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Vážení přátelé dokumentárního filmu,

tak jako vloni i letos jsme připravili otevřenou přehlídku 
Český dokumenT, kde nabídneme filmy jak z naší 
produkce, tak snímky koprodukční. V dubnu 2009 bylo 
promítnuto osmnáct snímků, které získaly v letech 2006–
2008 ocenění na některém z domácích či zahraničních 
festivalů. Dvoudenní přehlídku navštívily stovky diváků. 
Většinou to byli mladší diváci, nejčastěji středoškoláci. 
Největší úspěch měl celovečerní dokument Síla lidskosti 

– Nicholas Winton. Téměř každý uvedený dokument 
provázela diskuse. Při ní několikrát vyšlo najevo, že až 
do zhlédnutí snímku studenti o dané historické události 
nic netušili. Například po filmu Zločin jménem Katyň se 
několik z nich upřímně přiznalo, že o této hrůze vůbec 
nevěděli a ve škole toto téma neprobírali. Znovu se tím 
prokázalo, že úloha České televize je nezastupitelná, 
naopak, často supluje nejen školství, ale bohužel 
i rodinnou výchovu. 

Letošní přehlídka přináší několik novinek. Především 
jsme vybrali dokumentární filmy natočené letos nebo 
vloni, které byly nebo budou uvedeny na televizní ob-
razovky v premiéře letos. V předpremiéře navíc uve-
deme dokumenty Meteory českého komiksu a Česko 
na provázku. Podobně jako vloni i letos se několikrát 
vrátíme k naší historii. V sekci 50.  léta uvedeme mimo 



jiné dokumenty Mlynáři od Babic a v předpremiéře 
Děti 50. let – Mému otci. Podle loňských reakcí si trou-
fám předvídat, že pro některé mladé lidi bude objevný 
dokument Můj otec generál o Heliodoru Píkovi popra-
veném komunisty v roce 1949. Nabídneme i pohledy 
do hlubší historie. Například dokument Šil jsem u Ku-
biše představí dvaadevadesátiletého sedláka Aloise 
Denemarka, jenž osobně znal jednoho z atentátníků 
na R. Heydricha. Divácky atraktivní budou určitě i na-
še koprodukční dokumenty – Oko nad Prahou a Český 
mír. Organizátoři přehlídky se snaží u všech uváděných 
snímků zajistit, aby je uváděli samotní tvůrci. Součástí 
přehlídky bude i profil letošní jubilantky – režisérky Dra-
homíry Vihanové. Na Českém dokumenTu 2010 nebu-
dou chybět ani semináře, které připravujeme společně 
s Institutem dokumentárního filmu. Novinkou bude
uvedení filmu, který získá Cenu Pavla Kouteckého, již po 
čtvrté vyhlašovanou Nadací Film & Sociologie.

Všemi těmito počiny se cíleně snažíme o to, aby původní 
české dokumenty spoluvytvářely základ programové 
strategie televize veřejné služby. Zároveň pevně věřím, 
že přehlídka Český dokumenT nebude mít ani letos 
nouzi o diváky a na ty mladé sázím především. 

Kateřina Fričová 
ředitelka programu ČT



* školní představení – veřejnost zvána do naplnění kapacity 

Středa 16.  6. 2010
VELKÝ SÁL 
    9.30 Szent István… osud rakousko-uherské 
 bitevní lodě* | Petr Jančárek
11.00 Meteory českého komiksu* | Jan Motal

18.00 Africké kořeny – české tančení 
 Nenad Djapić
19.30 Česko na provázku | Jan Gogola ml.
21.00 Český mír | Vít Klusák a Filip Remunda

MALÝ SÁL
17.30 Profil režisérky Drahomíry Vihanové: 
  Hledání (1979) 
 Variace na téma hledání tvaru (1986) 
 Proměny přítelkyně Evy (1990) 
 Za oknem… (1986) 
 Denně předstupuji před Tvou tvář (1992)

20.30 Oko nad Prahou | Olga Špátová

Čtvrtek 17.  6. 20110
VELKÝ SÁL
    9.30 Špalíček B. Martinů – Drž rytmus!* 
 Olga Sommerová
11.00 Můj otec generál* | Marcel Petrov

18.00 EASTSIDESTORY – Romeo & Julie 
 3. tisíciletí | Tereza Kopáčová
19.30 Šil jsem u Kubiše | Pavel Štingl
21.00 Vítězný film letošní soutěže  

