémem termín zahájení práce na projektu, který uvádí již únor 2020. Pravděpodobně jsou myšleny 
předtáčky zmíněné i v žádosti. Fakticky tak ale žádost jasně porušuje pravidlo uvedeno ve formuláři B.12 a 
jasně popsaný motivační účinek uvedený ve výzvě 2021-2-1-4. 

Hlavní silné stránky projektu  
- projekt má divácký potenciál 
- projekt má přislíben účast důležitých pamětníků  
- využití méně známých archivů – rešerše 
- důraz na poslední období Werichova života, představení nerealizovaných projektů 

Hlavní slabé stránky projektu 
- harmonogram projektu 
- harmonogram neodpovídá době zahájení prací na projektu v listopadu 2021 

Pro porušení podmínky motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER nemohu projekt doporučit k udělení 
podpory. 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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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) 

Záměr projektu chce přinést bilanční dokumentární film o Janu Werichovi. Film rámuje čtená divadelní 

zkouška Werichova Falstaffa. Věnuje se méně zachycovaným obdobím Werichova života – poválečné 

období, nebo 70. léta. Autoři využívají kontaktů na pamětníky, kteří byli s Werichem v kontaktu (Jiří Suchý, 

Eva Tůmová). Dalšími účinkujícími jsou odborníci na Werichovo divadelní dílo, či jeho biografii (V. Just, F. 

Cinger). Méně opodstatněná je například účast Zdeňka Svěráka (dle synopse se s Werichem potkal pouze 

jednou). Vzhledem k využití pamětníků a záznamu čtené divadelní zkoušky Falstaffa moc není 

opodstatněno, jak by fungovalo využití poměrně nákladných, méně známých archivních materiálů.  

Z přiložených materiálů je znát spíše konvenční přístup ke zpracování biografie slavného herce a tvůrce.  

Přínosné je problematizování jeho osobního života role umělce v totalitním režimu. Nejzajímavějšími jsou 

tak poznámky a doporučení z dramaturgické explikace dramaturgyně Báry Kopecké.    

Dokumentární film má potenciál oslovit široké publikum, kterému chce nabídnout srozumitelný a silný lidský 

příběh známého umělce.  

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

Za projektem stojí zkušení režiséři, kteří se v minulosti oba věnovali biografickým dokumentům. Ke 

spolupráci byli přizvání umělci, kteří garantují úspěch u publika. Oceňuji oslovení a zapojení dramaturgyně 

Báry Kopecké, jejíž explikace má i velmi přínosné návrhy (využití divadelního motivu ve čtené zkoušce her). 

Personální složení odpovídá nárokům projektu a slibuje jeho realizaci.  

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

Osobnost Jana Wericha rezonovala i mezinárodně, právě jeho mezinárodních přesahy se také snaží 

dokument postihnout. Úspěšně dokončený projekt by měl potenciál pro úspěšnou tuzemskou kinodistribuci 

a možné uvedení i na zahraničních přehlídkách. Tento přínos by však vyžadoval delší časové období na 

natáčení a především rešerše archivů.  

Představené postupy zpracování látky z žádosti vypovídají spíše o konvenčně pojaté biografii slavné 

osobnosti stojící na výpovědích pamětníků, archivech a mírného přesahu ve stylizované dramatizaci 

divadelní látky Wericha.  

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

znaků) 

Harmonogram natáčení je velmi skromný vzhledem k treatmentu. V pouhých 6 natáčecích dnech se musí 
realizovat celá čtená zkouška Falstaffa s třemi herci a zároveň všechny rozhovory s jednotlivými pamětníky 
na lokacích (6-7 pamětníků, dle treatmentu). Žadatel sice uvádí, že harmonogram stojí na pečlivé přípravě 
a komunikaci s pamětníky, zároveň však klade důraz na důsledné shromáždění informací. Pečlivá příprava 
je trochu v rozporu s faktem, že má být projekt dokončen už do července 2021.  
Největším problémem žádosti je nedodržení podmínky motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Výrobní 
práce dle žádosti začaly již v únoru 2020.  
Profil společnosti Bio Illusion odpovídá nárokům na zvolený cíl. Režisér a producent Miloslav Šmídmajer již 
v minulosti natočil úspěšnou biografii režiséra Miloše Formana.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Jan Werich: Když už člověk jednou je 

Evidenční číslo projektu 4142-2021 

Název žadatele Bio Illusion s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 08-12-2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
Dokument o jednej z najvýraznejších českých kultúrnych osobností 20.storočia, Janovi Werichovi, by 
sa mal stať nielen výnimočným portrétom jeho osobnosti, ale zároveň by mal v sebe zahrnúť 
nadčasové témy o rôznych existenčných dilémach, rozporoch, pochybnostiach a integrite umelca. 
Formálne chcú režiséri osobný príbeh Wericha rámovať prípravou a divadelnými skúškami Falstaffa, 
vysnívanou postavou, ktorú si nikdy nezahral. Druhá línia rozprávania bude samotný životný príbeh 
umelca bohatý na niekoľko silných momentov tak v umeleckom, ako aj jeho osobnom živote. Naproti 
tomu sa menej priestoru venuje téme Osvobozeneckého divadla, ktorá mola už v minulosti bohate 
spracovaná. Projekt predkladá spoločnosť Bio Illusion s.r.o. a jej producent/skúsený režisér Miloslav 
Šmídmajer. Spoluautorom scenára a spolurežisérom je Martin	Slunečko. Prvotne iniciované ako TV 
dokument, zámerom tvorcov je však vytvoriť pútavý celovečerný a uviesť ho do kinodistribúcie. Odhaliť 
a zachovať pre súčasné i budúce generácie persónu veľkého Jana Wericha a zobraziť ho aj ako 
človeka, spolu s jeho ľudskými slabosťami. Použité budú bohaté archívne materiály a dostupná 
literatúra. Počíta sa aj s edukatívnym elementom dokumentu a premietaniami pre školy. Cieľovou 
skupinou divákov sú diváci v ČR a na Slovensku a diaspora. Projekt sa mi javí ako dobre premyslený a 
hotový k výrobe. Unikátna téma a materiál, výzvou pre tvorcov bude vytvoriť celovečerný pútavý 
filmový dokument, ktorý pritiahne divákov do kina. 

 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Podľa slov tvorcov podobný komplexný portrét venovaný len osobnosti J.Wericha ako človeka a 
umelca ešte v českej kinematografii neexistuje, čo je pre mňa prekvapujúce. Všetci si myslíme, že o 
Werichovi toho dosť vieme, ale dokument venovaný čiste J.Werichovi bude podľa mňa vítaným 
obohatením doterajšej ponuky. Autori majú nielen skúsenosti s filmovými portrétmi, ale zdá sa, že ich 
research v archívoch a iných materiáloch je značne pokročilý. Obohatiť už existujúce materiály chcú 
divadelnými skúškami  Falstaffa s veľkými hereckými osobnosťami ako V.Preiss a J.Bartoška, ako aj 
čítaním Werichových nerealizovaných scenárov. Tento originálny tvorivý prístup sa mi zároveň zdá 
výzvou pre tvorcov, hlavne výber z množstva materiálu a jeho prepojenie. Projekt má však 
dramaturgičku, Báru Kopeckú, ktorá by im mala dopomôcť udržať línie rozprávania a ich kontinuitu. 
Zároveň bude možno výzvou vyzdvihnúť pôvodne plánovaný TV portrét na úroveň filmového portrétu, 
ale súhlasím s tvorcami, že tento skvelý materiál si naozaj pýta kinodistribúciu. 
 

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

Tvorcovia Miloslav Šmídmajer a Martin	Slunečko sú zohratou dvojicou, ktorá úspešne spolupracovala v 
minulosti na dokumentoch o známych osobnostiach. Projekt sa mi javí ako dostatočne premyslený a 
vyvinutý. Bio Illusion s.r.o. s jeho producentom Miloslavom Šmídmajerom  má tiež bohaté 
producentské skúsenosti. Dramaturgičkou z  ČT je Bára Kopecká a takisto sú prisľúbené ďaľšie 
profesie ako kameramani Miroslav Souček, Prokop Souček, hudobný skladateľ Petr Malásek, strihač 
Jakub Vansa atď.  
 

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

Téma, teda život a osobnosť velikána Jana Wericha sa mi zdá nadčasová a má potenciál stat sa 
súčasťou českého kultúrneho dedičstva. Premiéra na festival v Karlových Varoch sa mi vidí ako 
správna stratégia, keďže diváci sú tu rôznorodého veku a mohol by dosiahnuť tak mladých, ako aj 
staršie generácie. Tvorcovia uvažujú logicky aj o stratégii: od distribúcie na Slovensku, premietania 
pre študentov, až po TV vysielania a výrobu dvd a premietania pre krajanov v zahraničí. V tom je 
presah a dôležitosť portrétu a zároveň prejav úcty k velikánovi minulosti a majstra českej komédie. 
 

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

 
Žiadosť je prakticky a logicky vypracovaná, financie tiež logicky zdôvodnené. Tvorcovia investovali a 
majú plán i naďalej do filmu investovať. Bio Illusion 23, 36 % a koproducent Martin Slunečko 
production s identickým podielom.  Počítajú aj s finančnou účasťou českej TV 12,69 %.  Od SFK 
žiadajú neveľkú čiastku 400 000 Kč predstavujúcu 20,3 % celkového rozpočtu, ktoré sú plánované na 
použitie archívneho materiálu, čo je jedna z najdôležitejsších položiek. Relatívne malý počet 
filmovacích dní sa využije na natáčanie rozhovorov so žijúcimi autormi a inými účinkujúcimi ak Zdeněk 
Svérák, Jiří Suchý, Pavel Taussig,Vladimír Just atď. Obaja tvorcovia predstavujú profesionalitu a 
projekt má potenciál byť profesionálne zrealizovaný. Zmluvy ako aj LOI slovenského distribútora sú 
pripojené a môžeme len dúfať, že sitácia s kinami bude v lete 2021 priaznivá a film bude mať skvelú 
festivalovú premiéru, ktorú si určite zaslúži.   
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu PSO 

Evidenční číslo projektu 4153-2021 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 10.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Projekt dokumentárneho dlhometrážneho debutu POS časozberne zachytáva mimoriadny úspech mladých 

ľudí, ktorí priviedli svoj amatérsky orchester z provinčného malého mesta na úroveň profesionálnych 

orchestrov. Pre režiséra je tento príbeh cesta ako nabúrať klišé o tom, že mladí ľudia dnes nič nedokážu.  

Zároveň mu ide o pohľad na dilemu mladých ľudí, ktorí cítia, že život ich tlačí k akémusi rozhodnutiu, akoby 

dospelosť pre nich znamenala z časti vzdať sa svojich mladíckych snov. Táto dilema sa odohráva v 

súkromných životoch vybraných postáv, ale zároveň aj na úrovni celého orchestra, ktorý zdá sa 

nezastaviteľne smeruje k profesionalizácii a tým strate svojej základnej filozofie fungovania ako výsostne 

amatérskeho zoskupenia. Aj keď na prvý pohľad dokumentu v tejto chvíli trošku chýba nejaký jasná 

dramatická prekážka, dilema mladých ľudí je sama o sebe zaujímavá. Navyše neplánovaná pandémia tak 

zásadne ovplyvňuje predstavy a plány orchestra, že môže priniesť ešte zásadne zvraty v osude orchestra a 

jednotlivých protagonistov. V každom prípade je projekt veľmi kvalitne rozpracovaný a pripravený na 

nakrúcanie. Vďaka popularite samotného orchestra a cez pridanú hodnotu hudby, má tento film potenciál 

pritiahnuť početné publikum. Projekt je realisticky nastavený aj s ohľadom na aktuálny vývoj pandémie a má 

predpoklad byť úspešne dokončený. 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Projekt je po formálnej stránke veľmi kvalitne pripravený a zrozumiteľný. Žiadosť neobsahuje rozpory ani 

protichodné informácie. Spoluúčasť ďalších subjektov je dôkladne dokumentovaná. Producentská príprava 

bola veľmi kvalitne zvládnutá do podrobností. Žiadosť môže byť správne posúdená.  

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

Rozpočet mal v stĺpci A v časti vývoja obsahovať položky podľa použitia/vyúčtovania dotácie, ktorú projekt 

dostal na vývoj. 

Výška nákladov je transparentná a žiadateľ výšku riadne zdôvodnil v explikácii. Výška jednotlivých položiek 

je štandardná pre dokumentárny film s filmovými ambíciami. Vysoká je položka na hudobné práva, čo 

producent jasne zdôvodňuje.  

 

Predstava o financovaní je realistická. Producent zabezpečil alebo pred-jednal veľké množstvo zaujímavých 

partnerstiev, relevantných pre projekt. Tak isto zamýšľané ešte nepotvrdené zdroje (ČT, Hit hit kampaň, 

podpora samospráv) sa zdajú realistické, vzhľadom na charakter projektu a tému filmu. 

 

Potvrdené zdroje sú adekvátne zdokumentované. Zdroje samospráv a železníc nie sú v potvrdeniach o 

spolupráci vyčíslené, ale je predpoklad, že sumy sú realistické. 

 

Výška požadovanej dotácie zo zdrojov SFKMG zodpovedá charakteru projektu, jeho potrebám a 

finančnému zabezpečeniu zvyšku finančného plánu. Projekt má dobre rozvrhnutý plán viaczdrojového 

financovania.  

 

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

– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu? 

Producentská stratégia je podrobne prepracovaná a vhodne zvolená pre projekt. Teaser k filmu priložený k 

žiadosti je výsledkom kvalitného vývoja a dáva veľmi presnú predstavu o projekte. Spolupráca s 

renomovaným dramaturgom, ale aj renomovaným kameramanom a zvukovým majstrom je dôkazom 

kvalitnej práce producenta na príprave projektu.  

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Žiadateľ má jasnú predstavu o marketingovej stratégii pri ktorej plánuje plne využiť marketingový potenciál 

orchestra POS, ktorý je predmetom filmu. V producentskej explikácii je vymenovaná veľmi precízna 

stratégia marketingu aj distribúcie filmu, ktorá je zaujímavá a správne zvolená. 

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Časový harmonogram je zvládnuteľný. Film je dobre pripravený a celkom presne naplánovaný. Producent 

zároveň uvádza aj možnosti vývoja situácie s ohľadom na obmedzenia, ktoré môžu vzniknúť ďalším 

vývojom pandémie Covid 19. 
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4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Profil spoločnosti žiadateľa plne zodpovedá preloženému projektu a spoločnosť má dostatočné skúsenosti 

a kapacity, aby tento film úspešne dokončila. Žiadateľ realizuje, alebo zrealizoval už zaujímavý počet 

kvalitných filmov, vrátane dokumentárnych ako predložený projekt. Napriek mladému veku producentov aj 

spoločnosti, si žiadateľ úspešne buduje dobré renomé v našom regióne aj v zahraničí na festivaloch aj 

koprodukčných fórach. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu PSO 

Evidenční číslo projektu 4153-2021 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 9. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je celovečerní dokument režiséra a scenáristy Dominika Kalivody a producenta Michala 

Kráčmera o mladém amatérském hudebním orchestru z Police nad Metují – Police Symphony Orchestra, 

neboli PSO. (Zde hned připojím výhradu k titulu ve formě zkratky, která postrádá vypovídací hodnotu - nejde 

o zavedenou značku - a pro potenciálního diváka může být matoucí.) Pro 24-letého Kalivodu, absolventa 

VOŠ Akademie Michael, jde o debut (dosud vykazuje školní a účelové práce), což vyvažuje tým zkušených 

spolupracovníků (od dramaturga Ivo Trajkova po kameramana Davida Cysaře) a progresivní producent 

zaměřený na začínající tvůrce.  

 

Projekt přináší působivý lokální námět pojatý jako inspirativní příběh úspěchu a dobrovolné kulturní práce 

(na malém městě v odlehlém kraji), který zahrnuje širší generační a společenská témata. Projekt je určený 

především pro mladé a sociálně aktivní publikum, jako primární cílová skupina jsou ale uvedeni stoupenci 

PSO, čili ti, kteří příběh znají: vzniká tak otázka, nakolik je film zaměřen spíše dovnitř fanouškovské 

komunity, a nakolik chce oslovit širší publikum univerzálnějším povzbudivým sdělením. Navzdory jednotlivým 

nesrovnalostem působí celková realizační strategie velmi sebevědomě a energicky a neskrývá vysoké cíle – 

divácké i festivalové, domácí i mezinárodní, přičemž klíčový koncept staví na synergii filmu s životem 

orchestru, respektive (při distribuci) s živým koncertem.  

  

Na dokumentární debut s regionálním umístěním je rozpočet 5,78 mil. dost vysoký, a to i s přihlédnutím 

k nezbytným nákladům na hudební práva. Finanční plán je sice vícezdrojový, ale postrádá zajištění, a to 

dokonce i v deklarovaných položkách - záštity kraje a města ani vyjádření podpory ze strany soukromých 

subjektů (Správa železnic) neobsahují žádný závazek (natož částku) finanční účasti. Nutně vysoký je také 

požadavek na podporu Fondem v absolutním i relativním vyjádření – 2,5 mil., resp. 43%. Otázkou je také 

nadlimitní výše veřejné podpory, kterou žadatel opravňuje kulturní náročností projektu: při vší úctě projekt 

této definici neodpovídá ani náročností uměleckého pojetí, ani nenahraditelnou kulturní hodnotou. Vysoký 

rozpočet s vysokým požadavkem a nízkým zajištěním představuje značný rizikový faktor, který dále zvyšuje 

brzký termín realizace od ledna 2021. 

 

Velkou předností projektu je divácky vděčný příběh spojený se silným zaujetím tvůrců ve prospěch dobré 

věci – propagovat dobročinné hudební těleso a nabídnout pozitivní příklad sociální aktivity, pospolitosti a 

radosti, a to v bezprostředním a svěžím podání, jak dokládá i přiložená ukázka. Projekt působí velmi 

sympaticky a má slibný umělecký i společenský potenciál. I přes výhradu k finanční stránce žádosti 

doporučuji projekt k podpoře. Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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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 celkově působí přesvědčivým dojmem v autorském i producentském přístupu, jakkoli naplnění 

smělých ambicí bych považoval spíše za příjemné překvapení než za očekávatelný výsledek. 

Oceňuji dramaturgický výběr protagonistů – mají výrazné osobní příběhy a současně představují zajímavý 

sociologický vzorek, jejich popis v treatmentu svědčí o autorově schopnosti výstižné charakterizační 

zkratky. Na druhou stranu se nutí otázka, zda těch osobních příběhů není příliš, aby šly náležitě rozvinout a 

vzájemně si nepřekážely. 

S tím je spojen potenciální problém ve výsledné skladbě, v níž se má kombinovat několik tematických linií 

(hudební, osobní, společenská) a narativních forem (záznamy koncertů, rozhovory s protagonisty ad.), 

předložené materiály vypovídají spíše o spontánní dramaturgii, což může zintenzivnit bezprostřední účinek, 

ale také přehltit vyprávění. Jinak řečeno, doporučuji dramaturgicky zvážit množství motivů podle pravidla, 

zda méně by nebylo více. 

Kritickou otázkou je také míra autorova okouzlení předmětem pojednání a míra jeho aktivistického přístupu, 

aby dokázal zachovat potřebný odstup od důvěrně známého prostředí, s nímž je osobně spojen a jež chce 

ukázat jako úkaz hodný obdivu, a aby uměl zaujmout i neznalé a nezainteresované publikum. Jinak řečeno, 

pozice zapáleného insidera může být ozvláštňující předností, ale také limitem dosahu výpovědi. 

 

  

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

Personální složení zajímavě kombinuje začínající a zkušené tvůrce, lze předpokládat, že tým je schopen 

projekt úspěšně realizovat. 

 

 

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

Projekt má přitažlivé i společensky nosné téma rámované specifickým lokálním prostředím, domnívám 

se, že dosah díla bude spíše tuzemský. 

 

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

znaků) 

Projekt má nepřiměřeně vysoký rozpočet a nízké zajištění, což představuje značný rizikový faktor 

zvýšený brzkým termínem realizace. 

Žadatelem je progresivní začínající společnost zaměřená na začínající autory, projekt odpovídá profilu 

žadatele, lze předpokládat, že žadatel je schopen (i přes nevelké dosavadní zkušenosti) projekt úspěšně 

realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu PSO 

Evidenční číslo projektu 4153-2021 

Název žadatele Analog Vision s. r. o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková 

Datum vyhotovení 15. prosince 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Téměř časosběrný dokument mapující možná zásadní rok, roky fungování Police 
Symphony Orchestra. Dokument plný energie (nejen z hudby) a nadšení, výzev 
a cílů, ale také zprvu nenápadných problémů, jejichž řešení může zkomplikovat 
samotnou existenci PSO. 
 

1. Hlavní silné stránky projektu: 
2.      Vybraní protagonisté a jejich „konflikty“. 
3.      Pečlivě připravený projekt. 
4.      Až katarzní účinky. 
5.  
6. Hlavní slabé stránky projektu: 

     Poněkud obecná témata. 
 
 
     I v tak nejisté době je projekt připraven k realizaci a producenti i tvůrci mají několik 
záložních řešení pro případ dalších lockdownů a podobně. Může vzniknout 
povznášející film s celou škálou emocí. A vlastně to kupodivu stačí. 
 

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

     Dokument PSO zachycuje fenomén jednoho amatérského orchestru, úsilí 
vůdčích osobností tohoto sdružení, nadšení všech, nemalé cíle a cestu k nim. 
Nabízí se srovnání s nedávným projektem Postiženi muzikou (R. Sibrt, 2019), který, 
ač měl pro film „výhodnější“ výchozí pozici (orchestr složený z tělesně postižených 
hudebníků), spíše zamrzne na místě, představí sice vybrané protagonisty,             
ale paradoxně nepřenese na diváka nějakou přílišnou energii z hudby The Tap Tap a 
zejména emoci.            
     Dokument PSO, jak je patrné již z přiložené ukázky, přesně tuto energii a emoce 
slibuje a nabízí. Emočně silné okamžiky (štěstí, vyčerpání, slzy dojetí). Dosavadní 
výsledky, kterých PSO dosáhl, nezměrné úsilí, vytrvalost, radost. A zárověň 
křižovatka a řešení zásadních životních kroků. Jak skloubit tvorbu, kreativitu, práci   
s obyčejným životem, rodinou, partnery? 
 
     V této fázi díla lze snad již lépe a přesněji definovat témata, než jen vágní       
„o energii“, „o schopných mladých lidech“ atd. Zvláště, popisuje-li je režisér přímo ve 
své explikaci, a křičí-li přímo z předložené natočené ukázky: důležitá rozhodnutí o 
vlastní budoucnosti, vztah nebo práce (produkční i druhá dirigentka), co s projektem, 
ze kterého se stal úspěšný kolos... Jaký má smysl „amatérský statut“? Atd. atd. 
 
     Může se zdát, že se „honí víc zajíců“, než je zdrávo (šapitó, zpěvák Mika), což   
je v dnešní nejisté době asi pochopitelné (nevyjde jeden zajíc, je v záloze další),        
ve výsledku by však mohli rozmělnit příběh, případně samotné vyvrcholení filmu, 
protože co akce kapely, to ohromný katarzní zážitek. Hrozí devalvace. To jsou však 
předčasné obavy, výsledná stavba dokumentu stejně vznikne až ve střižně. 
 
 
 
 

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

     Mladý debutant je spolehlivě jištěn zkušenými spolupracovníky (kameraman, 
střihačka a dramaturg). Není důvod k pochybnostem, že by nezvládl tento poctivě 
připravený projekt zrealizovat. 

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

     Téma může být přínosné jak pro českou, tak pro zahraniční kinematografii, 
podaří-li se zachytit to nesmírné úsilí zúčastněných a zejména pak velké finále      
(ať už bude jakékoliv). Mladí lidé na rozcestí, úspěchy, pochybnosti... univerzální 
téma! 
 
Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné a neobsahují rozpory 
ani protichůdné informace. 
     Překvapí interpretace označení projektu za „kulturně náročné dílo“ – opravdu to 
nesouvisí s náročností film zafinancovat. 
     Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet i předloženou strategii. 
Profil společnosti a její možnosti odpovídají zvolenému cíli. Žadatel je schopen 
projekt zrealizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu 

Stop Time 

Evidenční číslo projektu 

4154-2020 

Název žadatele 
Eallin TV s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Maria Procházková 

Datum vyhotovení 3. 12. 2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Autorský dokumentární časosběrný film Davida Čálka Stop Time vzniká na základě materiálu natočeného 

během jarní pandemické situace. Soustředí se na různé osoby napříč profesemi i republikou a chtěl by 

zachytit vývoj jejich situace i názorů během celé pandemie, ideálně včetně očekávané doby návratu do 

“normálu”.  

 

Je důležité, aby vznikaly filmy zachycující mimořádné okamžiky a celá období v lidských dějinách. Tento film 

se soustředí na nás, na Česko, ale situace zde je provázána se situací celosvětovou, jde tedy o zásadní 

téma a klíčovou dobu. Připadá mi velmi důležité, že autoři chtějí “počkat” i na moment, kdy budou moci 

vystupující postavy samy zhodnotit, kam se posunuly, a zahrnout jej do příběhu, aby byl kompletní. 

 

Z ukázek je patrné, že by film mohl být citlivý, osobní, a vizuálně kultivovaný. 

 

Ze všech dodaných textových materiálů autora projektu Davida Čálka je patrná energie, nadšení, pohlcení 

tématem, ale zároveň také trochu příliš široké rozpětí záběru, co vše by chtěl v dokumentu řešit. Mírně se 

liší i jeho jednotlivé části dodaných dokumentů v definování, kdo tedy budou ti hlavní respondenti z 

nastíněného (natočeného) množství, kteří nás provedou celým filmem.  

 

Souhlasím, že obecně je možné, aby dokument vznikal až ve střižně ze spousty materiálu, který spojuje  

společné téma. Ale nevnímám to jako ideální cestu. Připadá mi to i neekonomické. Myslím si, že by měl celý 

tým (především režisér + producent + dramaturg) vědět, co chtějí točit, v jakém rozsahu a proč, a především 

by se na tom měli shodnout. Zejména v tomto bodě z podkladů bohužel vyplývá, že tomu tak není. 
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Udělení podpory Nedoporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Námět (časosběrný dokument zachycující coronavirovou krizi české společnosti) mi nepřipadá originální 

ani ojedinělý. Přesto si myslím, že má smysl zachytit prožívání, reakci, vyrovnávání se s mimořádnou 

zátěžovou situací z různých pohledů, a sama jsem na to zvědavá. 

Za nejdůležitější aspekt projektu považuji plánovaný časový přesah do doby “po krizi”, bez kterého by to byl 

jistě zajímavý, ale jen “záznam doby”. 

 

Ukázka je chytlavá - atmosférou, výběrem osobností (respondentů) i citlivým vnímáním různých vrstev 

problému. 

 

Nepochopila jsem ale, jak je možné, že se popis projektu producentem  a dramaturgem tolik liší od pohledu 

režiséra. Zatímco producent i dramaturg mluví o filmu jako o časosběrném dokumentu, obrovské výzvě 

vytvořit filmové svědectví, věří v uměleckou i historickou hodnotu, režisér David Čálek plánuje poslední 

závěrečnou část dokumentu jako hraný improvizovaný experiment a tedy chce celý dokument a jeho 

význam posunout jiným, tendenčním až aktivistickým směrem (v treatmentu se odkazuje na Dogma). 

 

Dramaturg projektu Pavel Anděl se ve své explikaci ani slovem nezmiňuje o poslední kapitole plánovaného 

filmu, tak jak ji popisuje autor David Čálek v treatmentu i režijní explikaci, kde se posouvá k fikci, která 

podle mě nemá v takovémto typu dokumentu zdůrazňujícím zachycení času, co dělat… Nebo je to jen vtip? 

Nepochopila jsem to a devalvuje to pro mne celý úmysl. 

Pokud by cílem autora byla tato poslední pasáž, měl by být příběh vystavěn jinak a především by neměl být 

definován jako časosběrný dokument. 

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

David Čálek - námět, scénář, režie, kamera - kameraman/dokumentarista, který rozhodně umí. Jako 

kameramana si ho velmi vážím. Jeho kamera bývá neotřelá, odvážná, zajímavá, technicky vždy skvělá. Má 

velký rozsah. 

 

Ludvík Bohadlo - zvuk - studio Seepwalkers -  má velkou zkušenost napříč žánry a jeho výrazný zájem o 

tento konkrétní projekt dokládá informace producenta, že se chce na projektu podílet i jako koproducent 

 

producent Martin Hovorka - Eallin - viz rámeček č.4 

 

Úspěch projektu stojí samozřejmě především na výběru osobností (respondentů), z podkladů vypadá tento 

výběr zajímavě. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Téma je efektní a aktuální. Ale není originální, ani ojedinělé. Určitě je tady místo pro další dokument 

zachycující naši dobu, zvlášť pokud bude vizuálně promyšlený a dramaturgicky bude nahlížet situaci 

(čerstvě minulou, aktuální i budoucí) pro následné generace, tedy tak, jak avizuje producent a dramaturg a 

vlasně i synopse. 

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

znaků) 

Předpokládám, že u projektů podobného typu, kdy už je část materiálu natočena (tady minimálně jedna 

třetina, spíš polovina, podle synopse je dokonce celý film o roku 2020), než se tvůrci rozhodnou, že si 

materiál žádá nějakou jinou, větší, než původně zamýšlenou výslednou formu, se bere s rezervou 

pravidlo, že natáčení nesmí začít před podáním žádosti.  

Nenašla jsem v dodaných podkladech žádné dokumenty dokládající úmysl potenciálních koproducentů 

projektu Davida Čálka a Ludvíka Bohadla do projektu vložit finanční vklad, tak jak je avízován ve finančním 

plánu.  

Pokud práce dramaturga započne plánovaně až ve střižně, pak nerozumím, proč je dle rozpočtu finančně 

ohodnocen i za fázi vývoje projektu. 

Producent uvádí, že zahájil jednání s ČT o koprodukci a spíše očekává, že by se mohla podařit, ale ve 

finančním plánu případná koprodukce s ČT není vyčíslena. To mě zaráží především v situaci, kdy žádá po 

Fondu 77,5% rozpočtu.  

Producent Martin Hovorka je spolehlivý, realistický, má dlouholeté zkušenosti a množství úspěšně 

dokončených projektů, proto si nedotaženost (zejména v dramaturgické položce projektu) předkládané 

žádosti vysvětluji jako nějaký chaos v poslední fázi před odevzdáním a je možné, že při osobní prezentaci 

se vše dovysvětlí.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu STOP TIME 

Evidenční číslo projektu 4154-2020 

Název žadatele Eallin TV s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy 2. výroba českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2021-1-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Zdeněk Blaha 

Datum vyhotovení 6. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt si za téma bere současný pandemický stav, který zasáhl celý svět. Nahlíží na pandemii z jasně 

vymezené pozice pozorovatele zajímajícího se, jak COVID-19 ochromil život v Česku. Film mapuje jak první 

jarní vlnu, ještě plnou solidarity, tak i podzimní druhou vlnu, která se nese už v temném duchu rozčarování, i 

naštvanosti. Uchopením tématu tvůrci projektu definují svou ambici vytvořit “svědectví doby”, dílo, které by 

bylo relevantním zdrojem informací o současném stavu i pro budoucí generace.  

 

Z přiloženého materiálu je zjevný dobrý výběr postav, jednotliví protagonisté reprezentují různorodé části 

populace, které byly v různém rozsahu zasaženy pandemií, v tomto případě však ne po zdravotní stránce, 

ale po té ekonomické. Mezi protagonisty jsou herci a umělci, restauratéři, kinař a distributor, lékaři, ale i 

duchovní a známé osobnosti. 

 

Autoři si uvědomují, že téma COVID-19 bude rezonovat a dokumentární filmy na toto téma se budou 

objevovat jak u nás, tak ve světě. Proto se záměrně věnují pouze situaci v ČR a to podle jasného 

(časosběrného) klíče.  

 

Jako možné úskalí se jeví, jak výsledný film a celou plejádu protagonistů složí do jednoho konzistentního 

vyprávění. Tento problém si ale autor uvědomuje a jak uvádí v explikaci, pozornost zaměří na několik 

hlavních postav, jejichž osudy budou tvořit páteř filmu. Tento záměr potvrzuje i dramaturgická explikace, kdy 

i dramaturg připouští i nutnost některé postavy zcela opustit, pro dobro filmu.  

 

Projekt je dobře připravený, výběr postav adekvátní, stejně jako téma a jeho uchopení. Po stránce finanční 

rozvahy je projekt taktéž navržen rozumně. Z žádosti je patrné, že je projekt velmi dobře připravený 

k produkci a proto doporučuji k podpoře.  

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Je evidentní, že pandemie COVID-19 se stane námětem mnoha film nejen u nás. Autoři projektu Stop Time 

si to však velmi dobře uvědomují a snaží se podle toho svůj film i adekvátně koncipovat, aby vzniklo 

nadčasové dílo, které není poznamenáno jen potřebou „být první“, nebo se pohybovat na vlně aktuality. 