MALÝ SÁL
 Blok na téma 50. léta:
17.30 Mlynáři od Babic | Marcel Petrov
19.00 DĚTI 50. LET – Mému otci 
 vybraný díl z cyklu České televize
20.00 Cesta k moci | Robert Sedláček



9.30 
Szent István... 
osud rakousko-uherské bitevní lodě
Rekonstrukce tragické plavby rakousko-uherské bitevní 
lodi Szent István v červnu 1918, při jehož potopení za-
hynulo i 26 námořníků českého původu, ve výpravném 
dokumentu. Bitevní lodi Szent István se dnes neřekne 
jinak než jadranský Titanik a 10. červen se dodnes slaví 
jako Den italského námořnictva. Po devadesáti letech 
se na místo tragédie, na dno Jaderského moře, vypra-
vil režisér Petr Jančárek s týmem potápěčů vedeným 
Zdeňkem Partynglem a námořním historikem Borisem 
Golem, aby představili divákům strhující příběh rakous-
ko–uherské a zároveň i české historie. Ve filmu jsou po-
užity cenné archivní záběry ze slavnostního spuštění 
lodě na vodu i z okamžiků jejího potopení. Skvělé jsou 
i snímky zhotovené s časovým odstupem při ohledá-
ní vraku lodi, které zároveň umožňují i pohled do tajů 
potápěčského řemesla. Unikátní svědectví představují 
i staré magnetofonové pásky s vyprávěním autentické-
ho účastníka tragédie Ludvíka Přibyla. 

Režie Petr Jančárek 
Scénář Petr Jančárek, Zdeněk Partyngl

Televizní premiéra: 25. 3. 2010 

STŘEDA 16. ČERVNA 
VELKÝ SÁL 



11.00 
Meteory českého komiksu
Český komiks zažívá nejlepší období ve své historii. Vy-
dávají se původní komiksová alba, vycházejí specializo-
vané časopisy, jsou pořádány výstavy. Mezi současnými 
komiksovými autory se objevilo hned několik výjimeč-
ných talentů. Přesto komiks zůstává i nadále koníčkem, 
kterým se ani ti nejlepší z autorů neuživí. Portréty něko-
lika současných tvůrců otevírá režisér Jan Motal pohled 
na české komiksového nebe. Jaká je přítomnost a jak 
se jeví budoucnost těch nejzářivějších komiksových 
úkazů? Jedná se o meteory českého komiksu, po jejichž 
průletu nastane tma, o trvale zářící hvězdy, nebo o me-
teority, které dopadnou tvrdě na zem? V dokumentu 
vystupují komiksoví autoři Toy Box, Jiří Grus, Dan Černý, 
Nikkarin a Monstrkabaret Freda Brunolda.

Režie Jan Motal 
Scénář Josef Fišer

Předpremiéra 

STŘEDA 16. ČERVNA 
VELKÝ SÁL 



18.00 
Africké kořeny – české tančení
Mladý český tanečník a choreograf Jiří Bartovanec, ab-
solvent pražského Duncan Centra a člen špičkového 
evropského souboru moderního tance „Sasha Waltz 
and guest“, hledá své africké kořeny, o nichž do svých 
25 let téměř nic nevěděl. Spolu s autory filmu se vydá-
vá po stopách neuvěřitelného příběhu svých prapraro-
dičů, z nichž jedna větev pochází ze šumavské vesnice 
a kořeny druhé vedou do afrického Toga. Romantická 
láska černé cirkusové artistky a českého muzikanta na-
razila na dějinné zvraty, které smíšenou rodinu rozdělily. 
Sledujeme složité osudy jejích členů i jejich snahu spojit 
se po téměř 50 letech. Zároveň jsme svědky procesu 
vytváření nového tanečního představení Jiřího Barto-
vance, vznikajícího v rámci projektu „Choreografové 
budoucnosti“. Některé dramatické události, které se 
odehrály v průběhu natáčení dokumentu, ovlivnily ob-
sahově i formálně tuto novou choreografii, kterou Jiří 
nazval „Aneho“ podle vesnice v Togu, odkud nejspíš 
pocházeli jeho afričtí předkové. 