Záměrně tak volí časosběr a dlouhodobější časový horizont pro natáčení. Tomu odpovídá i výběr 

rozmanitých protagonistů představující velmi dobrý průřez společnosti (nejde ale o zastoupení celé 

společnosti a je nutné pro soudržnost filmu se zaměřit jen na několik hlavních postav. To si autoři velmi 

dobře uvědomují). Pozitivním je i odklon od pragocentrismu a zaměření se na rozdílná prostředí a regiony 

ČR. Dále kladně hodnotím i zamýšlený rozsah a natáčení jak v prvních fázích na jaře, kdy ještě panovala 

občanská pospolitost a lidská solidarita s nemocnými a zasaženými, až po současnou druhou vlnu, kdy 

solidaritu a pomoc nahradila deprese, zoufalství a naštvanost. Třetí část počítá i s ambicióznějším 

uchopením tématu, kdy autor tu předkládá i zajímavý narativní experiment na hraně fikce a dokumentu s 

modelovou situací “státu ve státě” na hradě Pořešíně, kam se uchýlilo několik protagonistů filmu. Jak se 

změnil jejich pohled na život? Jak by se mohl dále odvíjet? Autor tak prostřednictvím filmu i otevírá 

originálním způsobem naše nazírání na současnou společnost, život moderního člověka a proměnu hodnot 

a vnímání světa pod vlivem pandemické zkušenosti. 

 

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

Režisér David Čálek patří mezi etablované tvůrce, jehož filmy získávají oblibu jak u diváků, tak kritiky. Platí 

to i o zahraničích festivalech, které jeho předchozí filmy uváděli (např. Pirátské sítě, Nebe peklo). 

Předložená explikace dává tušit, že podobně úspěšný by mohl být i tento projekt. Navíc je patrné, že David 

Čálek má s většinou představených protagonistů velmi blízké vztahy, není tedy pochyb, že film opravdu 

nebude klouzat jen po povrchu, ale půjde do hloubky díky důvěře, kterou od protagonistů má.  

 

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

Téma pandemie se bezpochyby týká každého z nás. Způsob, jak k němu autor přistupuje, dává možnost 

oslovit velmi široké spektrum diváků, neboť řeší otázky, které v souvislosti s pandemií řeší nejeden 

spoluobčan, od těch praktických, až po ty obecnějšího charakteru. V rámci distribuční strategie se tvůrci 

zaměřují pouze na české prostředí, tomu podřizují i samotný snímek. Nekladou si ambice dělat dílo pro celý 

svět. Je tedy rozhodně pozitivní, že si uvědomují svou pozici na trhu. Nicméně v žádosti připouští i oslovení 

festivalů v zahraničí jako možných destinacích výsledného filmu – nabízí se tedy otázka, v čem se chtějí 

lišit, aby zaujali zahraniční publikum, když v každé zemi vzniká v podstatě identický dokumentární film pro 

místní publikum? 

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

znaků) 

Žádost je předložena ve své úplnosti a uvedené informace poskytují velmi dobrý přehled o projektu Stop 

Time. Součástí byla i ukázka vybraných scén a představení několika hlavních protagonistů, vše dokládající 

vysokou kvalitu projektu po vizuální i obsahové stránce. Rozpočet projektu je adekvátní k danému rozsahu. 

Pokud jde o předchozí zkušenosti produkční společnosti, byť nejde vyloženě o společnost zaměřenou na 

dokumentární film, ale na krátké animované filmy a reklamy, neshledávám pochybnosti, proč by dané dílo 

nemělo vzniknout s ohledem na realizované projekty.  



Strana 3 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Tady Havel,slyšíte mě? 

Evidenční číslo projektu 4165-2021 

Název žadatele Endorfilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 3.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Název filmu je metaforický. Jde o to, abychom ještě jednou nebo zas a znova naslouchali poselství  

výjimečné osobnosti dvacátého století, která byla shodou okolností  nakonec prezidentem našeho státu, 

současně světovým dramatikem, také  vězněm komunistického režimu,  vědoucím člověkem, jehož 

neokázalý humanismus  a odvaha  bude patřit  vždycky k tomu nejcennějšímu ,co nám  doma dějiny  

zůstavily. 

Film Petra Jančárka je výsledkem Havlova přání ,aby tento režisér a kameraman zaznamenával scény 

z Havlova života, soukromé i oficiální..Nebylo to zčista jasna, P.Jančárek už s panem prezidentem točil, 

k téhle žádosti došlo  tři roky před koncem Havlova života. Film je originálním materiálem, jehož  záběry a 

sekvence se nikdy  nemohly nikde objevit , je to pohled na Havla  dá se říci jeho vlastníma očima, Havel 

hlavní postavou společenského dění ,Havel hlavní postavou  filmu, ústřední postavou  vlastního životního 

příběhu. Havel  ke všemu ve fázi odcházení za všech scén světa.. 

V materiálech k této analýze je řada zasvěcených úvah ,málem ministudií, nechci k nim honem přidávat 

ještě svoje.Tak  pečlivý treatmen, jako je tady, nebývá u dokumentů zvykem .Producentská úvaha zpřesňuje 

,jak vysoko by měl výsledný film mířit, až na Oskara za dokumentární film.  

Chtěla bych  zdůraznit, že Havla není nikdy dost .Zejména, když tento dokument je cudný ,vkusný 

atraktivní.Je v něm Havlův humor, ironie a sebeironie ,uvědomění si  svého  vlastního  významu a současně 

tíživé  odpovědnosti, je to portrét, který  člověka Havla myslím vystihuje. Myslím, že právem osloví světovou 

veřejnost. 

Jinak   já sama jsem málem na úrovni Květy Fialové,  jejíž reakce ve filmu je hodně exaltovaná. Moje reakce 

,když jsem se s V.Havlem setkala, byla sice stručná a  zdvořilostní ,ale  bez mého vnitřního  patosu se to 

neobešlo. Začátku tohoto filmu zcela podléhám. A jeho scénám rovněž. Pro mne nemůže dokument  být   

příliš dlouhý.    

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Václav Havel byl člověk, který si stál neochvějně za svým názorem, za svou metodikou jednání, zodpovídal 

za svá rozhodnutí. Na druhé straně sám sebe neustále kontroloval, byl vzdor  své  rozhodnosti plachým  

jedincem, skromnou bytostí, která jakoby  úplně nedůvěřovala tomu,co  dělá. 

Tyto vlastnosti se snaží Jančárkův film zachytit a zprostředkovat  divákům. Havel měl cit pro drama, 

(,samozřejmě ) ale také pro drama svého vlastního života.  Život v pravdě, jak režisér dokumentu 

zdůrazňuje ,byl pro  něj rozhodující,  nic neskrýval, bytostný dramatik v něm se musel nechat i zavřít, aby 

byl práv svému přesvědčení . 

Film má k zachycení složité osobnosti řadu prostředků : jednak okamžiky, v nichž byla s Havlem 

Jančárkova kamera,  dále autentické záběry historických událostí, ukázky z Havlových her, subjektivní 

Jančárkův komentář, vlastní Havlovy komentáře k dané situaci či situacím. V neposlední řadě  budou 

zajímavé záběry a scény z natáčení Havlovy hry Odcházení, kde si exprezident plní svůj dávný sen stát se 

filmovým režisérem. Odcházení  ze scény je jedním z hlavních motivů filmu,vždyť to byly poslední tři roky 

Havlova života, kterými ho Petr Jančárek provázel. 

Důstojnost života Václava Havla snese podle mne srovnání jen s TGM a vynikne  tím spíš, pomyslíme-li na 

to, jakou politickou reprezentaci máme dneska. I když je asi  hlavní snahou  producenta zaujmout  filmem 

mezinárodní, možná především americké publikum,i tam v zahraničí si všichni, kdo trochu pomyslí na 

souvislosti, určitě řeknou to, co  je nasnadě: prokristapána to je nadělení. 

Ale konec konců,o tom film není :je to pocta jedinečnému člověku, který se celý dal k dispozici humanismu 

a boji proti lžím.  A zvítězil. 

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

Když si prohlížím řadu filmů ,které Endorfilm s.r.o. v čele s Jiřím Konečným, vyprodukoval, tak úplně na 

jejím  konci,resp. začátku,v r. 2002,stojí film Tomáše Dorůšky Radhošť..Tehdy to byl na usedlou televizní 

produkci půvabný  experiment, a J. Konečný byl mladík, který začíná zkoušet, co kdo vydrží.V současné 

době je jedním z našich  nejprestižnějších producentů, má na svém kontě 5o vysokých  mezinárodních cen 

ze všech festivalů ,co  vás napadnou. Jeho společnost natáčí díla, která mají především  závažnou 

myšlenku, komerci se nevěnuje a tomu odpovídá i volba jeho režisérů. Dnes na opačném konci řady stojí 

Staříci,(zatím) a dál do minulosti následuje 20 let úspěchů. Film o Havlovi má v očích J.Konečného vysoké 

ambice, a je možné, že jich dosáhne.  

Petr Jančárek, režisér a kameraman. Pedagog SU, zakládající člen  společnosti Člověk v tísni,v současné 

době člen její správní rady. Nositel novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky. Pro kancelář Václava Havla 

začal pracovat v r. 2003 a od té doby se  tématu Havel v nějaké míře věnuje neustále.Vzniká trilogie Václav 

Havel ,Praha Hrad ,kde je od prvního dílu  postupně znamenáno federální prezidenství a v r.2009-(2011) 

začíná projekt Havelmovie,tj. časosběrný záznam veřejných i soukromých aktivit  bývalého prezidenta ČR. 

Z tohoto materiálu vychází film Tady Havel, slyšíte mě? Kromě toho Petr Jančárek  natočil řadu dokumentů 

či hraných mnohodílných  rekonstrukcí soudních případů (Rozsudek,Podle práva) cykly Labyrintem 

revoluce, oceněný cyklus Holocaust, Sedm klíčů, Hlasy z Ostrova Svobody( dokument natočený tajně na 

Kubě o místních disidentech.) a další. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Téma je významné i pro světovou kinematografii. Jako  dejme tomu  filmy o Lincolnovi či Churchillovi. Ale 
V.Havel  jako  dějinná postava nese podle mne aktuálnější étos než mnozí jiní. Ne, ono se to nedá takto 
srovnávat, ale Havel vymanil ( za určitých specifických podmínek na mezinárodní scéně) malý národ z jeho 
vlastní bezvýznamnosti a přispěl k jeho emancipaci ve svobodném světě. Film by jistě mohl svým příběhem 
(možná i stylem ) přispět k inovaci v rámci evropské či dokonce světové scény.   
 

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

znaků) 

Informace jsou v materiálech velmi pečlivé ,jasné,srozumitelné.Je to prostě skvěle připravený materiál pro 

soutěž o podporu  Fondu české  kinematografie.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tady Havel, slyšíte mě? 

Evidenční číslo projektu 4160-2021 

Název žadatele endorfilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 8. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt dokumentaristy Petra Jančárka a producenta Jiřího Konečného přináší lidsky i společensky silný 

námět spojený s posledními třemi roky života Václava Havla, která Jančárek dokumentoval při veřejných i 

soukromých příležitostech. Základ filmu má tvořit tento časosběrný materiál doplněný archivy a blíže 

neurčenými dotáčkami. Z projektu vyzařují silné motivace a vysoké ambice, které tvůrci opírají zejména o 

záznamy z Havlova období „odcházení“, jež označují za jedinečné a dosud neviděné, o povaze a rozsahu 

materiálu ale nic přesnějšího nesdělují.  

   Bohužel nejasná zůstává celková koncepce, jak ukazují neurčité (realizačně nekonkretizované) a 

především odlišné představy jednotlivých tvůrců: producent usiluje primárně o úspěch na americkém a 

mezinárodním trhu (včetně zisku Oscara) a za tím účelem mj. zdůrazňuje účast mezinárodních celebrit, jež 

budou namlouvat komentář (a tím odůvodňuje i vysoký rozpočet); režisér žádné takové prvky ani nezmiňuje 

a zjevně směřuje k osobnějšímu a komornímu portrétu; spoluscenárista Martin Palouš vyzvedává Havlův 

myšlenkový odkaz a jeho roli dramatika a mluví o narativním zapojení „hlasu autorů“; dramaturg Petr Pauer 

směřuje k úhrnnému životnímu pojednání „v jeho dramaticky absurdních konturách a kontrastech“. Je tu 

přinejmenším evidentní rozdíl mezi celebritním a autorským pojetím. Implicitní shoda panuje v tom, že se 

spoléhá jednak na přitažlivost osobnosti Václava Havla, jednak na blíže nespecifikovanou techniku koláže.  

   Přiložená ukázka budí rozpaky: tvoří ji předvídatelná skládačka veřejných, pracovních a soukromých 

situací, která obsahuje až kýčovité ornamenty (titulek „vzácné chvíle klidu“ na pozadí zahradnických prací – 

protagonista stříhá odkvetlé růže) a postrádá čitelnou organizaci a zacílení: je to sběr od všeho něco a ve 

výsledku nic. Ve srovnání s klíčovými havlovskými dokumenty, jakými jsou Proč Havel? (1991) V. Jasného 

z počátku Havlovy prezidentské éry a zejména časosběrný Občan Havel (2008) P. Kouteckého a M. Janka, 

s nimiž se mimochodem tvůrci vůbec nevyrovnávají, se v tomto projektu stěží hledá nějaká přidaná hodnota. 

Projekt se jeví jako laskavá, snad až sentimentální pocta odcházející legendě, která si pocty nepochybně 

zaslouží, ale které by slušelo něco nápaditějšího a strukturovanějšího.  

   Dalším kritickým bodem projektu je vysoký rozpočet přes 9,3 mil, který není přesvědčivě zdůvodněn, což 

snižuje i oprávněnost požadavku na podporu Fondem ve výši 1,45 mil., který jinak není přemrštěný. 

Finanční plán je sice vícezdrojový, ale zajištěn je pouze z jedné třetiny. Překvapivě nejsou zastoupeny 

evropské zdroje, ačkoli film míří na mezinárodní scénu. Nedostatky v koncepci a ve financování představují 

riziko, které dále zvyšuje již běžící termín realizace. 

    Jde nepochybně o bohulibý projekt, který ale objektivně vzato není dobře připraven, což překvapuje o to 

více, že se projekt chystá už deset let a že se žádost o podporu podává opakovaně, dokonce již počtvrté. 

Srdce by chtělo, ale rozum se brání doporučit projekt k podpoře, a to právě v zájmu historicky a společensky 

hodnotného potenciálu, který by bylo škoda promarnit. Na druhou stranu by bylo škoda jedinečný materiál 

nevyužít, přičemž lze doufat, že se koncepce s dalším postupem prací nutně vyjasní.   

 

Udělení podpory Doporučuji s výhradou 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt má nepochybně zajímavý a přitažlivý potenciál daný ovšem spíše jedinečnou osobností Václava 

Havla než jedinečností uměleckého pojetí.  

Projekt strádá neujasněnou, nesjednocenou umělecko-dramaturgickou koncepcí, zvláště patrné je to ve 

srovnání producentského a autorsko-režijního výkladu, které se evidentně míjejí.  

Realizační koncepce navíc postrádá potřebné konkretizace, počínaje tím, jaký původní materiál mají tvůrci 

vlastně k dispozici, a konče způsobem použití formy koláže a vyprávěcího stylu. 

Z ukázky ani z treatmentu neplyne, že by autorský materiál obsahoval něco objevného, ale to samozřejmě 

může být způsobeno jen (záměrným či nezáměrným) nedostatkem podkladů. 

Je zde také nebezpečí dojímavé mramorizace, což tvůrci explicitně odmítají, ale předložené dokumenty 

tento dojem spíše podporují. 

U projektu s mezinárodními ambicemi by šlo předpokládat širší mezinárodní koprodukční, resp. evropské 

finanční zapojení. 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

 

 

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

Personální zajištění odpovídá projektu a svým složením, profilem a zkušeností skýtá záruku úspěšné 

realizace. 

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

Osobnost Václava Havla má nepochybně mezinárodní význam, otázkou zůstává konkrétní obsah a 

způsob pojednání. Lze předpokládat mezinárodní festivalový a televizní oběh. 

 

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

znaků) 

Rozpočet je nepřiměřeně vysoký, finanční plán je sice vícezdrojový, ale (vzhledem k termínu realizace) 

má nízké zajištění. 

Realizační strategie není dostatečně rozpracovaná a konkretizovaná. 

Žadatel je důvěryhodný, zkušený, festivalově úspěšný, projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je 

schopen projekt úspěšně realizovat. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Tady Havel, slyšíte mě? 

Evidenční číslo projektu 4160-2021 

Název žadatele endorfilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 22.11.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

 

Zajimavý koncept prakticky střihového filmu ze stávajícího natočeného materiálu.  

 

Producent by měl při Slyšení dovysvětlit tyto věci: 

 

- co bude obahem 5  denního plánovaného studiového natáčení /nenalezeno v tratmentu/ 

- co vlastně a v jaké míře je obsahem honorářů hlavních tvůrců (zda natáčené materiály byly vloženy do 

projektu koproducenty plně či bez honorářů, do jaké míry, co vlastně v rozpočtu uvedenými honoráři hodlá 

uhradit - zda již vykonané práce či jejich část) 

- přiložený DEMO DEAL - související s použitím práv  na arch. materiály - byl ukončen 30.9.2019 - existuje 

dodatek o prodloužení? 