Režie Nenad Djapić  
Scénář Pavla Frýdlová

Televizní premiéra: 30. 1. 2010

STŘEDA 16. ČERVNA 
VELKÝ SÁL 



19.30 
Česko na provázku 
Situační esej stavu české identity dvacet let od listopadu 
1989 se odehrává v kulisách divadla Husa na provázku. 
V této koláži, sestavené z kombinace dokumentárních, 
inscenovaných, divadelních a diskusních fragmentů, 
účinkují Václav Bělohradský, Václav Havel, Jiří Gruša, 
Vladimír Just, Vladimír Morávek, Tomáš Mozga, Jiří Pe-
ňás, Martin C. Putna, Olga Sommerová, Ludvík Vaculík, 
Maxim Velčovský, Michal Viewegh a další. Východiskem 
a rámcem filmu se stal projekt DHNP Úsvit v Čechách 
aneb Kabinet Havel (2008–2009). Režisér Jan Gogola 
ml. po celý rok zaznamenával průběh tohoto projektu 
a s účastníky diskuzí – zástupci českých společenských, 
kulturních a politických elit – rozvíjel v rámci kulis diva-
delního prostoru témata zacílená na českou společnost. 
Je zároveň i nekonvenční výpovědí o cyklu představení 
v brněnském Divadle Husa na provázku (v režii Vladi-
míra Morávka). Divadlo tak funguje jako sociální jeviště 
České republiky, na kterém se rozehrávají etudy na ce-
lospolečenská témata. 

Režie Jan Gogola ml. 
Scénář Petr Minařík, Jan Gogola ml.

Předpremiéra

STŘEDA 16. ČERVNA 
VELKÝ SÁL 



21.00 
Český mír
Šest let po provokativním dokumentu Český sen, který 
vzbudil velký ohlas a získal řadu ocenění po celém světě, 
přichází do tuzemských kin nový celovečerní snímek re-
žisérů Víta Klusáka a Filipa Remundy nazvaný Český mír. 
Stejně jako u Českého snu jde o dokumentární komedii. 
Základním popudem ke vzniku snímku bylo sledování 
nečekaně vyhraněných vášní – jak vehementně pro, tak 
ještě vehementněji proti – které propukly v lednu 2007, 
když Američané s radarem oficiálně oslovili českou vlá-
du. Tvůrci film točili bezmála tři roky a střihali další rok. 
Přesto nebo právě proto, že americká vláda svůj plán 
odvolala, film je stále aktuální. „Podle nás je to komedie 
o povaze a kvalitě české demokracie dvacet let od re-
voluce,“ říkají tvůrci filmu. Uvidíte v něm Baracka Oba-
mu, George Bushe, Mirka Topolánka i Tomáše Klvaňu, 
Jana Neorala, Ivana M. Jirouse, mírové aktivisty, obyva-
tele Brd a také ochočeného divočáka Jonáše. Navštíví-
te Oválnou pracovnu Bílého domu, Pentagon i paseky 
v okolí brdské kóty 718. Hudbu složila a nahrála kapela 
MIDI LIDI, která je čerstvým držitelem Českého lva za 
hudbu k filmu Protektor.

Scénář a režie Vít Klusák a Filip Remunda

Premiéra v kinech: 6. 5. 2010

STŘEDA 16. ČERVNA 
VELKÝ SÁL 



PROFIL 
REŽISÉRKY 
DRAHOMÍRY 
VIHANOVÉ 



Scenáristka a režisérka hraných a dokumentárních filmů 
Drahomíra Vihanová se narodila 31. 7. 1930 v Moravském 
Krumlově. V roce 1955 vystudovala na konzervatoři 
hru na klavír, současně na Filozofické fakultě také hu-
dební vědu a estetiku. Po krátké externí práci v televizi 
absolvovala v roce 1965 na FAMU (obor režie hraného 
filmu a střih) filmem Fuga na černých klávesách. Snímek 
byl oceněn v Marseille, Tours, Dakaru. Jako pomoc-
ná režisérka spolupracovala na filmech Otakara  Vávry 
Romance pro křídlovku a Třináctá komnata. V roce 1969 
natočila celovečerní debut Zabitá neděle (na film byl
uvalen zákaz promítání a mohl být veřejně uveden až 
v roce 1990). Drahomíře Vihanové bylo znemožněno 
pracovat v profesi do roku 1976. V roce 1977 dostává 
od ředitele Krátkého filmu nabídku uplatnění jako re-
žisérka, scenáristka a střihačka. V roce 1990 byla jako 
řádná pedagožka přijata na FAMU, posléze získává titul 
docentky a v roce 2004 je jmenována profesorkou. K re-
žii hraného filmu se vrací díly Pevnost (1993) a Zpráva 
o putování studentů Petra a Jakuba (2000). Je členkou 
České filmové a televizní akademie a Evropské filmové 
akademie. 

17.30

Hledání (1979) 
Autorka ve snímku přiblížila vnitřní i fyzické nasazení re-
žiséra Františka Vláčila při natáčení celovečerního filmu
o A. Dvořákovi Koncert na konci léta. Bez komentáře, 
jen se synchrony a hudbou se jí spolu s citlivou kame-
rou Jana Špáty podařilo zachytit jinak těžko definovatel-
nou práci režiséra, jeho nejistoty, hledání i radost.

Variace na téma hledání tvaru (1986) 
V tomto portrétu se Vihanová soustředila na osobnost 
a umění národního umělce Františka Raucha. Prostřed-
nictvím jeho interpretace Beethovenova koncertu Es dur 
pro klavír a orchestr, který profesor Rauch hrál bezmála 
šedesát let, chtěla režisérka postihnout, a skutečně se 
jí to adekvátními vyjadřovacími prostředky (paralelní 
vedení i prolínání motivů – reflexe, příprava, provedení) 
podařilo, proces hledání a proměn v přístupu k jedno-
mu dílu i jeho chápání v čase.

STŘEDA 16. ČERVNA 
MALÝ SÁL 



Proměny přítelkyně Evy (1990) 
V roce 1990 režisérka natočila portrét zpěvačky Evy 
Olmerové, který svého času vyvolal mnoho diskusí 
o etice dokumentární tvorby. Vihanová totiž ve svém 
portrétu nic nekašíruje, snaží se ukázat Olmerovou, jaká 
skutečně je – úžasná na jevišti, v soukromí zlomená, sla-
bá, se zpackaným životem. Během několikaměsíčního 
natáčení zachytila zpěvačku v různých stádiích dušev-
ního rozpoložení – jako osobnost ochotnou s filmaři 
spolupracovat nebo jako krajně depresivní, stárnoucí 
umělkyni, se zhrublým obličejem i slovníkem…

Za oknem... (1986) 
Výsledkem každodenního setkávání se starobou byl me-
ditativní esej – vhled do života starců v jednom českém 
starobinci. Řazením záběrů a promyšleným střihem, bez 
komentáře, se Vihanové podařila dokumentární reflexe
o smyslu lidského života, jeho prožívání i dožití. 

Denně předstupuji před Tvou tvář (1992) 
Tento dokument vytvořila Vihanová na podobné téma, 
ale prostřednictvím individuálního osudu. Introspektiv-
ní reflexe osudu sudetského „neodsunutého“ Němce 
Františka Eichmanna přináší jakousi katarzi ve smířlivém 
prožívání osudu, ovlivněném společenským děním, kte-
rý jedinec nemůže nijak ovlivnit a přijímá běh událostí 
tak, jak přichází a dovede se s ním nakonec vypořádat.

STŘEDA 16. ČERVNA 
MALÝ SÁL 



20.30 
Oko nad Prahou
Dokument o projektu Národní knihovny architekta 
Jana Kaplického (1937–2009), který vstoupil do pově-
domí pod přízviskem „Chobotnice“, líčí jednu z nejzná-
mějších politicko-společenských kauz uplynulých let. 
Ukazuje její absurdní peripetie: od autorovy radosti 
z vyhrané soutěže, přes odmítavou reakci prezidenta 
Václava Klause, zpochybňování místa realizace projektu 
a obskurních úřednických průtahů, po Kaplického náh-
lou smrt a následné zrušení plánované stavby. Ve sporu, 
který rozjitřil naši odbornou i laickou veřejnost, se anga-
žovala řada známých osobností – ve filmu hovoří Václav 
Havel, Pavel Bobek, Eva Jiřičná, Zdeněk Lukeš i mladí 
členové Kaplického týmu z jeho londýnského studia 
Future Systems. Mnohavrstevné svědectví nahlíží i do 
Kaplického soukromí a rekapituluje jeho vztah s poz-
dější manželkou Eliškou. Koláž režisérky Olgy Špátové 
propojuje vzrušující příběh o umělecké fantazii, občan-
ské angažovanosti a politickém pletichaření s atraktivní 
podívanou. Seznamuje diváky také s autorovými návr-
hy nábytku, příborů, či šatů, v nichž rovněž uplatnil své 
originální estetické cítění. Tragický epilog (Kaplického 
smrt v den, kdy se narodila jeho dcera) potvrzuje názor, 
že skutečný osud je leckdy dramatičtější než sebenapí-
navější fikce.