 

Hlavní silnou stránkou projektu je jistě bohatý natočený archivní materiál, který má nepopiratelně vysokou 

celosvětovou hodnotu. 

 

Předpokládám, že eventuelní podíl SFK na financování tvoří základ pro další složité  hledání dofinancování 

projektu. 

 

Projekt je připraven k realizaci, a žadatel pravděpodobně bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené 

podobě. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

– Přílohy jsou úplné a srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace. Připomínky výše.  

–  

– Žádost lze po dovysvětlení při Slyšení správně posoudit. 

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

– Rozpočet je transparentní a je výše nákladů je zdůvodnitelná, nutno však při Slyšení dovysvětlit - viz 

výše. 

– Představa o financování je realistická, do dofinancování je nutná ještě složitá cesta. 

– Jednotlivé potvrzené zdroje financování jsou dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich 

závazné zajištění, MEMO DEAL je nutno prodloužit či doložit prodloužení. 

– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný. 

– Projekt má široký potenciál k zajištění vícezdrojového financování. 

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

– Poducentská strategie je propracovaná a je vhodně zvolená pro tento typ filmu. 

– Žadatel má jasnou představu o marketingové a distribuční strategii. 

– Časový harmonogram je zvládnutelný. 

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

– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli. 

– Jedná se o zkušenou producentskou společnost s řadou ocenění a úspěchů viz Příloha B07 . 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Blix 

Evidenční číslo projektu 4162-2021 

Název žadatele Pink Productions, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 10.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost Pink Productions, s.r.o. žádá o podporu výroby druhého celovečerního 

dokumentárního filmu režisérky Grety Stocklassa pod názvem Blix. Dokumentární film vypráví o devadesáti 

dvou letém Hansovi Blixovi, bývalém švédském diplomatovi, jehož hvězdnou hodinou bylo, když jako 

zvláštní vyslanec Rady bezpečnosti OSN měl posoudit, zda režim Saddáma Husajna disponuje zbraněmi 

hromadného ničení. Jeho zpráva nic takového neprokázala, přesto pak k došlo k invazi spojeneckých sil do 

Iráku. Formálně má být projekt složen ze tří pramenů: rozhovoru režisérky s protagonistou, observací situací 

spojených s protagonistou, to vše doplněné o vhodně vybrané archivní materiály ze zahraničních televizí. 

Vývoj tohoto projektu byl podpořen dotací Státního fondu kinematografie. 

 

Žádost na výrobu je podávána předčasně, což si i sám žadatel uvědomuje. To je však aktuálně největší 

slabostí žádosti, protože dochází ke zjevné disproporci harmonogramu versus financování samotné výroby. 

Dle žadatelem předloženého harmonogramu by měla být natáčecí fáze ukončena v polovině roku 2021, a 

pak by měla následovat sedmiměsíční postprodukce tak, aby film byl počátkem února 2022 hotov. Tomu 

naprosto neodpovídá financování projektu, kdy je aktuálně zajištěn pouze věcný a finanční vklad 

producenta, tj. 11 %. Z dalších zdrojů financování filmu není nijak závazně zajištěn žádný a lze s jistotou říct, 

že u 57,64 % plánovaného financování projektu bude jeho alokování jisté nejdříve v druhé polovině roku 

2021, kdy bude už výroba filmu v postprodukci. To by ale museli být stoprocentně potvrzeny všechny tyto 

vstupy. Žádost nyní působí z hlediska rozpočtu a finančního plánu jako ideální plán, který však není 

žadatelem adekvátně podložen. V listopadu 2020 má dle žadatele potenciální švédský koproducent potvrdit 

svůj vstup do projektu. Pokud nepotvrdí, má údajně žadatel další potenciální koproducenty v záloze (nijak 

blíže nespecifikované), nicméně tento koproducent by měl žádat o podporu u Swedish Film Institute 

v jednom ze tří termínů podání přihlášky vypsaných na příští rok. Ty jsou vypsány na 13.2., 3.5, 18.10.2021. 

Obdobně jednání s Českou televizí o možné koprodukci, přes kterou je možné se dostat ke spolupráci 

s Arte... Obdobně vyjednání koprodukčního vstupu švédské televize veřejné služby… Nedoporučuji proto 

projekt Blix nyní podpořit, protože je zjevné, že by byl projekt dle nastaveného harmonogramu realizován 

pouze za podpory Státního fondu kinematografie a vstupu producenta, tedy za 42,36 % předloženého 

výrobního rozpočtu.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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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 je kompletní a srozumitelná. Pouze je podávána předčasně, což i žadatel sám reflektuje. Jedním 

z důvodů je samozřejmě mimořádná pandemická situace, která ovlivňuje všechno kolem nás. Dalším je pak 

samotný vysoký věk hlavního protagonisty. Dalším z důvodů je i údajné nabádání radních Státního fondu 

kinematografie při slyšení u žádosti na vývoj tohoto projektu, ať žadatel podá žádost na výrobu, co nejdříve. 

Obávám se však, že všechny tyto pochopitelné důvody dřívějšího podání žádosti na výrobu jsou na škodu 

projektu, protože si žadatel neuvědomil, že by stačilo jenom půl roku počkat a přijít s více přesvědčivým 

plánem výroby v synergii s financováním projektu, které by mohlo být adekvátněji doloženo a následně dle 

toho i upraven harmonogram. Takto působí žádost jako ideální, nijak však podložený, koncept realizace 

projektu. 

  

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

 

Finanční plán dokumentárního filmu Blix je žadatelem nastaven jako vícestranná mezinárodní koprodukce 

složená z níže popsaných finančních zdrojů.  

 

Lokální zdroje financování jsou ve výši 61,57 %: finanční (1,44 %) a věcné plnění žadatele (10,5 %) 

doložené čestným prohlášením, což jsou aktuálně jediné prostředky alokované aktuálně na realizaci výroby, 

která už dle harmonogramu běží. Dotace Státního fondu kinematografie je ve výši 30,42 % a možný vstup 

České televize je kalkulován na 19,22 %. Česká televize by pak měla na základě vlastní spolupráce 

zajistit/přesvědčit o vstupu do projektu francouzsko-německou televizi Arte ve výši 8,01 % výrobních 

nákladů. Dále pak producent zamýšlí vyjednat formou předprodeje za využití archivních materiálů některou 

z arabských televizí a vstup možného sales agenta dohromady ve výši 6,04 %. Zbývající podíl má být pak 

ze švédských zdrojů, tj. 24,02 % a má se jednat o finanční a věcný vstup koproducenta, který také podá 

žádost ke Swedish Film Institute, a na projektu by se měla podílet i televize veřejné služby Sveriges 

Television.  

 

Na základě výše uvedených zdrojů financování, kdy k datu podání žádosti je jistý pouze vstup producenta, 

a vzhledem k harmonogramu předloženého žadatelem a nekonkrétnímu komentáři žadatele k finančnímu 

plánu zejména v časové ose alokování jednotlivých zdrojů, lze říci, že žadatelem předložený finanční plán 

je jeho ideální, aktuálně ničím konkrétním podložená představa zajištění financování výroby, která 

neodpovídá harmonogramu výroby.  

 

Nabízí se otázky, zda žadatel stihne adekvátně dojednat všechny tyto vstupy před dokončením realizace 

projektu, či uvažuje-li o nějaké formě překlenovacího úvěru, aby dodržel i předložený rozpočet projektu, 

který vzhledem k těmto faktorům nemá smysl komentovat, protože je založen na utopické vizi alokace 

financí neodpovídající harmonogramu realizace. 
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 

Časový harmonogram realizace projektu není zvládnutelný vzhledem k nejistému financování projektu 

v termínech nastavených žadatelem.  

 

Marketingově a distribuční strategie projektu je založena na festivalovém okruhu exploatace a případném 

edukačním potenciálu šíření v rámci promítání pro školy. Žadatelem je popsána velmi obecně bez 

konkrétních vysvětlení. Na jakých festivalech se plánuje uvedení, kdo bude zajišťovat univerzitní promítání 

v USA? Žadatel zmiňuje vytvoření funkční televizní verze, ale není zjevné nakolik s ní kalkuluje, protože 

zamýšlí spolupracovat s Českou televizí, Arte, některou z arabských televizí, dále pak i se Sveriges 

Television. Bude se pro každou z televizí vytvářet speciální verzi vhodná pro daný slot dané televize? Bude 

jim producent nabízet pouze 80 min verzi? Nebo vznikne 1x kinoverze a univerzální „padesátka“ pro 

televize? Ze žádosti nezjistíme, jaký je producentův koncept televizního prodeje, a to pak následně 

zohledněné v rozpočtu. Producentem představená strategie je velmi obecná a je nutné její zpřesnění a 

zkonkrétnění. 

 

 

 

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

 

Produkční společnost Pink Production s.r.o. vznikla v roce 2009. Věnuje se produkování celovečerních 

autorských dokumentárních filmů a obdobnou pozornost věnuje i tvorbě krátkých filmů. Jejími největšími 

úspěchy jsou dva filmy uvedené v roce 2018: vlastní samotná produkce dokumentárního filmu Jana 

Geberta Až přijde válka a zejména koprodukční spolupráce na filmu Touch Me Not režisérky Adiny Pintilie, 

který se stal jedním z vítězů berlínského festivalu. Oba filmy pak měly úspěšnou festivalovou exploataci a 

byly uvedeny i v lokální distribuci. Společnost se také věnuje servisní činnosti, kdy např. pro TV NOVA s.r.o. 

vyrábí druhým rokem lokální verzi kuchařské show MasterChef.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

1 Expertní analýza 
 

Název projektu BLIX 

Evidenční číslo projektu 4162-2021 

Název žadatele Pink Productions, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková 

Datum vyhotovení 10. prosince 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Rozhovor režisérky se světovým diplomatem Hansem Blixem, stěžejní téma je 
Blixovo asi nejznámější angažmá zvláštního vyslance OSN, který měl najít jaderné 
zbraně v Iráku a „posvětit“ tak chystaný útok USA na tuto zemi. Jím vedená komise 
však nic nenašla, z Blixe se stal nepřítel všech, kteří toužili po „spravedlivé odplatě“ 
za 11. září a USA se spojenci do Iráku stejně vtrhli. Mohl Blix udělat víc? Neselhal?  
 

1. Hlavní silné stránky projektu:  
2.      Osobnost protagonisty – osobnost světového formátu téměř automaticky 

posouvá projekt do jiných než lokálních dimenzí. 
3.      Silné téma i událost – role a odpovědnost diplomata, angažmá H. Blixe v Iráku. 
4.  
5. Hlavní slabé stránky projektu: 
6.      Konfrontace do prázdna – oba protagonisté (H. Blix i režisérka) hají své pozice, 

svá subjektivní hlediska, obě pochopitelná. Možná absence třetí („objektivní“) strany 
v podobě politologů, diplomatů, komentátorů... 

7.  
8. Konečné hodnocení: 
-      Osobnost H. Blixe a jeho zásadní angažmá v komisi OSN v Iráku je natolik 

atraktivní námět, že projekt i přes výše a níže zmíněné výhrady doporučuji. 
-      Dokument Blix vzniká v době, která není obtížná jen pro tvůrce, ale také pro 

producenty. Je prakticky nemožné plánovat natáčení, natož následnou distribuční  
- a marketingovou strategii. Přesto mají žadatelé připravených několik variant, 

stejně tak tvůrci umějí reagovat na případné opětovné uzavření hranic a další 
překážky koronavirové doby. Projekt je tak připraven k realizaci a žadatel i tvůrci 
pravděpodobně budou schopni projekt uskutečnit v zamýšlené podobě. 
 

 

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

     V dokumentu se akcentují dva stěžejní motivy: 1. Blixovo angažmá vyslance 
OSN v Iráku, jeho následná nepopularita, až lynčování, a jeho neangažování se  
v odporu proti napadení Iráku vojsky USA a spojenců. 2. Úloha diplomacie 
obecně.  
     První motiv se dá odvyprávět právě pomocí unikátního rozhovoru se samotným 
Blixem a archivních záběrů. Pro druhý motiv však možná chybí ještě další hráči. 
Zatímco Blix definuje diplomacii tak, aby legitimizovala jeho postoj (rozuměj další 
neangažmá v problematice bombardování Iráku), režisérka logicky půjde po 
konfliktu a provokuje otázkami. Třetí aktér (aktéři) by mohl dát dialogu obecnější 
rozměr, oba hráče rozsoudit, byť pravdu mají, zdá se oba (úhel pohledu).  
     Protože takto zůstává dokument bez mnohých odpovědí (i otázek), oba 
protagonisti si hájí své pozice. Po smyslu diplomacie se pak můžeme ptát, když     
se vyjádří někdo neutrální, nezaujatý (což Blixova manželka pochopitelně není). 
     Zcela jistě by filmu prospěly analogické situace, příklady, kdy diplomacie 
„selhala“, případně, kdy udělala víc než se čekalo. Na takové činy je 20. století velmi 
bohaté. 
     Jinými slovy samotná konfrontace mladé režisérky (při vší úctě k autorce)  
a starého zasloužilého diplomata nestačí. Alespoň ne autorce analýzy. Případně by 
měla být role režisérky posílena. Nestačí jako tazatelka, ale jako průvodce celým 
filmem, který formuluje svůj postoj (viz explikace). 
 
     Velmi zajímavě se jeví nápad „univerzitní distribuce“ – promítání dokumentu 
na vysokých školách v USA, tím spíše  
     Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy a stojí za to ho podpořit.  
 
 
 

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

     Složení tvůrčího týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být 
zrealizován. Autorská režisérka a silní producenti.  
 

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

     Projekt má rozhodně mezinárodní přesah. 

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

     Informace v žádosti jsou srozumitelné, občas se opakující (info v B2 a B8). Ve  
smlouvě žadatele s autorkou jsou rozporuplná místa (čl. V, bod 1 a 2) a celkově 
smlouva vyznívá nevyváženě, ve prospěch jedné ze smluvních stran (žadatele). 
     Je smutné, že se musí omlouvat a zdůvodňovat vcelku „normální“ honorář pro  
režisérku za dva a více let práce na autorském celovečerním dokumentu.  
     Daný projekt je i přes objektivní potíže realizovatelný, žadatel má připravených 
několik alternativ.  
     Profil společnosti a její možnosti odpovídají zvolenému cíli. Jedná se o zkušené  
producenty.   
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu 15x15x5 Minisalon 

Evidenční číslo projektu 4165-2021 

Název žadatele Nomad Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 24.11.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Jde o podporu koprodukčního dokumentárního, či spíše kombinovaného, neboť částečně 
inscenovaného a (zřejmě majoritně) animovaného, dlouhometrážního (90 min.) filmu 
s mimořádně zajímavým, diváky i autory inspirujícím tématem.   
 
Producent předkládá žádost o podporu ve výši 1 500 000 Kč při rozpočtu v objemu 6 637 500 
Kč (vč. nákladů vývoje činících 210 000 kč). Producent kalkuluje s 27 FD. 
 

Požadovaná podpora Fondu znamená 22,6 % podílu plnění na celkových nákladech projektu. 
 
Podíly koprodukčních subjektů z České republiky jsou 51,9 % a ze Slovenské republiky 48,1 
%, obou - mimochodem - majetkově v jedněch rukách (koprodukční smlouvu podepisovala za 
obě strany stejná osoba). 
 
Žádost je vypracována se snahou informovat o projektu úplně, drobné výhrady by neměly být 
překážkou k udělení – byť rozumně redukované – podpory.  
 

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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Realizační harmonogram odpovídá údajům v Žádosti, vývoj bude dokončen do konce roku 
2020, premiéra je plánována na 15.12.2021. 
 
(Nepřiložený) scénář je dle žadatele zatím pouze „nespojitým výčtem motivů a idejí“, tudíž je 
třeba projekt analyzovat na základě předloženého treatmentu a synopse, z nichž (kupříkladu) 
nepřímo vyplývá použití všemožných animačních technik, avšak v předložených materiálech 
zůstávají bez bližší specifikace, alespoň takové, která by umožnila rozvážně posoudit 
oprávněnost kalkulované částky právě na animaci (viz níže Rozpočet). 
 
Záměr je – doufejme i pro méně znalé čtenáře žádosti a jejích příloh – formulován volně, ač 
zajímavě: „krabičky“ (tak se důvěrně původnímu projektu říkalo) dají tvůrci k dispozici dalším 
režisérům animovaných filmů (dvěma českým a dvěma slovenským a jednomu mladému 
tvůrci, pro nějž je normalizace spíše čirou historií) a výsledek jejich svobodného přístupu 
bude součástí vznikajícího filmu. Ovšem hlavním cílem je originálně připomenout zcela 
unikátní akci Josky Skalníka z roku 1984, do níž se mu podařilo zapojit 244 výtvarníků, 
z velké části „nepovolených“ a bez možnosti svou tvorbu jakkoli prezentovat či vystavovat, 
navíc se značným žánrovým a interdisciplinárním přesahem.  
 
Z výše uvedeného vyplývá úvaha nazvat film 15x15x5 Minisalon experimentálním. 
 

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

 
Pol. 04-01 Režisér ve výši 225 000 Kč + (pol. 02-03 režisér při vývoji) 25 000 Kč je ve 
smlouvě s režisérem doplněna o 50 000 Kč za „přípravu scénáře“ (tedy pol. 01-03 a pol. 01-
04?), jinak by nedávaly dohromady částku 300 000 Kč uvedenou v koprodukční smlouvě a v 
zmíněné smlouvě s režisérem. Sloučení těchto dvou různých výkonů do jedné smlouvy je 
neobvyklé. 
 
Pol. 04-02 Spolurežisér znamená výtvarného „režiséra“ filmu a koordinátora animátorů, jímž 
se má stát Lukáš Fišárek? Nebo se jedná o výše zmíněné „další režiséry“? 
 
Pol. 25-08 Animace v paušálu 1 214 000 Kč nelze bez jakéhokoli rozpisu či komentáře (resp. 
vysvětlení zvolené technologie) beze slova akceptovat.  Což se týká i pol. 25-06 Grading 
315 000 Kč, kde je odhad vystřelen vysloveně „od boku“ (nebo spíš převzat od 
subdodavatele služby bez zaváhání). 
 
Finanční plán je jednoduchý, nepředstavuje přílišnou ambici diverzifikovat zdroje. 
Dokonce nabízí otázky: pol. 4.2 zřejmě znamená výši žádosti slovenského koproducenta u 
tamního Audiovizuálného fondu, kdežto pol. 5.2 a pol. 7.1 znamenají vlastní vklady žadatele 
(producenta) resp. koproducenta (viz výše), vše bohužel bez detailního vysvětlení v přiložené 
producentské explikaci. 
 
Plán na „crowdfunding“ je dle žadatele před spuštěním. 
 

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

 
Producent jedná o uvedení filmu v České televizi (ČT) a Slovenské televizi (RTVS), což by 
znamenalo další výnosy, zmiňuje Netflix a blíže neurčené společnosti zabývající se 
kinodistribucí. Jako zvláštní formu distribuce zmiňuje galerie a doprovodné výstavy, celkem 
uvažuje v České a Slovenské republice o „miliónech“ diváků. 
 
S žadatelem se lze částečně shodnout, že „kombinace dokumentárnı́ho snı́mánı́ s dobovými 
materiály, hranými stylizovanými sekvencemi, paletou animačnı́ch technik (jejichž široké 
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využití a pojmenování si dokáže představit i expert…), použití současné hudby a technologií  
předurčuje snıḿek i pro kinodistribuci“.  
 
Žadatel nezapomíná ani na distribuci v dalších zemích a na festivalovou účast. 
  
O konkrétní divácké cílové skupině či propagačních nebo marketingových aktivitách se 
producent nezmiňuje.  
 

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

 
Jozef Lipa převzal firmu Nomad Films s.r.o. založenou v roce 2012 nedávno, v roce 2019. 
 

Rozsáhlejší zkušenosti má žadatel především s výrobou komerčních videí (včetně 
animovaných), nikoli z originální tvorby dokumentární či hrané. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu 15 x 15 x 5 (Minisalon 1984) 

Evidenční číslo projektu 4165-2021 

Název žadatele Nomad Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 7.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Za deset let bude polistopadová demokracie už stejně dlouhá jako předlistopadová komunistická totalita. S 

výměnou generací a slábnoucí pamětí nastupuje návrat starých iluzí a pověr, které nevyvrátí často ani 

seriózní historické bádání. Šanci mají osobní svědectví a pak také konkrétní příběhy a události, na nichž se 

dokumentuje nejen násilnická povaha režimu, ale také jeho myšlenková a estetická přiboudlost, ubohost a 

malichernost a zároveň přirozená nepoddajnost jeho odpůrců, jejich vynalézavost, smysl pro humor, 

nadsázku i vysoce metaforizované a zároveň individuálně i společensky angažované vyjadřování. 

 

Právě taková byla akce Minisalon pořádaná v roce 1984 Joskou Skalníkem pod záštitou Jazzové sekce. 

Orwellovský rok jako by si sám vyžádal orwellovsky omezené zadání, které však na minimalistickém prostoru 

dřevěných krabiček 15 x 15 x 5 cm vyvolalo erupci imaginace, jaká byla v oficiálním prostoru tehdejšího 

výtvarného umění nutně zapovězená a pronásledovaná. Z 284  oslovených výtvarníků se účastnilo 244 a 

vtznikla kolekce, která měla nezávislé umění reprezentovat ve sklepní galerii Jazzové sekce na pražském 

Kačerově. K tomu už ale nedošlo, protože sama Jazzová sekce byla vystavena perzekuci a soudům, takže k 

prezentaci Minisalonu došlo až v roce 1992 v Praze a pak i v Belgii, USA, Indonésii, Paříži. 

 

Dokumentární film, který si Minisalon vzal za inspiraci, se tedy vrací k fenoménu, který má nespornou lidskou 

i uměleckou potenci, nechce však jen oživovat jeho historii, nýbrž míří dál, k dnešku. Je formát zadání 

inspirativní i teď? Dá se převést působivost miniscenérií a příběhů závěsných krabiček na velké plátno? Lze 

za nimi nalézt podněty pro jiný umělecký druh i žánr? Je možné nápad replikovat na nové úrovni jinou 

soudobou technologií, která možná jakoby sama, bez velkého ideologizování, ukáže na diametrální rozdíly i 

shody mezi tehdy a teď? Žádost na všechny tyto otázky odpovídá promyšleně kladně a slibuje ne pouhý 

dokument onoho tehdy, nýbrž i kreativní obraz našeho teď. 

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

Originalita a společenská hodnota látky projektu je dána už samotným předmětem zobrazení, výtvarnou 

minisbírkou z roku 1984, která ve své době demonstrovala, že ne celá společnost se podvolila a že i v 

ideologicky a mocensky zúženém prostoru může kvést nezávislá imaginace. A jak známo, vymezené 

teritorium je samo někdy živnou půdou nečekaných nápadů, tak jako se třeba ani volný verš neobejde bez 

vnitřního řádu. 

 

Dnes se nacházíme v situaci právě opačné, v bezbřehém prostoru nekonečných možností, a tak je 

sympatické, že i současní tvůrci přijali za své pravidlo omezeného čtvercového formátu filmu, s jehož 

obsahem věcným i vizuálním si budou muset poradit stejně jako před lety tvůrci krabiček. Použijí k tomu 

podobně jako jejich předchůdci celou škálu filmových postupů a technik, kterými historii Minisalonu 

zdokumentují, okomentují, rozpohybují dějově i obrazově, i když třeba při tom budou muset porušit striktní 

hodnotovou ne-hierchizaci sbírky. Jsou si toho vědomi a sami v tomto ohledu hovoří jak o „pokoře“ ve 

vztahu k někdejšímu záměru, tak o „interpretační ráznosti zároveň“.  

 

To je tenký led, ale zároveň výzva k vlastnímu vkladu, který se v konfrontaci časů uděje výrobou čtyř 

nových krabiček 3D tiskem a jejich dnešní animací, stejně jako striktním zadáním hudebního doprovodu. 

Kreativita původního projektu Minisalonu tak nebude jen zpětně ilustrována a vzpomínána, nýbrž i 

konkrétně novými prostředky rozvíjena a zmnožována. Jde o jakýsi work in progress širšího kolektivu, kde 

samotný štáb filmu bude hlídat potřebnou polyfoničnost a soudobost projektu a žijící pamětníci zase 

udržovat jeho původní identitu. Animace se při tom jeví jako optimální způsob průniku do světa jednotlivých 

zrestaurovaných krabiček.  

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

 

Projekt má štěstí na skutečnost, že jeho ústřední protagonista Joska Skalník je stále k dispozici nejen se 

svou pamětí, ale i archivem, a producent Lukáš Skalník je jeho synovcem, takže s historií Minisalonu je 

detailně seznámen. Zatímco v jiných případech by mohlo takové příbuzenství hrozit malým odstupem, zde 

je předpokladem přímého vstupu do materiálu a zároveň tvůrčího rozvíjení „krabičkového“ odkazu. To je 

plně vloženo do rukou režiséra Jana Růžičky, který v režijní explikaci přesvědčivě představuje svou 

koncepci, jež vedle elementární empatie obsahuje zásadní možnosti rozvíjení púvodního impulsu dnešními 

prostředky. Rovněž kameraman Jiří Málek, animátor Lukáš Fišárek a skladatel Ivan Acher patří k tvůrcům 

svým způsobem předurčeným právě pro tento projekt. 
 

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

Krabičkový Minisalon zaujal po listopadu 1989 i v zahraničních výstavních síních, a to nepochybně svou 

neokázalou komorností a minimalismem a zároveň entuziasmem a nadhledem svého poselství. Spojení s 

účastí Václava Havla jako důvěrníka projektu mu při tom ještě dodávalo na zajímavosti, protože světu 

odhalovalo v jak širokém kulturním kontextu se obnova československé demokracie rodila. Dnes je tato 

dimenze společenského diskurzu zcela utopena v utilitárním politickém machiavelismu partají a kultura se 

ocitá v roli exotického ptáka skřehotajícího o podporu. Připravovaný projekt by by na ni mohl upozornit jako 

na fenomén, který tvoří naši nadčasovou identitu: režimy, politika i epidemie odcházejí, kultura však 

zůstává. Dokonce jim navzdory, jako jiný, podstatnější plán života společnosti. To je věc nadčasová i 

nadregionální, která zřejmě dostane i tomu odpovídající formu. 

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

znaků) 

 

Žádost poskytuje vyčerpávající informace jak z hlediska věcného, tak z hlediska motivačního. Vzhledem k 

československému konceptu Minisalonu 80. let považuji za nanejvýš náležitou jak nynější česko-

slovenskou koprodukci, tak účast sedmi výtvarnáíků ze SR vedle deseti z ČR. Původní poměr Čechů a 

Slováků byl asi 7 : 1, teď se skoro vyrovnává, což je ale jistě dáno vnitřními potřebami samotného projektu i 

koprodukčním zázemím, v neposlední řadě samozřejmou česko-slovenskou spoluprací, která je dnes 

možná silnější než dříve. Projekt považuji zejména za postprodukčně mimořádně ambiciózní a 

komplikovaný, kde se bude do poslední chvíle nabízet nesčetně možných variant, elán pro jeho realizaci je 

však zřejmý, stejně jako tvůrčí schopnosti všech zúčastněných. Rozpočet pokládám za realistický, podobně 

jako požadovanou částku podpory, jedná se o projekt evidentně nekomerční a v dnešní době i vysoce 

artový. 
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A to nejdn  

Expertní analýza 
 

Název projektu Minisalon 15x15x5 

Evidenční číslo projektu 4160-2021 

Název žadatele Nomads Films  s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba českého dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 23.11.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

V r.1984,roce,do nějž je situován Orwellův slavný román, oslovil výtvarník Jožka Skalník (pod křídly 

Jazzové sekce) 244 výtvarníků ( dnes renomovaných ,ovšem tehdy  patřili do  neoficiální alternativní 

scény), aby se zúčastnili velkého projektu, který dostal jméno Minisalon. Každý z vyzvaných  umělců 

obdržel dřevěnou krabičku rozměrů 15x15x5,aby ji po svém „vyzdobil“, tedy aby svůj výtvarný názor 

přizpůsobil formátu a vyjádřil  své myšlení, přesvědčení, svůj vztah ke skutečnosti. Byla to akce ilegální, 

metaforická, v nesvobodě skrývaná před StB, i vzniklá sbírka byla ukrývaná ,až po r.1989 nastoupila 

vítězné tažení světem, byla vystavena nejen v Holywoodu, v Bruselu, putovala po celých Spojených 

státech.Za presidentování Václava Havla byl soubor vystaven na Pražském Hradě. 

Režisér Janek Růžička a jeho spolupracovníci se rozhodli vytvořit z této historické události a existující 

sbírky animo-dokumentární kompozici, která bude mít imanentní hodnotu,  a obecně  se zamyslí nad 

povahou klecí, v nichž musíme žít, a to v každé době.  

Je to velmi inspirativní cíl, který nejen přiblíží orwellovskou dobu normalizace a vzdorující tvůrce,  

ale poskytne i prostor čtyřem  současným filmařům ( dvěma z generace otců zakladatelů a dvěma  mladým 

lidem)-a to tvůrcům animovaných filmů a hudebníkům, kteří na nově vyrobených krabičkách-pozor,formát je 

čtvercový a filmových políček k použité hudbě může být nejvýše 1984,-vyjádří zase své vidění světa.   

Myslím, že vznikne formálně velmi umně složený celovečerní film, který má cennou  myšlenku, 

pozoruhodnou výtvarnou hodnotu ,ať už reprodukovanou nebo  pak svou vlastní, a  zachytí ještě  

překvapivé momenty z normalizačních časů.    

Udělení podpor Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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.  

Myšlenka filmu je naprosto originální. Jde o mnohavrstevnou kompozici, na níž se podílejí umělci snad 

všech profesí v audiovizuální oblasti. Musím říct, že žasnu nad   sumou dovedností každého z nich, a to do 

té míry, a že se ani nesnažím rozklíčovat ,čím vším kdo do narativní a obrazové  kompozice přispěje. Tak 

např. režisér  Janek Růžička, který je autorem myšlenky a koncepce, je dramaturgem současného  tance, 

básníkem, režisérem dokumentů a magazínů (Queer např.) také znělek  a upoutávek a dlouhodobě 

spolupracuje se scénou ND. Lukáš Fišárek má na starosti výtvarnou režii a animaci, vystudoval UPMPRUM 

u prof. Barty, založil  multiplatformní studium Oficina, které se snaží budovat povědomí o interaktivním  a 

moution designu.  .L. Fišárek vede ateliér interaktivního designu na Západočeské univerzitě v Plzni. Ovšem 

dostal  i Českého lva za plakát k filmu Po strništi bos, podílel se na výtvarné podobě českých TV. stanic. 

Kameraman Jiří Málek je zároveň absolventem  tanečního Duncan centra, spoluzakladatelem uskupení 

TOW, které pracuje na rozvíjení  principu synchronizovaného pohybu, zvuku ,obrazu a světla. Dramaturg 

Filip Novák studoval na Ježkově konservatoři určitý čas i obor jazzové housle. Hudebník Ivan Archer je 

básníkem, býval i lesním dělníkem, je fotografem, a především  skladatelem. Jeho opera Sternenhoch 

na ND z roku  r. 2018 se stala událostí sezóny a získala titul  představení  roku napříč žánry. A to ještě 

producent  Josef Lipa je 9 let  členem slovenské hudební skupiny Saténové ruky. 

Uvědomuji si, že většina informací v tomto oddíle patří spíš do“ personálního zajištění projektu,“ ale tady to 

uvádím z jiného hlediska.Myslím, že  multižánrový charakter této komposice klade  nemalé nároky na 

filmařskou  technickou  představivost a pro mou osobu je snadnější delegovat ji na tvůrce, kteří  ji evidentně 

mají. Já jim prostě věřím, že dokáží skloubit svůj tvůrčí potenciál s pestrými  požadavky filmu. 

Kromě animovaných sekvencí  a  obrazových hrách s krabičkami  budou ve filmu i sekvence stylizovaně 

hrané, např. návštěva  estébáků v bytě u Skalníků, sekvence s pošťačkou ,která krabičky doručovala 

,vzpomínky dosud žijících výtvarníků. Rozhovory s Jožkou Skalníkem, který stál u zrodu projektu, 

vzpomínky na již nežijící výtvarníky, dokumentární pasáže ze současných manipulací s krabičkami( 

stěhování za sklepa  apod.), mozaika ze všech krabiček  rozestavěná na podlaze,motiv výroby krabiček 

dřevěných i těch nových na 3D tiskárně. Motiv Václava Havla, který pozorně  osobně sledoval přísun 

jednotlivých děl, motiv J.Seiferta, který toho roku v říjnu dostal Nobelovu cenu a v neposlední řadě úryvky 

z Orwellova klíčového  díla, které budou znít pod některými  filmovými obrazy. 

Určitě  bude klíčovou disciplínou střih(Jan P.Truhlář) protože materiálu je víc než dostatek a bude asi nutná 

uvážlivá selekce. 

 

 

 

 

 

 

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

Lukáš Skalník, producent ,zakladatel animačního studia Eallin, které má šedesát zaměstnanců ve čtyřech 

metropolích světa. Zakladatel produkční společnosti Nomad Films. Je presidentem  mezinárodní 

producentské organizace International Quorum  of Motion Pictures Producers, spolupracoval s Amnesty 

International v N.Y. ,pro niž dělal  globální kampaň. Při té příležitosti pracoval s Meryl Streepovou či  Terry 

Giliiamem .Jako  spoluproducent se zúčastnil filmového experimentu Exquiside Corpse, na němž pracovalo  

54 režisérů z 46 zemí. 