Režie Olga Špátová 
Scénář Olga Špátová, Eliška Kaplický Fuchsová

Premiéra v kinech: 15. 4. 2010

STŘEDA 16. ČERVNA 
MALÝ SÁL 



9.30 
Špalíček B. Martinů – Drž rytmus! 
28. srpna 2009 uplynulo 50 let od úmrtí českého skla-
datele Bohuslava Martinů. K tomuto výročí připravil 
tým umělců velkolepé hudebně taneční představení 
jako součást dvouletého mezinárodního projektu MAR-
TINŮ REVISITED.Taneční představení Špalíček na 
hudbu Bohuslava Martinů vzniklo z koncepčního pod-
nětu úspěšného sociálně-uměleckého projektu Rhytm 
is it! v choreografii Angličana Roystona Meldoma, kte-
rý uvedla Berlínská filharmonie řízená Sirem Simonem 
Rattlem. Cílem českého projektu Špalíček bylo zapojit 
aktivně do procesu tvorby ve spolupráci s absolventy 
a studenty Duncan Centra pod vedením choreografky 
Evy Blažíčkové děti z pražských základních škol, které 
nemají dosud žádnou zkušenost s tanečním uměním, 
ani s vážnou hudbou, a pocházejí z různých sociálních 
skupin. Tanečnicemi a tanečníky se stalo 90 dětí ze 
základních škol na Žižkově a v Košířích včetně romské 
komunity, pro kterou to byla zkušenost zcela výjimeč-
ná. Orchestr Pražské komorní filharmonie a sólisty vedl 
dirigent Jakub Hrůša, dále účinkovali sbor Bambini di 
Praga a Pražský filharmonický sbor. 

Dokumentární film zaznamenal celý proces tvorby před-
stavení v průběhu půldruhého roku, od výběru dětí 
v pražských školách přes choreografickou práci s dětmi, 
zkoušky orchestru, až po velkolepé představení v sále 
Kongresového centra v červnu roku 2009. 

Scénář a režie Olga Sommerová

Televizní premiéra: 17. 12. 2009

ČTVRTEK 17. ČERVNA 
VELKÝ SÁL 



11.00 
Můj otec generál 
Když komunisté v roce 1949 popravili generála Helio-
dora Píku, jeho syn přísahal, že jméno svého slavného 
otce očistí. Milan Píka podřídil tomuto slibu celý svůj 
život. Významný představitel protinacistického odboje, 
Heliodor Píka, byl za války náčelníkem československé 
vojenské mise v Moskvě, takže měl velmi dobré infor-
mace o Stalinově Sovětském svazu. Zřejmě i proto byl ve 
zmanipulovaném procesu odsouzen a 21. června 1949 
popraven. Jeho syna Milana režim také uvěznil, a po-
té, aby se vyhnul šikaně, se usadil na Slovensku v Bra-
tislavě. Je dokonalým pamětníkem, očitým svědkem 
otcova názorového a marného střetu s komunistickým 
režimem, a poté i bojovníkem za rehabilitaci a uznání 
zásluh Heliodora Píky. Zaznamenal i to, jak se pohledy 
na osobnost jeho otce postupem času měnily, obracely 
a vyvíjely. Byl ovšem i svědkem soudního procesu, při 
němž stanul před soudem prokurátor Karel Vaš, který 
proces s Heliodorem Píkou inscenoval. Dodnes Milan 
Píka jen obtížně chápe, proč Karel Vaš, jehož vina je ne-
zpochybnitelná, nebyl za své zločiny potrestán.

Režie Marcel Petrov 
Scénář Luděk Navara

Televizní premiéra: 4. 2. 2010

ČTVRTEK 17. ČERVNA 
VELKÝ SÁL 



18.00 
EASTSIDESTORY – Romeo & Julie 
3. tisíciletí
Sam je egyptský potápěč, Alison anglická úřednice. 
Prožili milostný románek na Sinaji, podobný mnoha ji-
ným, které tam vznikají během dovolené a pak skončí. 
Osudové okolnosti ale přiměly tenhle pár k rozhodnutí 
žít spolu, přestože to vyžaduje spoustu odvahy, tole-
rance a síly svůj život změnit. Jenže v tu chvíli teroristé 
zaútočili v Londýně, vzápětí na Sinaji. Je těžší soukromý 
střet dvou civilizací doma za zavřenými dveřmi, nebo to, 
co se děje tam venku? Anebo je ve vztahu dvou lidí na-
konec nejdůležitější každodenní všední zápas o štěstí? 