Josef Lipa,producent ,spoluzakladatel Nomad Films a spolumajitel Eallinu. 
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Lukáš Fišárek,autor a pořadatel festivalu  moution designu“Muovo“. 

Jiří Málek-kameraman např.dokumentů Hry prachu, Zdroj-Source, Doba měděná 

Filip Novák, dramaturg, drtg v Centru  publicistiky ,dokumentaristiky a vzdělávání v ČT: Artóza ,  

Ferdinandovy zahrady, Zákon Helena, Queer ,Krásný ztráty, Insomnia, Čtyři v tom, Kdo neskáče, není 

Čech, Kmeny… 

Ivan Acher ,má na kontě hudbu ke 150 divadelních inscenací,20 tanečních představení a 30 filmům.  

 

 

 

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

Látka není v žádném případě lokální, má zahraniční přesah už tím, že někteří výtvarníci krabiček mají jména 
známá  i v zahraničí. Kromě toho je to ojediněle výtvarně   a animačně pojatý projekt ,který by příběhem i 
stylem mohl přinést  inovaci v rámci české i evropské tvorby. 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou  srozumitelné a žádné rozpory neobsahují. Posoudila jsem materiál 

podle svých možností správně. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Nahoře i dole 

Evidenční číslo projektu 4172 - 2021 

Název žadatele NOW production 

Název dotačního okruhu 2.Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Luboš Vála 

Datum vyhotovení 9.12.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  Projekt předložený společností NOW je výpověď o době před sedmdesáti pěti lety vyprávěná 
současným jazykem pro současnou společnost. 
 
Je velmi podrobně popsán v přílohách, je doloženo právní zajištění projektu a žádost ukazuje 
zápal žadatele realizovat projekt popsaným způsobem. 
 
Projekt, kde hlavní roli budou hrát archivní materiály a zvuková stopa vznikající 
v dokončovacích pracích je představen v popisu a přílohách a jeho realizační a nákladová 
představa je v souladu se základní koncepcí prací na celovečerním dokumentárním střihovém 
filmu. 
 
Představa finančního zabezpečení je doložena řadou LOI a jiných dokumentů a výše požadované 
podpory je adekvátní k očekávaným nákladům a typu projektu. 
 
Projekt je připraven k zahájení prací na realizaci, zvláště k vyhledávání archivních materiálů a 
zajištění jejich digitalizace. 
 
Žadatel je subjekt, který má dostatečné zkušenosti a je předpoklad úspěšného uskutečnění 
projektu- 
 
Doporučuji poskytnutí podpory. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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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 je postavena na odpovědném hodnocení faktů spojených se záměrem realizovat tento 
projekt.  
 
Veškeré informace jsou popisné a dávají dobrou představu o současném stavu tohoto projektu a 
o navrhované cestě, jak tento projekt realizovat.  
 
Veškeré přílohy představují záměr, jako realizovatelný a doplňují rozpočet a finanční plán tak, 
že jsou vyjasněny některé případné otázky.  
 
Žadatel předkládá informaci o stavu zajištění financí ve formuláři A ve výši, která je v rozporu 
s dalšími přílohami. Zajištění financí, které je deklarováno v LOI bez České televize je ale 
výrazně vyšší a v optimistickém pohledu se pohybuje kolem 49 %. 
 
Žádost a veškeré přílohy dávají dostatečné podklady pro rozhodnutí.  
 
 
 

  

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

 
Rozpočet 
 
Předložený rozpočet předkládá představu žadatele o nákladech na realizaci celovečerního 
střihového filmu. 
 
 Při pohledu na tento rozpočet by bylo možno ho charakterizovat jako netransparentní, ale 
typ výroby a komentář v příloze B ho staví do pozice rozpočtu, u kterého lze ohodnotit 
jednotlivé položky.  Jejich výše odpovídá předpokládané výrobě, vztahu na držitele práv 
k archivním záběrům a zpracování zvukové stopy projektu.  
 
Rozpočet počítá s výrobou materiálů pro budoucí vznik cizojazyčných verzí. 
Rozpočet je odrazem nákladů při realizaci projektu dle přiloženého harmonogramu a jejichž 
výše je obhajitelná. 
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Finanční plán. 
 
Finanční plán ukazuje představu o zajištění vícezdrojového financování. 
 
Je zde uvedeno 5 subjektů z různých oblastí, počínaje veřejnoprávními zdroji, sponzoringem, 
distribučními zdroji (MG) a koprodukčním příspěvkem. Většina těchto představených zdrojů 
je doložena písemnou formou s uvedením částek.  
 
LOI České televize je vyjádřením závazného zájmu, bez uvedení podrobností, ale částky 
uvedené v žádosti jsou reálné a odpovídají svojí výší pravděpodobnému příspěvku. 
 
 
Pro tento typ projektu a tento námět je výše požadovaného příspěvku obhajitelná.  
  
 

 

 

 

 

 

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

 
 
Výrobní strategie projektu je založena na vztahu mezi žadatelem a řadou filmových archivů 
z různých částí světa a různých oblastí archivačních materiálů. Tato strategie je podrobně 
popsána v popisu projektu a ve všech přiložených explikacích. Ukazuje stupeň připravenosti 
žadatele a dobře zpracovanou metodiku realizace vztahů s budoucími dodavateli obrazového 
materiálu.  
 
Strategie představuje činnosti, které budou realizovány, z nichž lze vyzdvihnout pozornost 
věnovanou právnímu zabezpečení možnosti exploatace archivních materiálů a upravení 
vztahu mezi žadatelem a dědici a ochránci osobnostních práv hlavních protagonistů. 
 
Veškeré tyto činnosti, popsané v rámci popisu a příloh a související se strategií výroby, mají 
odraz v návrhu rozpočtu a jsou v něm dostatečně definovány z hlediska svých nákladů. 
 
  
 

 

 

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

Žadatel je představen jako subjekt již delší dobu působící v oblasti výroby AVD.  
  
Téma tohoto projektu je úzce spjato s vůdčím jménem společnosti a tím je položen základ pro 
vznik velmi zajímavého projektu. 
 
Popsaný projekt je jednoznačně zařaditelný do oblasti, v které již žadatel realizoval své 
představy. 
 
Hledisko finanční náročnosti je touto společností zvládnutelné.  
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Expertní analýza 

 

Název projektu Nahoře i dole 

Evidenční číslo projektu 4172-2021 

Název žadatele NOW Production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 8. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Téma československých letců, kteří sloužili během 2. světové války v jednotkách britské RAF, bylo už 

víckrát zpracováno. Pozitivem projektu je, že k této látce přistupuje originálním způsobem. Deníkové 

záznamy letců Františka Fajtla a Filipa Jánského vyprávěné v první osobě hlasy mladých herců mají 

být kombinovány pouze s dobovými archivními materiály, tedy bez jakéhokoliv komentáře. Jedná se o 

odvážný, ale moderní přístup vlastní současnému světovému autorskému dokumentu. Autorem 

námětu a režisérem je Tomáš Bojar, jenž je podepsán pod několika oceněnými českými dokumenty. O 

zvolené metodě má jasnou představu, kterou demonstruje v rozsáhlé režijní explikaci. Klíčová je role 

střihače, tím má být již poměrně zkušený Šimon Špidla. Do tvůrčího týmu dobře zapadají i další 

členové.  

Inovativní přístup může být pro českou kinematografii přínosný. Látka má silný mezinárodní potenciál, 

téma je ale významné i pro českou veřejnost, a to především pro mladší generace. Z tohoto hlediska 

by mohl být projekt společensky závažný, i když má ještě jisté rezervy. Volba hlavních hrdinů je 

zajímavá tím, že se jedná o naprosto protikladné charaktery. Oba byli nasazeni také na východní 

frontě, stejně ale skončili v 50.letech v komunistické věznici na Mírově. Tato kapitola by si ale rozhodně 

zasloužila větší prostor než pouze krátký epilog. 

Žadatelem je společnost NOW Productions, která má ve svém portfoliu řadu televizních projektů.  

Rozpočet je adekvátní a finanční úvaha realistická, založena na vícero zdrojích. Žadatel má také 

jasnou představu, které archivy chce oslovit, a je domluven se specializovanou mezinárodní firmou, 

která se této činnosti bude věnovat a ujme se zároveň i mezinárodního prodeje. Projekt má být 

koprodukcí mezi ČR a SK, slovenský koproducent je potvrzen, stejně jako ČT. Pro českou 

kinodistribuci se žadatel domluvil se společností Pilot Films, což je pro projekt dobrou volbou.  

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Téma československých letců, kteří sloužili během 2. světové války v jednotkách britské RAF, bylo už 

víckrát zpracováno. Pozitivem předloženého projektu je, že k této látce přistupuje originálním 

způsobem. Východiskem je literární dílo letců Františka Fajtla a Filipa Jánského. Jejich deníkové 

záznamy vyprávěné v první osobě hlasy mladých herců mají být kombinovány pouze s dobovými 

archivními materiály, doplněné už jen dodanými ruchy a původní komponovanou hudbou, tedy bez 

jakéhokoliv konvenčního vysvětlujícího komentáře. Jedná se o odvážný, ale moderní přístup vlastní 

současnému světovému autorskému dokumentu. Tímto postupem se může dosáhnout zajímavých 

kontrapunktů. Autor má o své režijní metodě jasnou představu, kterou demonstruje v rozsáhlé režijní 

explikaci. Ta jasně naznačuje, že cílem není pouhá přímočará ilustrace dějin. Volba hlavních hrdinů je 

zajímavá tím, že se jedná o naprosto protikladné charaktery: stíhač Fajtl byl gentleman a pedant, 

zatímco střelec v bombardéru Jánský byl spíše rošťákem a dobrodruhem. Jejich životy ovšem 

probíhaly paralelně, nikdy se nepotkali, takže o jistou vnitřní dynamika jejich vztahu je látka logicky 

ochuzena.  Jejich osudy nás přenesou z Anglie také na východní frontu, kde sloužili v armádě SSSR. 

Líčení této kapitoly nevychází nijak kriticky, což je podle autora dané nejen tím, že literární texty byly 

vydány v době komunizmu, ale i tím, že oba hrdinové vnitřně příliš kritičtí nebyli. To ovšem 

nezabránilo tomu, že v 50.letech skončili v komunistické věznici na Mírově. Této části chce ale autor 

věnovat pouze krátký epilog, což je na škodu věci a upozorňuje nato i dramaturg ve své explikaci. 

Tato kapitola by si rozhodně zasloužila větší prostor, a to nejen z ideových, ale i z emočních důvodů.  

 

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

Autorem námětu a režisérem projektu je Tomáš Bojar, jenž je podepsán pod několika oceněnými 

českými dokumenty. Dva z nich natočil s Pavlem Abrahámem (Česká republika a Dva nula) a dva 

s Rozálií Kohoutovou. Samostatně má na sém kontě jeden realizovaný dokument a další dokončuje. 

Zvoleným režijním přístupem se projekt vymyká jeho předešlé tvorbě, je si toho ale jasně vědom a 

předložil také propracovanou představu o realizaci. V ní se chce opřít o scenáristu Mareka Šindelku a 

především o zkušeného střihače Šimona Špidlu, se kterým režisér spolupracoval už na předešlých 

třech dokumentech. Jeho role je klíčová, protože film bude vznikat hlavně ve střižně. Do týmu dobře 

zapadá i mistr zvuku a zvolený dramaturg. Hudební skladatel, jenž je další klíčovou postavou, zatím 

není úplně potvrzen, ale oslovení slovenského tvůrce Dalibora Kociána je dobrou volbou.  

 

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

znaků) 

Téma projektu je stále aktuální pro českou veřejnost, a to především pro mladší generace – o to víc, 

že tendence zamlčovat temné stránky komunizmu nemizí, ale v dnešní době spíše nabírá na síle. 

Z tohoto hlediska by mohl být projekt společensky závažný, i když má ještě jisté rezervy. Látka má 

také už díky zvolenému tématu jasný mezinárodní potenciál. Pro českou kinematografii je přínosný i 

inovativní přístup látce. Díky tomu může film zaujmout i na mezinárodní festivalové scéně. Z hlediska 

kinodistribuce projekt poněkud handicapuje metráž – 65 minut.    

 

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

1000 znaků) 



 

 

Strana 3 

 

 

Žadatelem je společnost NOW Productions, založena v roce 2012 Gordonem Lovittem, Britem, jenž 

má dnes už i české občanství. Lovitt má bohaté zkušenosti z práce v různých manažerských pozicí 

v ČT a Prima. Ve své společnosti vyrobil řadu televizních projektů. V oblasti dokumentů společnost 

připravuje mezinárodní sérii Útěky za železnou oponu.  

Rozpočet je vyčíslen na 4,6 mil Kč. Značnou část – 1,2 mil - tvoří zakoupení archivních materiálů. 

Žadatel má jasnou představu, které archivy chce oslovit, a je domluven se specializovanou 

mezinárodní firmou, která se této činnosti bude věnovat. Ta se ujme také mezinárodního prodeje (LOI 

přiloženo). V žádosti by mohlo být zdokumentováno, v jakém stádiu je jednání s jednotlivými archivy. 

K použití literárních textů obou hlavních protagonistů existuje písemný souhlas dědiců. 

Projekt má být koprodukcí mezi ČR a SK, slovenský koproducent je potvrzen. Očekává příspěvek ze 

slovenského fondu a spolupráci s RTVS, která zatím není potvrzena. Naopak potvrzena je ČT. 

Součástí vícezdrojového financování je i společnost Best Communications, která by měla do projektu 

vložit 0,5 mil Kč (LOI). Příspěvek SFK 1,6 mil tvoří 35% rozpočtu.  

Pro českou kinodistribuci se žadatel domluvil se společností Pilot Films, uvádí, že přiložil i LOI, to ale 

v materiálech nebylo. Strategie je nastíněna jen poměrně stručně, divácká skupina by mohla být také 

charakterizována detailněji. Dobrým záměrem je nabídnout film i pro školní projekce, strategie chybí 

ale více konkrétních nápadů.  

Vzhledem k povaze projektu, jenž bude vznikat ve střižně a dalších postprodukčních studiích je 

harmonogram realistický a nemusí jej proticovidová opatření zásadně ovlivnit. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Ještě nejsem, kým chci být 

Evidenční číslo projektu 4178-2021 

Název žadatele Somatic Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 4. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Režisérka, scénáristka a střihačka Klára Tasovská připravuje, tentokrát také v roli producentky, dokument o 

osobnosti české fotografie Libuši Jarcovjákové. Není to jednoduchý úkol. Libuše Jarcovjáková není 

jednoduchá. Její život i tvorba může být inspirací hned pro několik románů. Pro její tvorbu je kromě jiného 

charakteristické opravdu velké množství fotografií, které často vznikají v prostředí, které není vhodné pro 

fotografování a tím spíš pro filmování. 

Pravděpodobně může vzniknout, a Libuše Jarcovjáková si rozhodně zaslouží, aby vznikl, zajímavý 

dokument, který přiblíží svébytnou tvorbu a život této mimořádné fotografky. 

Mezi slabé stránky projektu patří absence zkušeného producenta, nebo alespoň produkčního. Díky tomu 

žádost obsahuje řadu převážně formálních nedostatků, viz dále. 

Na druhou stranu „Producentský záměr“ žádosti by mohl sloužit mnohým „zkušeným“ producentům jako 

ukázka toho jak má tato část žádosti vypadat. Velmi pečlivě a poctivě zpracovaný přístup producentky 

k jednotlivým kapitolám, srozumitelný a podrobný komentář k rozpočtu, který pomáhá vyjasnit některé 

nedostatky tabulkového rozpočtu.  

Skutečnost, že tento dokument o Libuši Jarcovjákové vzniká v převážně dámském týmu, možná napomůže 

tomu, aby vznikla otevřenější výpověď o životě, názorech a díle této osobnosti. 

 

Vzhledem k tomu, co jsem uvedl výše, a také proto, že jsem zvědavý na zprávu o „Osobnosti české 

fotografie za rok 2017“, kterou navzdory jejímu věku teprve nedávno objevil a ocenil svět, doporučuji tento 

projekt k udělení maximální podpory. 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Z předložené žádosti je patrná snaha poctivě odpovědět na všechny otázky kladené fondem, ale přesto, 

možná díky malé zkušenosti, některé otázky zůstávají. 

Postrádám smluvní doklad o spolupráci na projektu mezi producenty Somatic Films s.r.o. a Lukášem 

Kokešem. 

Opční smlouva s Evou Dvořákovou postrádá v kapitole II. Specifikace Díla tři zásadní údaje: předpokládaný 

rozsah díla, bližší charakteristiku díla (dokumentární film) a informaci o spoluautorce díla. Všechny tyto 

chybějící údaje naštěstí již obsahuje následná smlouva o vytvoření díla a poskytnutí licence. 

Chybějící smlouva, případně smlouva o smlouvě budoucí s protagonistkou filmu je částečně nahrazena 

jejím prohlášením o spolupráci na vývoji AVD.  

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

Rozpočet je ve výsledných sumách srozumitelný a reálný a odpovídá i počtu natáčecích dnů. 

Problémy jsou spíše „technologického“ charakteru, zejména v autorských honorářích, licencích a 

honorářích za účinkování. Komentář k rozpočtu sice objasňuje některé položky a zabraňuje tak tomu, abych 

si mohl myslet, že producentka na některé položky úplně zapomněla a jiné zase značně přepískla.  

Producentka se ve své žádosti zmiňuje o využití literární tvorby Libuše Jarcovjákové, ale v rozpočtu o tom 

není ani řádka. Autorské honoráře patří na jiné místo stejně jako honorář za vystoupení protagonistky. 

Není možné zahrnout veškerou odměnu za účinkování, literární tvorbu a licence k užitým fotografiím do 

jedné částky, která v sobě navíc obsahuje i honorář za autorský dohled při scanu fotografií a to vše dát do 

kapitoly „Postprodukce“. Chápu, že jde pravděpodobně o celkovou sumu, na které se s Libuší 

Jarcovjákovou domluvily, (producentka a fotografka) ale ani z právního hlediska není možno tímto 

způsobem postupovat.  

Finanční plán staví producentka, s ohledem na obsah dokumentu, převážně na veřejných zdrojích a přesto 

je jeho skladba poměrně pestrá. 

Má předjednanou spolupráci s ČT, která by měla poskytnout ne jen finanční prostředky, ale i práva na své 

archivy a věcné plnění. 

Od českého fondu producentka očekává přímou finanční podporu formou dotace a hodlá také využít 

možnosti Filmové pobídky. 

Dalším zásadním zdrojem finančních prostředků se má stát koprodukce se slovenskou filmovou společností 

Nutprodukcia, která bude postupovat stejným způsobem jako česká strana a vedle vlastních soukromých 

prostředků se pokusí získat finance od AVF a RTVS. 

Producentka dále počítá i s investicí vlastních zdrojů, jak finančních, tak věcných a jako další pramen peněz 

by mohla posloužit crowdfundingová kampaň a nadační fond Praha ve Filmu Prague Film Fund. 

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

Realizační strategie, tak jak je popsaná v „Producentském záměru“, svědčí o bohatých zkušenostech 

žadatelky s tvorbou a následným uplatněním podobných dokumentů. 

Producentka si uvědomuje možné komplikace, které mohou nastat v průběhu natáčení, vzhledem ke stále 

probíhající koronavirové krizi. 

Poměrně větší počet natáčecích dnů zdůvodňuje producentka jistými limity protagonistky, která vzhledem 

ke svému zdraví není schopna absolvovat standardní celodenní natáčecí směnu.  

Cílová skupina, marketingová strategie, distribuční a festivalová strategie jsou v záměru producentky 

stanoveny s důkladnou znalostí toho, co komu a jak nabídnout. 

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

Klára Tasovská, sice jako producentka na tomto projektu začíná, ale jako dokumentaristka má dostatek 

zkušeností a se svými filmy již slavila i řadu úspěchů a ne jen na domácí půdě. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ještě nejsem, kým chci být 

Evidenční číslo projektu 4178-2020 

Název žadatele Somatic Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 12. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Vznikající dokumentární film Kláry Tasovské, tématizující život a dílo významné české fotografky Libuše 

Jarcovjákové, považuji za vynikající příležitost, jak přiblížit širší veřejnosti tvorbu této mimořádné umělecké 

osobnosti. Není sporu, že dílo fotografky, která je zvláštní shodou okolností možná dnes známější ve světě 

než doma, může být pro mnoho diváků překvapením a objevem. Rozhodnutí soustředit se ve filmu na 

poměrně pečlivé a přehledné představení životní dráhy umělkyně za souběžného prezentování celých sérií 

jejích snímků, vytvářejících při řazení v rychlém sledu cosi jako kvazi-filmový pohyb, považuji za zřejmě 

nejlepší možné řešení, jak tvorbu Libuše Jarcovjákové ve filmu představit. Tento způsob zachovává ve 

vztahu k fotografiím nutnou civilnost a věcnost a nevede k jejich dodatečné patetizaci nebo sentimentálnímu 

„doladění“, což by se podle mého názoru příčilo samotnému charakteru fotografií, samotné estetické 

koncepci, kterou Libuše Jarcovjáková celý život důsledně rozvíjí. V případě jakéhokoli filmového 

zprostředkování a zhodnocení díla Libuše Jarcovjákové se samozřejmě vnucuje otázka, nakolik bude jedno 

médium (fotografie) skrze jiné médium (film) schopno k divákům promlouvat, nakolik bude autor takového 

dokumentu v pokušení stylově svým filmem charakter fotografií „napodobit“, nebo naopak se napodobení co 

nejvíce vyhnout a vytvořit vlastní vizi, do které mohou fotografie organicky patřit. Na základě treatmentu a 

explikací mám dojem, že syrovost fotografií Libuše Jarcovjákové i její autentické výpovědi budou asi 

dramaturgicky mírně zkroceny a podřízeny obecné sdělnosti (tak, aby si různé „cílové skupiny“ diváků našly 

ve filmu to své), mám ale k tomuto rozhodnutí plný respekt. Životní příběh Libuše Jarcovjákové i její ochota 

přímo se na filmovém vyprávění o svém životě podílet každopádně umožňuje režisérce získat dostatek 

silného materiálu, který může posloužit ke vzniku pozoruhodného filmového díla, povyšující běžný žánr 

filmového portrétu na silnou výpověď o originální lidské existenci. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 



 

 

Strana 2 

 

 

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) 

O originalitě práce Libuše Jarcovjákové a společenské hodnotě její tvorby podle mého názoru nemůže být 

sporu, už samotnou možnost, že by film tyto věci mohl divákům zprostředkovat, považuji za skvělou. 

Otázkou jistě zůstává, nakolik se charakter a estetické pojetí tvorby Libuše Jarcovjákové „potká“ 

s charakterem filmu, nakolik si tyto dvě formy a dvě média při svém kontaktu budou blízké nebo cizí, nakolik 

budou jedno v druhém rezonovat. Umělecký záměr tvůrců projektu na mě z předložených explikací působí 

jako promyšlený, koncepčně víceméně ujasněný, přičemž důraz je kladen na jistou vyváženost: na jedné 

straně představení momentu syrovosti a snahy o zachycení prchajícího času i za ceny technicky méně 

„dokonalého“ provedení, které jsou charakteristické pro samotnou Libuši Jarcovjákovou, na druhé straně 

snaha o přehlednost a jasnost filmového vyprávění o jedné výrazné osobnosti, členění do kapitol, vědomý 

odkaz na mytologizující interpretaci životní pouti člověka v duchu campbellovské antropologie, vstřícnost 

vůči diváckému očekávání, že hrdinka filmu bude nějak „žánrově“ zařazena. Oscilaci mezi těmito dvěma 

póly považuji za dramaturgicky zajímavou a nosnou. Zároveň je pro tvůrce otevřena možnost jak při 

natáčení, tak zejména ve fázi střihu tyto složky filmové struktury ještě ve vzájemném dotyku testovat a 

posouvat, neboli zachovat si do poslední chvíle práce vztah k filmu jako k živému, organicky vznikajícímu 

tvaru. 

 

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

Za filmem o životě a tvorbě Libuše Jarcovjákové stojí respektovaní filmoví tvůrci. Klára Tasovská je jako 

režisérka podepsána pod dokumentárními filmy, oceňovanými na významných českých i evropských 

festivalech, na dalších výrazných projektech se podílela jako dramaturgyně a střihačka. Dramaturgyně 

projektu Viera Čakányová je letošní laureátkou Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. 

Velkým přínosem pro film bezpochyby může být účast významné střihačky Jany Vlčkové, držitelky ceny 

Český lev. 

 

 

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

Už samotné zprostředkování tvorby Libuše Jarcovjákové širšímu publiku by podle mého názoru bylo velice 
záslužné, životná dráha této umělkyně ale navíc umožňuje vytvořit filmové vyprávění o zcela originální a 
mimořádně silné osobnosti, jejíž příběh se může stát podobenstvím o vztahu nonkonformní lidské bytosti ke 
světu, který si konformity cení nade vše a vyžaduje ji někdy i velice bolestivými prostředky. V tomto smyslu 
může film přesáhnout svou vlastní aktuálnost směrem k nadčasové výpovědi, obecně sdělné a potřebné 
kdekoli na světě. 

 

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

znaků) 

Žádost považuji za kvalitně zpracovanou, produkční strategii za dobře promyšlenou a zformulovanou. Film 

je rozhodně realizovatelný, o kreditu žadatele není pochyb. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ještě nejsem, kým chci být 

Evidenční číslo projektu 4178-2020 

Název žadatele Somatic Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy  2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lucie Česálková 

Datum vyhotovení 10. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt „Ještě nejsem, kým chci být“ režisérky Kláry Tasovské je životopisným portrétem fotografky Libuše 

Jarcovjákové, podpořeným Fondem již ve stadiu vývoje. Předložená žádost představuje komplexně 

připravený projekt s mezinárodním potenciálem, a to od uměleckého záměru po producentskou strategii.  

Osobnost a tvorba Libuše Jarcovjákové představují pro filmové ztvárnění velmi slibnou materii jak ve smyslu 

tematickém, tak formálním, a projekt „Ještě nejsem, kým chci být“ tohoto potenciálu plně využívá. 

Podstatným prostředkem napojení se na toto téma je přiblížení se (v doslovném smyslu) k autorce a její 

aktivní zapojení do tvůrčího procesu vzniku filmu. Vidění Jarcovjákové se stává integrální součástí filmového 

vyprávění a je doplněno jejím vlastním komentářem. Film je tak reflexí autorčiny sebereflexe ve vizuálním i 

verbálním smyslu. Současně však otevírá řadu obecnějších témat překlenujících historické (život 

v komunistickém Československu) a současné (trend selfie-kultury), mediované i přítomné/ žité, osobní a 

celospolečenské, místní a globální souvislosti. S ohledem na řečené projekt jednoznačně doporučuji 

k podpoře. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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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 představuje v základním vymezení životopisný portrét fotografky Libuše Jarcovjákové, jejíž tvorba 

byla mezinárodní uměleckou komunitou „objevena“ teprve v posledních letech. Příběh, tak jak je 

prezentován, je příběhem života Libuše vyprávěného chronologicky v dílčích životních a tvůrčích etapách 

umělkyně, vymezených i místy/městy (Praha, Berlín, Tokio, Praha) coby prostorově-tematickými kontexty 

její tvorby. Z tradičního pojetí životopisného portrétu se nicméně projekt vymyká, a to ve dvou podstatných 

ohledech. Jednak šíří obecnějších témat, která se prostřednictvím osobnosti fotografky snaží otevírat, 

jednak efektem kombinace observace a splynutí s hlediskem autorky. 

Jako jednu z klíčových devíz uměleckého záměru projektu vnímám právě zúčastněnost Libuše 

Jarcovjákové na natáčení – aktivně se podílí na tvorbě nových záběrů během natáčení, spoluutváří tak 

vyprávění, a umocňuje rovinu „přítomnosti“, bezprostřednosti tvorby, stejně jako rovinu blízkosti (tím, že 

nevzniká odstup mezi tvůrcem filmu a Libuší jako tvůrkyní). Právě toto prolnutí významně ovlivňuje formální 

i stylistickou vizi díla, a funkčně podtrhává jeho nosné tematické roviny (tělo/tělesnost v kultuře a 

společnosti, intimita, tvůrčí i obecně lidské hledání, stárnutí, identita jako nepostižitelný proces /viz focení 

v zrcadlech, název/ aj.). I externí reflexe Libušiny tvorby zprostředkovaná světovými médii je reflexí nikoli 

oddělenou od obrazu Libuše, ale zapojenou do její každodennosti. 

I s přihlédnutím k přiloženému teaseru pokládám projekt za umělecky velmi dobře promyšlený, myšlenkově 

i esteticky rezonující s osobností Libuše Jarcovjákové. 

 

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

Projekt připravuje režisérka Klára Tasovská ve spolupráci se scenáristkou Evou Dvořákovou, 

dramaturgyní Vierou Čákanyovou, kameramankou Radkou Šišulákovou a střihačkou Jankou Vlčkovou, 

v producentské koordinaci s Lukášem Kokešem. Jednotlivé osobnosti projekt funkčně obohacují svými 

předchozími zkušenostmi. I když by se žánr „životopisného“ portrétu tvůrce mohl na první pohled jevit 

v kontextu tvorby Kláry Tasovské překvapivě, směřování autenticitě založené na fyzické blízkosti 

k filmovým postavám je zásadní i pro předchozí film Nic jako dřív. Postava Libuše Jarcovjákové jako by 

prezentovala další, tematicky ještě komplexnější, možnost průzkumu této tendence.  

 

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

Už jako vlastní záměr životopisného portrétu Libuše Jarcovjákové by projekt obstál jako podstatný pro 

českou i mezinárodní kinematografii. Jak se snažím vysvětlit v části zaměřené na uměleckou kvalitu 

projektu, tvůrčí záměr vykračuje od osobnosti Libuše Jarcovjákové (aniž by ji bezprostředně opouštěl) 

k obecnějším otázkám, namátkou hledání vlastního (tvůrčího) já, umělec v (komunistické, post-

komunistické) společnosti, tělesnost, anti/estetika těla v kultuře a společnosti, vztah k vlastnímu tělu, 

stárnutí, obsese jako reflexe, aj. Jarcovjáková a její tvorba dovolují velmi civilně provázat osobní a 

společenské a současně, s ohledem na aktuální trend selfie-kultury, toto téma představit i nejmladšímu 

publiku. Jako takové je plánované dílo snadno komunikovatelné mezinárodnímu publiku, ať už zná či nezná 

osobnost fotografky. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

Ačkoli projekt vyvíjí začínající společnost Somatic Films, lze kredit žadatele snadno odvozovat ze 

zkušeností tvůrčích osobností, které za ní stojí. Klára Tasovská a Lukáš Kokeš, ani partneři, s nimiž míní 

projekt realizovat, nevstupují do terénu poprvé, ale se znalostí klíčových fór prezentace a konzultace díla 

(trhy, workshopy) a hovoří za ně i komplexita zpracování žádosti a rozvahy nabídnuté ve strategii 

produkce i distribuce díla. Opodstatněné je i zařazení do kategorie „kulturně náročného díla/projektu“ – 

s ohledem na výjimečnost osobnosti Libuše Jarcovjákové v české kultuře i její zahraniční renomé. Projekt 

pragmaticky počítá se synergickým uvedením výsledného díla v souběhu s výročím Jarcovjákové, 

souvisejícími výstavami a vydáním knihy, a funkčně tak posiluje svou potenciální vizibilitu.   
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Šedá zóna 

Evidenční číslo projektu 4189-2021 

Název žadatele Daniela Meressa Rusnoková 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 25.11.202 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Šedá zóna je dokumentární aktivistický esej, zabývající se situací matek a rodin s předčasně narozenými 

dětmi – projekt se snaží citlivým způsobem pochopit situaci předčasných rodiček, konfrontuje životní (a 

částečně i autobiografickou) zkušenost s mediálním obrazem prezentujícím úspěchy a pokroky 

v neonatologické péči, obtíže, které v případě přežití mohou následovat a také následnou konfrontaci rodiny 

s postiženým dítětem a většinovou společností. 

Silné, autentické a aktuální téma, velmi citlivé, ale filmově vyprávěné, intimní, empatické a při tom všem 

velmi aktuální a otevírající potřebnou diskusi pro všechny související otázky. 

Zásadní problém žádosti vidím v nastavení parametrů ve smyslu majoritní výzvy a v zavádějících údajích o 

žadateli. Žadatel je uváděn jako fyzická osoba, ale podle IČ uvedeného v žádosti jde o slovenskou 

právnickou osobu MERESSA company . Ovšem i v případě, že by šlo o fyzickou osobu, neodpovídá 

nastavení parametrům majoritní výzvy, protože případná podpora bude opět součástí slovenského 

koprodukčního podílu a nesplňuje podmínku majoritní účasti české strany. S tím souvisí i další podmínka 

výzvy na maximální výši veřejné podpory, která se podle předloženého finančního plánu blíží maximální 

hranici pro kulturně náročné projekty (dle FP 85,6% - ovšem z předloženého nelze přesně identifikovat 

využití stávající vývojové podpory avf.sk nebo litfondu, případně zda finanční vklad ops ŽUDRO je 

soukromým zdrojem, navíc ŽUDRO je žadatelem na slovenském avf.sk). 

http://registracia.avf.sk/formular_statistiky.php?x_krok=3&x_id=9141 

 

Žadatelem pro Český fond je spoluautorka a režisérka projektu Daniela Meressa Rusnoková, která jako 

žadatelka v roce 2017 obdržela podporu avf na vývoj ve výši 4.000 EUR a vývoj, který lze zdokumentovat na 

hodnotících názorech komise avf vnímám jako pozitivní posun k filmovosti a intimnímu eseji. V době podání 

žádosti byla podána i žádost na výrobu avf.sk, která byla podpořena ve výši deklarované finančním plánem. 