Režisérka vzpomíná: „Je to takový můj osobní důkazo-
vý materiál, že je vlastně jedno, jestli potkáte osudo-
vou lásku nebo se s někým dáte dohromady náhodou 

– tak či tak se s tím člověkem musíte naučit žít. A je jen 
na těch dvou, kolik do vztahu investují energie, jak vel-
ké překážky jsou ochotni překonat a na jaké kompromi-
sy přistoupit. Dospěla jsem k závěru, že vztah je otázkou 
rozhodnutí. Sam a Alison jsou úplně nekompatibilní pár, 
vlastně by se dalo říct, že si navzájem zničili život – ale 
jsou spolu a vlastně šťastní, protože se tak z různých 
důvodů rozhodli. A protože o tom rozhodnutí nepochy-
bují.“

Scénář a režie Tereza Kopáčová

Televizní premiéra: 18. 3. 2010 

ČTVRTEK 17. ČERVNA  
VELKÝ SÁL 



19.30

Šil jsem u Kubiše
Silný příběh dvaadevadesátiletého sedláka a celoži-
votního soukromého hospodáře Aloise Denemarka 
ze Znojma, který se jako poslední blízký setkal s aten-
tátníkem Janem Kubišem před jeho smrtí. Nacisti mu 
vyvraždili rodinu, sám prošel komunistickým vězením, 
přišel o dceru, a přesto se nevzdal. Autoři vytvořili 
dokument v maximálním souznění s osobním rytmem 
vyprávění starého pána, bez jakéhokoliv hudebního 
doprovodu a v rytmu, který diváka vede k pokornému 
prožitku a k bezprostřední úvaze nad zmiňovanými 
fakty. Poutavé vyprávění zkušeného hospodáře, který 
i v úctyhodném věku stále obdělává své políčko, kouří, 
hraje na harmoniku a rád posedí s přáteli nad sklen-
kou dobrého vína, dokreslují ve filmu archivní snímky 
z osobních rodinných alb.

Scénář a režie Pavel Štingl 

Televizní premiéra: 27. 5. 2010

ČTVRTEK 17. ČERVNA  
VELKÝ SÁL 



Na závěr přehlídky Český dokumenT 2010 bude pro-
mítnut film, který 7. června 2010 získá Cenu Pavla Kou-
teckého, udělovanou režisérům dokumentárních filmů. 
Ocenění nese jméno historicky prvního držitele Čes-
kého lva za dokument a podporuje jeho pokračovatele, 
trpělivé pozorovatele světa schopné sdělit své pocity 
a postřehy filmem. 

Letos počtvrté udělovanou Cenu založili spolupracovní-
ci a přátelé režiséra Pavla Kouteckého po jeho tragické 
smrti v roce 2006. Vyhlašuje ji Asociace Film & Socio-
logie a Divadlo Archa ve spolupráci s Mezinárodním 
filmovým festivalem Jeden svět. Objekt ceny vytvořil 
významný sklářský výtvarník René Roubíček, kterého 
Koutecký zachytil při práci ve filmu Dialog.

VÍTĚZNÝ 
DOKUMENTÁRNÍ 
FILM  
 
 
 
 
 
 
 

21.00

ČTVRTEK 17. ČERVNA
VELKÝ SÁL 



17.30 
Mlynáři od Babic 
BLOK NA TÉMA 50. LÉTA 
Nová fakta a svědectví o nikdy neobjasněné vraždě 
v babické škole. Vlna násilných represí změnila v pade-
sátých letech životy stovek rodin na Třebíčsku.

Obec Babice na Třebíčsku se tragicky zapsala do mo-
derních českých dějin v roce 1951. Drastické represálie 
ve skutečnosti zasáhly celý kraj poté, kdy 2. července 
1951 zazněla střelba v budově babické školy. Skupi-
na vedená údajným americkým agentem Ladislavem 
Malým zaútočila na zdejší schůzi národního výboru. Zůs-
tali tři mrtví. Dodnes není zcela jasné, kdo a na koho 
střílel, protože událost nebyla řádně vyšetřena. Ale 
komunistický režim vyšetření nepotřeboval. Zahájil od-
platu. Za tak zvanou akci Babice odsouzeno sto osob, 
z toho deset k trestu smrti. Střelba v babické škole se 
tak stala záminkou pro akce komunistické tajné policie, 
které měly za úkol likvidovat především na režimu ne-
závislé skupiny obyvatel: věřící, soukromé zemědělce, 
živnostníky. Jedním z těch, kteří dostali trest smrti, byl 
i Jaroslav Melkus, který se samotnými Babicemi neměl 
nic společného, jehož rodina ale měla mlýn u Lukova 
a pozemky v okolí. Televizní dokument se pokusí uká-
zat dosud spíše jen tušený široký záběr perzekucí, které 
dolehly na celý kraj a neměly v tuzemsku obdobu.

Režie Marcel Petrov 
Scénář Miloslav Kasáček, Luděk Navara

Televizní premiéra: 10. 9. 2009

ČTVRTEK 17. ČERVNA 
MALÝ SÁL 



19.00 
DĚTI 50. LET – Mému otci 
BLOK NA TÉMA 50. LÉTA 
Děti 50. let jsou cyklem dokumentů o potomcích politic-
kých vězňů 50. let, dětech „nepřátel státu, zrádců vlas-
ti a kriminálníků po roce 1948“, jejichž dětství či mládí 
ovlivnilo celý jejich život… V roce 2009 natočila Česká 
televize v koprodukci se Sunfilms 7 dokumentů o Dce-
rách, letos bude Česká televize pokračovat výrobou 
dalších 7 dílů, tentokrát o Synech. Režiséry a dalšími 
členy štábu jsou studenti FAMU, jejichž osobitý přístup 
propůjčuje 26minutovým dokumentům trochu jinou 
podobu, než na jakou jsme zvyklí u dokumentů profe-
sionálních tvůrců. Nejsou tedy pouze reflexí minulosti 
a současnosti v životech natáčených protagonistů, ale 
i samotných mladých tvůrčích osobností. Proto je každý 
díl výrazově jiný, svůj. Dohromady pak mají být odrazem 
vztahu a názorů současné mladé generace na uplynu-
lých 60 let národní historie. Scénáře na tyto díly vzni-
kají od konce února 2010 v rámci volitelného semináře 
letního semestru na FAMU, do kterého se mohou hlásit 
studenti z různých oborů FAMU. Ze vzniklých scénářů 
bude vybráno sedm, které se budou realizovat.

Scénář a režie: studenti FAMU 

Předpremiéra

ČTVRTEK 17. ČERVNA
MALÝ SÁL 



20.00 
Cesta k moci 
BLOK NA TÉMA 50. LÉTA 
O skryté tváři české politiky a o cestě do jejích nejvyš-
ších pater. Mocenská přediva uvnitř politických stran 
jsou pro nestraníky zahalena rouškou tajemství. Co roz-
hoduje o tom, že se někteří členové dostanou až na vr-
chol stranické hierarchie a jiným se to nikdy nepovede? 
Jaké vztahy, jaká psaná a nepsaná pravidla a jaké rituá-
ly panují v uzavřených mikrosvětech politických stran? 
Režisér Robert Sedláček se více než půl roku pohyboval 
v zákulisí českých partají, v jejich sekretariátech a na 
schůzích, na nominačních i volebních sjezdech. Na po-
zadí parlamentních voleb v červnu 2006 i následného 
povolebního vyjednávání sledoval zblízka nejen špičko-
vé politiky, ale také bezejmenné poslance a funkcionáře, 
na nichž vrcholová politika mnohdy stojí. Cesta k moci 
se nepokouší o detailní analýzu české politické scény, 
není ale ani pouhým barvitým záznamem vnitrostranic-
kého dění uplynulého roku. Její ambicí je přinést nad-
časové svědectví o spojení člověka s politickou mocí.

Scénář a režie Robert Sedláček

Televizní premiéra: 18. 1. 2007

ČTVRTEK 17. ČERVNA 
MALÝ SÁL 



Soupis režisérů a výběr z jejich filmografie

Nenad Djapić | 1948 
Causa Belli, Toulavý hotelbus, Tak se tančí tango argen-
tino v Praze, Africké kořeny – české tančení

Jan Gogola ml. | 1971
Vila Inocent, Nonstop, Deník babičky Němcové, Ave 
Braník, Praha mizerná, Panenka proti zbytku světa, 
Národ sobě aneb České moře v 18 přílivech, Über die 
Grenze – Fünf Ansichten von Nachbam, 4 věci, Česko 
na provázku 