 

Z producentského hlediska bych uvítal smluvní zabezpečení deklarovaných koprodukčních vkladů. 

Finanční plán nezohledňuje zamýšlené vstupy dalších partnerů. 

 

Při prvním zpracování svého posudku jsem byl rozhodnut projekt přes dílčí výhrady doporučit vzhledem 

k síle tématu i jeho závažnosti, i pro kvalitu autorského zpracování. Bohužel po formální stránce se při 

bližším zkoumání jeví, že žádost nevyhovuje kritériím výzvy a obsahuje i řadu producentských nejasností. 

Z mého pohledu by bylo možná vhodnější – vzhledem k době vývoje nejde o zásadní časovou prodlevu – 

žádost odložit a žádat v příští výzvě s českým zkušeným producentem. Myslím si, že si to látka zaslouží, 

potenciál bezesporu má mezinárodní a najít českého producenta by neměl být vůbec problém. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

http://registracia.avf.sk/formular_statistiky.php?x_krok=3&x_id=9141
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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 je velmi dobře zpracována po stránce autorské – explikace, námět i působivá ukázka prokazuje na 

kvalitu látky i autorů. Možná bych uvítal bližší informace ohledně formálních prvků realizace – animace 

budou ryze edukativní, nebo jde i o nějaké další prvky filmu? Jaký je význam a funkčnost archivních záběrů 

a jejich kontext? 

 

Po producentské stránce mám dílčí výhrady, které bych doporučoval vysvětlit a doplnit: 

Cílová skupina není podle mne správně definována, pojmenovává dílčí profesní a sociální skupiny, ale jde o 

téma většinové společnosti, primárně pro všechny skupiny, kterých se dotýká možnost mateřství včetně 

generace prarodičů, samozřejmě primárně jde spíše o publikum artových kin, aktivní, občansky i 

společensky angažované, zajímající se o společenské dění – ale i tak jde o široký potenciál, který bude více 

limitován právě esejistickou, umělecky náročnější formou. 

Chybí mi smluvní nebo jinak potvrzené zapojení dalších investorů (ŽUDRO, Punkchart films, smlouva o 

vývoji s avf, smlouva na výkup archivů v teaseru). 

Nerozumím a v žádosti není osvětleno natáčení a zapojení USA do projektu, jak po stránce realizační, tak 

ve smyslu spolupráce na realizaci (formulář A). 

Chybně vyplněné rozpočty, které nereflektují dosavadní vývoj projektu s jeho náklady, a tedy rozpočet 

nedává přehlednou představu o celkových nákladech. 

Řada dokumentů nemá podpis? 

Podle porovnání údajů z žádosti je v žádosti uveden jako žadatel fyzická osoba Daniela Meressa 

Rusnoková, ovšem podle slovenského obchodního rejstříku je pod uvedeným IČ vedena společnost 

Meressa company s.r.o.!! 

Žadatelka má kvalitní portfolio dokumentárních titulů, bohužel z producentského hlediska jde o debut, což 

se projevuje i na formálních nedostatcích. 

 

 

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

Projekt byl podpořen avf.sk na vývoj i výrobu. 

 

Rozpočet má podle mne špatně postavenou strukturu ve smyslu výrobních a kompletních nákladů, zejména 

ve smyslu umístnění nákladů na vývoj do výrobní kapitoly. 

Finanční plán nepracuje s potenciálními vstupy dalších partnerů – zejména RTVS, ČT, uváděné zapojení 

USA.  

 

Závažným problémem může být i skutečnost, že projekt je předkládán v majoritní výzvě s hraničním 

podílem české strany, 40 % pro bilaterální koprodukci, ale žádost podává slovenský subjekt. Navíc 

v případě dalších vstupů RTVS nebo jiných subjektů, může dojít k překročení rozpočtu a problému s výší 

podílu na české straně, navíc v situaci, kdy je žadatelem slovenský daňový subjekt. 
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Producentská strategie je v tomto případě poněkud nejasná, žadatel v tuto chvíli deklaruje veřejné 

zdroje avf a SFK, ale zároveň vcelku oprávněně předpokládá vstup RTVS, ČT. Pro distribuci 

předpokládá zapojeni Filmtopia SR (Filmtopia má velmi slušné portfolio dokumentárních i hraných filmů 

v ČR, reference k distribuci v ČR bohužel nedohledána), zároveň tato distribuce film řadí do kategorie 

silně artových filmů, ačkoliv společenská důležitost tématu by si zasloužila snahu o širší distribuci vč. 

podpůrné publicity, kterou lze pro projekt předpokládat. S tím souvisí i deklarovaná spolupráce 

s občanskými a neziskovými sdruženími, která je záhodná, ale pro samotnou distribuci a propagaci 

spíše dílčí.  

 

 

 

 

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

Daniela Meressa Rusnoková má kredit jako režisérka dokumentárních filmů, má kvalitní spolupracovníky 

v tvůrčím štábu (vč. Ivana Ostrochovského), bohužel z producentského hlediska jde v případě fyzické osoby 

o debut (podpora vývoje avf) s řadou nedostatků, které sebou taková situace může přinášet. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šedá zóna 

Evidenční číslo projektu 4189-2021 

Název žadatele Daniela Meressa Rusnoková 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2021-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kazík 

Datum vyhotovení 12. 12. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt představuje originální autorské zpracování komplikovaného a zároveň velmi osobního tématu. 

Režisérka volí intimní a audiovizuálně výrazný přístup, který je podrobně představen v treatmentu a režijní 

explikaci. Šedá zóna nahlíží na téma předčasných porodů a záchrany předčasně narozených novorozenců. 

Název projektu odkazuje na období mezi 22.-25. týdnem je označováno jako šedá zóna, kdy jsou výsledky 

péče nejisté.  

Největší slabou stránkou projektu je koprodukce. Jedinou účastí české strany jako koproducenta by byl 

v tuto chvíli pouze Fond kinematografie s žádanými 40%. Žadatelem je soukromá osoba se sídlem na 

Slovensku se dvěma slovenskými koproducenty.  

Hlavní silné stránky projektu  
- originální a aktuální téma 
- autorský přístup kombinující dokumentární a experimentální film s osobní zkušeností 
- jednotlivé linie prolínající odbornou a osobní rovinu 

Hlavní slabé stránky projektu 
- personální složení štábu ještě není kompletní (střih, VFX postprodukce) 
- českou koprodukci zastupuje pouze tato žádaná podpora od Fondu kinematografie 
- spolupráce s RTVS a ČT zatím pouze v jednání 
- čeká na rozhodnutí rady AVF 
- absence české koprodukce 
- velmi podrobný treatment mohl být lépe strukturován, zároveň přesahuje maximální 

rozsah 
 
Přes originální téma a přístup autorky nemohu žádost doporučit k udělení žádané podpory pro 
nedostatečnou koprodukci a zastoupení české strany a nejisté finanční zajištění projektu v čase psaní 
posudku.  

Udělení podpory Nedoporučuji  

 

 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 přibližuje vnitřní prožívání matky, způsoby vyrovnání se s celoživotním traumatem i odborné 

poznatky a vědecké přístupy k fenoménu.   

Je znát průběžný výběr a proměny přístupů. Hlavní dvě linie kombinují osobní, intimní pohled s pohledem 

odborným, které staví do určité juxtapozice. Záchrana a propuštění dítěte je pro neonatální lékaře 

úspěšným koncem, zatímco pro traumatizovanou matku začátkem dlouhé a nejisté zkušenosti.  

Formální a stylové postupy stojí na kombinaci rozdílných materiálů od rekonstruovaných situací, přes 

observaci, natáčení obrazovky s odbornými animacemi a popularizačními videy, nebo archivními filmy a 

rodinnými osobními záznamy točenými na mobilní telefony.  

Svým tématem a zpracováním film zcela jistě představuje progresivní dílo posouvající hranice 

dokumentárního filmu jako žánru. Výrazný autorský rukopis a osobní přístup režisérky je výhodou i 

nevýhodou projektu. Svým aktuálním tématem i zpracováním by měl film potenciál pro distribuci na 

mezinárodních festivalech dokumentární tvorby.  

Současné personální složení projektu zatím neodpovídá náročnosti díla a je znát především autorský 

přístup autorky, kameramanky a vklad dramaturgyně.  

Treatment je velmi podrobný obsahuje i velmi detailní ukázky 2. verze scénáře. Svým rozsahem počtem 

znaků dokonce překračuje maximální délku pro treatment (celkem 28 884 znaků). 

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

Vzhledem k náročnosti projektu je kladen velký tlak na žadatelku a zároveň režisérku filmu, pro kterou je 

snímek zároveň velmi osobním projektem. V personálním složení projektu není vůbec zastoupena česká 

strana, ať už v roli koproducenta, nebo ve tvůrčím štábu.  

V přehledu štábu absentovala jména střihače, mistra zvuku, nebo skladatele hudby. V žádosti o výrobu by u 

takto kulturně náročného kinematografického díla měl být specifikován štáb detailněji. V příloze je navíc 

přiloženo CV Jany Bučka, která však není uvedena nikde jinde v žádosti.  

Z dodaných dramaturgických explikací je v tuto chvíli patrný především vklad dramaturgyně Mojžíšové. 

Druhá dramaturgická explikace je poměrně stručná.  

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

Vzhledem vzrůstajícímu počtu předčasně narozených děti je téma velmi aktuální a je k němu přistoupeno 

s maximální pečlivostí a citlivostí stojící na vlastní zkušenosti autorky. 

V distribuční strategii téměř absentuje podrobnější plán. Silnou stránkou je edukační potenciál, který je 

zdůrazněn, je znát přehled v tématu a rešerše neziskových organizací.  

V žádosti chybí přesah distribuční strategie na filmové festivaly. Svým tématem a zpracováním by měl 

snímek potenciál úspěchu i v zahraničí, avšak toto není v žádosti zmíněno. Zamýšlený projekt má potenciál 

přinést nový pohled na téma a svým zpracováním by mohl oslovit diváky mezinárodních dokumentárních 

festivalů.  

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

znaků) 

V tuto chvíli čeká žadatelka na podporu u AVF Slovenska, v žádosti uvádí, že bude tyto informace 

aktualizovat, je otázkou jestli je stihne dodat do zasedání rady Fondu. 

U projektu téměř absentuje neveřejná podpora, která dle žádosti představuje pouze 14% financování.  

Vývoj projekt byl v minulosti podpořen AVF Slovenska 
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Jak bylo uvedeno výše, v žádosti je přiloženo CV Jany Bučka, jejíž role v projektu není nijak specifikována.  

Vzhledem k žádané částce neodpovídá producentská zkušenost žadatelky. Přesto, že je režisérka filmu 

zkušenou tvůrkyní, z přiloženého CV není patrné, jestli má dost zkušeností s producentskou pozicí.  

Ostatní koproducenti jsou zkušené produkční společnosti, které produkovaly úspěšné dokumentární filmy. 

Vzhledem k absenci českého producenta a zastoupení české strany, není zcela jasné, proč tvůrci filmu 

žádají o podporu Fondu kinematografie.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šedá zóna 

Evidenční číslo projektu 4189-2021 

Název žadatele Daniela Meressa Rusnoková 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2021-2-1-4 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 09.12.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
Projekt má zámer vytvoriť autorský dokumentárny film, ktorý sa zaoberá primárne predčasne 
narodenými deťmi a následkami pre matku a jej okolie, ale túto tému vkladá do širšej perspektívy, 
pozerá sa nielen na osudy a emocionálne prežívania matiek, ale aj na vedeckú a etickú stránku tohto 
komplexného fenoménu. Režisérka zakladá svoj príbeh v prvom rade na osobnej skúsenosti 
a výpovedi, ale zahŕňa výpovedi mnohých iných matiek s podobnými skúsenosťami. Na jednej strane 
je boj o život predčasného novonarodeniatka, úspechy medicíny a vedcov, ktorým sa mnohokrát podarí 
dieťa udržať pri živote, na druhej strane je kontrast traumatického zážitku matiek a komplexnosť 
nasledovného života. Spoločnosti často nie sú pripravené takýmto matkám a rodinám pomáhať. Film  
a jeho témy vyvolávajú mnoho závažných otázok a má potenciál vyvolať spoločensku diskusie, podľa 
mňa nielen v našich končinách. Formálne chce autorka vytvoriť film medzi esejou a experimentom. Má 
zámer použiť rôzne materiály: od historických a rodinných archívov, video archívov, hraných sekvencií, 
výpovedí lekárov, až po animáciu. K projektu je pripojená ukážka, ktorá zvolený štýl veľmi dobre 
ilustruje. Osobne mám však problém so zbytkom celej žiadosti, kde som nenašla uvedený žiaden 
český element okrem spomínaného zámeru osloviť českú TV k spolupráci a finančnej podpore. Okrem 
dvoch renomovaných dramaturgov a kameramanky, ktorí sú všetci Slováci nie sú uvedené žiadne 
ďaľšie profesie, ani spomenutá možnosť spolupráce s českými filmovými profesionálmi. Žiadosť 
považujem za formálne nedostatočnú (možno predčasne podanú?) keďže ide o podporu českého 
kinematografického diela. 
 
 

Udělení podpory Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
Hodnocená kritéria  
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 
Téma filmu sa mi javí ako veľmi závažná a originálna, koniec-koncov aj odvážna, lebo autorka nielen 
odhaľuje svoje vlastné súkromie, ale dotýka sa niečoho, čo je v spoločnosti viac-menej tabu a hlavne 
hoci téma predčasne narodených detí je každodennou súčasťou spoločnosti, je ňou zároveň 
zatlačovaná do úzadia. Režisérka má jasnú predstavu, ako chce dokument formálne vytvoriť a 
zároveň ho bude z uhlu svojho vlastného životného príbehu aj celý čas sprevádzať, pôjde teda o 
autentickú výpoveď. Forma esejistického experimentu, akú naznačuje pripojená ukážka je na 
Slovensku podľa mňa unikátna, aj celkovo v Strednej Európe, myslím si. Pevne preto verím, že sa 
autorke a všetkým spolupracovníkom podarí film úspešne zrealizovať. Tiež si myslím, že by možno 
projektu pomohlo, keby mal riadneho producenta tak zo slovenskej, ako aj z českej strany. Projekt 
v jeho danej forme sa mi javí ako čiste slovenský, ani jedna tvorivá profesia nie je obsadená českým 
profesionálom. Preto podľa mňa nenaplňuje kritéria a ciele tejto výzvy. 
 

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

 
Autorka má skúsenosti s dokumentárnym filmom a úspechy vlastných dokumentov, aj medzinárodné. 
Na tomto projekte pracuje už od roku 2017, v novembri 2018 dokončila scenár, ktorý bol podporený 
slovenským AVF. Potvrdené sú niektoré tvorivé profesie, a to slovenskými tvorcami. Zo slovenskej aj 
českej strany mi však chýba producent a odôvodnenie, prečo by mal byť projekt podporený SFK a ako 
mierou by mala česká strana okrem priamej finančnej podpory na projekte participovať.   
	

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

 
Téma navrhovaného dokumentu je závažná a originálna, jej navrhované spracovanie tiež, film by sa 
podľa mňa mohol stať tvorivým  a pútavým umeleckým dokumentom na danú tému aj medzinárodne, 
má teda medzinárodný presah. Štylisticky ho tiež vidím ako novátorský. Žiadosť je však podľa 
neúplná.  
 

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

 
Projekt sa podľa žiadosti bude konať v spolupráci Slovenska, Česka a USA, ale nikde nie je ďalej 
rozvedené ako, nie sú predstavení možní partneri ani ich LOI. K žiadosti nie sú pridané profily 
spoločností. Stratégiu výroby nevidím v podstate žiadnu, len režisérka uvádza a opisuje svoje 
pracovné tvorivé postupy. Ako som už spomínala, chýba mi na projekte producent. Punkchart Films 
(Ivan Ostrochovský) je síce v žiadosti uvedený ako jeden zo zabezpečených partnerov, ale ďalej sa 
táto partnerská spolupráca nevysvetľuje, neobsahuje ani zmluvy. K žiadosti je len uvedená explikácia 
Ivana Ostrochovského ako jedného z dramaturgov. Ďaľšími finančnými potvrdenými zdrojmi sú 
občianske združenie ŽUDRO a Meressa company, tiež bez ďaľšieho vysvetlenia a doložených zmlúv 
či iných podkladov. Žiadosť na AVF SR je podaná, výsledky budú neskôr. Verím tomu, že projekt má 
potenciál stať sa kvalitnou CZ a SK (ko)produkciou ak sa v budúcnosti splnia všetky potrebné 
podmienky. 
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