Petr Jančárek | 1959
Létající personál, Epicentrum, Krev není voda, Zpátky 
ni krok? aneb Zpráva o podepisování v Čechách, Spo-
luhráči, Habermannův mlýn, Obrazy, slova a svědomí, 
Zenta... osud rakousko-uherského křižníku, Labyrintem 
k revoluci, Kočičky a kocourkové, Pan Parkinson, Václav 
Havel, Praha – Hrad, Szent István… osud rakousko-uher-
ské bitevní lodě

Vít Klusák | 1980
Digestive, Ocet, Vlasta Burian, Český sen, Vánoce v Bos-
ně, spolupráce na cyklu Burianův den žen, Český mír

Tereza Kopáčová | 1969
Dětské hry, Možnosti, Kristova léta, dámy, EASTSIDES-
TORY – Romeo & Julie 3. tisíciletí

Pavel Koutecký | 1956–2006
Zánik Československa v parlamentu, Kde byl Bill, Vzpo-
mínám, vzpomínáš, vzpomínáte?, Občan Václav Havel, 
Drahý mistře, Po roce a opět po roce – 1991, Po letech II 

– 1997

Jan Motal | 1984
Ateismus po česku, Hledači absolutní lásky, Sen o bu-
dování elit, Meteory českého komiksu  

Marcel Petrov | 1964
Torontské snění, Svoboda pod bodem mrazu aneb Per-
petuum mobile Eskymo, Jeseníky bez kleče, Když čerti 
nosí štěstí, Dopisy z cely smrti, Můj otec generál, Mly-
náři od Babic  



Filip Remunda | 1973
Obec B., A.B.C.D.T.O.P.O.L., Český sen, Setkat se s fil-
mem, Vánoce v Bosně, spolupráce na cyklu Burianův 
den žen, Český mír

Robert Sedláček | 1973
Sibiř na konci století, Tenkrát, František Čuba: Slušo-
vický zázrak, Tenkrát 2 – Šance pro Slovensko, Lesk 
a bída země České, Tenkrát 3 – Husákovo ticho, Václav 
Bělohradský: Nikdo neposlouchá, Cesta k moci, Miloš 
Zeman – nekrolog politika a oslava Vysočiny, V hlavní 
roli Gustáv Husák, Ministr, Cesta k moci

Olga Sommerová | 1949
Konkurs na rok 2000, Doma, S tebou táto, Ty to překo-
náš, Talentované děti, Zkus to dokázat, Za svou pravdou 
stát, Nesmrtelná hvězda Božena Němcová, O čem sní 
ženy, Přežili jsme svoje dítě, Konec světa v srdci Evropy, 
Moje 20. století, Sedm světel, Láska včera, dnes a zítra, 
Do samoty v tanci, Špalíček B. Martinů – Drž rytmus!

Olga Špátová | 1984
Láska včera, dnes a zítra, (Ne)cenzurované rozhovory, 
Ženy Charty 77, Dobře placená procházka 07, Oko nad 
Prahou, Oko nad Prahou

Pavel Štingl | 1960
Naučit se bát, Vemte s sebou květinu, Chaos, Deník 
pana Pfitznera, Zaniklý svět Karla Pecky, Selhání, Druhý 
život Lidic, Jakou řečí mluví Pánbůh…?, Mír jejich duši, 
Ghetto jménem Baluty, Suchá Hora, dedina na konci 
trati, Šil jsem u Kubiše



Český dokumenT 2010
přehlídka nových dokumentárních filmů České televize 
16.  a  17.  června 2010

www.ceskatelevize.cz/ceskydokument

Kino Atlas Praha

Sokolovská 1, Praha 8, 180 00 
tel. 222 321 737

www.kinoatlas.cz, info@kinoatlas.cz

Vstupné: 29  Kč (dopoledne) a 49  Kč (odpoledne 
a večer), permanentka 150  Kč

Pořadatel 
Česká televize

Kavčí hory, 140 70 Praha 4

www.ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz

Partner přehlídky občanské sdružení 
Institut dokumentárního filmu (IDF)
Nezisková organizace, zaměřená na podporu nezávislé-
ho a autorského dokumentárního filmu a jeho prosaze-
ní na evropské úrovni. Obrací se na režiséry a nezávislé 
producenty, kterým pomáhá při vývoji, produkci, pro-
pagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Prosa-
zuje roli dokumentárního filmu jako prostředku reflexe
společnosti a výměny názorů – usiluje o jeho přiblížení 
k divákovi. Soustavně spolupracuje s předními evrop-
skými organizacemi, vzdělávacími institucemi, televizní-
mi stanicemi, distributory a producenty.

www.dokweb.net




