
PŘÍLOHA 1 – ROZHOVOR S JANEM PROKEŠEM VEDENÝ JANEM 

BERGLEM 21. ČERVENCE 2020 V PRAZE 

 

JP: Gemini Film s.r.o., jak se to správně jmenovalo, vznikl a začal působit na začátku roku 1993 

v lednu. Zakladatelem a majitelem společnosti byl německý a tehdy opravdu proslulý 

producent Bodo Scriba, který Gemini založil jako distributora pro značku Warner Brothers 

(WB) pro Česko, Slovensko a později i Rusko. Na základě smlouvy s WB, protože on byl 

desetiprocentním koproducentem všech filmů WB po dobu snad jedné dekády. Tak jaksi 

výměně získal tato práva pro distribuci v ČR, SR a v Rusku a pak měl ještě práva pro německy 

mluvící země on sám - jeho firma zase distribuovala WB filmy v německy mluvících zemích. 

Co se týče obsahu, tak ten samozřejmě byl tvořen primárně filmy WB, kterých ale zase nebylo 

dost, jak jsme zjistili po velmi krátké době. (…) Po devíti měsících jsme s jedním major 

producentem Warners získali deset procent trhu, což byl velký úspěch, protože ve srovnání s 

konkurenčními firmami Lucerna a Guild, (jedna tři a druhá dvě velké distribuční společnosti), 

jsme měli větší diváskou úspěšnost. Ale zjistili jsme, že na trhu neobstojíme, pokud 

nerozšíříme nabídku, protože jsme mohli mít k dispozici tak třináct čtrnáct filmů ročně, a z 

toho jsme po dohadování některé filmy odmítli, ty které skutečně jsme cítili, že český divák by 

je jaksi nepřijal nebo by nebyly asi tady komerčně úspěšné. 

 

JB: Takže byla možnost, aby vybírání filmů bylo selektivní i v rámci nabídky WB? 

 

JP: Velmi omezeně, ale já a moje ředitelka tehdejší, paní Jeřábková, jsme s nimi vedli 

nekonečné diskuze prostřednictvím hlavně faxu, což bylo utrpení. (smích) (…) Nicméně 

určitou volnost jsme dostali, takže jsme začali vybírat a nakupovat od jiných nezávislých 

distributorů… (…) Začali jsme s tím prvním cizím filmem mimo WB, špagety westernem 

Sergia Leoneho, Mé jméno je nikdo a potom Pro hrst dolarů. Je pravda, že ty filmy poměrně 

profrčely, bez většího zájmu, ale ten zájem vzbudily později a dodneška takový, že se pořád 

kupují. (…) Potom následovaly samozřejmě úspěšné filmy v tom roce devadesát tři z dílny 

WB ale v naší filozofii jsme pokračovali, začali navazovat styky s Francouzi a Němci, s 

distributory, to jsme nakoupili francouzský velkofilm Germinal, o kterém jsme sice věděli, že 

tohle dělnické revoluční téma, na rozdíl od Francie, kde ten film byl obrovsky populární, asi 

nebude divácky úspěšné. Jednak, že to byl jejich francouzský autor (V.Hugo) a tehdy 

absolutně nejslavnější hvězda Gerard Depardieu, hrál hlavní roli, tak považovali jsme to za 

takový kulturní počin, snažit se uvádět evropské filmy. Další takové pokusy byly velmi 

zdařilé, a sice Schlöndorffův Plechový bubínek a Petersenova Ponorka. To si všimlo i takové to 

inteligentnější, vzdělanější obecenstvo a filmy měly dokonce i výbornou návštěvnost zejména 

v Praze a ve velkých městech a myslím, že jsme si tím udělali dobré jméno a že umíme obohatit 

trh i o evropské filmy… (…) A taky film Homo Faber, myslím, že získal velkou pozornost 

kritiky. My jsme ty filmy vlastně objevily i pro kritiku českou, tady je nikdy nikdo nepouštěl 

a dostávám se k tomu, jak jsme získali takovej balík filmů, kterej obsahoval i titul Pulp Fiction. 

Je to teda docela neuvěřitelná příhoda, protože (...) přišel za námi do kanceláře takovej člověk, 

představil se, že se jmenuje Igor Konyukov, a že má firmu Butterfly Entertainment Group a že 

je nezávislý distributor. Že nakupuje v Americe a tak dál. No nám to přišlo úplně šílený, my 

jsme si mysleli, že to je podvodník.. Tak jsme z něj tahali rozumy, jaký filmy má, a on se vytasil 

prostě s Pulp Fiction, s Tarantinem, o kterým jsme tehdy moc nevěděli, to je pravda, pak se 

vytasil s Waynův svět, s oběma Waynovy světy a Šišouni, to byla taková docela vtipná komedie, 



sci-fi, o mimozemským bytostech mezi lidmi, ale velmi komediálně zdařilá. Přišel s tímhle 

balíkem, tak my jsme si to nechali poslat v kopiích a mně se to strašně líbilo a mým kolegům 

vůbec ne. (smích) 

 

JB: Myslíte konkrétně všechny tři tyhle filmy? 

 

JP: Nejvíc Pulp Fiction. Já jsem jim začal vysvětlovat, jak je fakt nutno se na ten film dívat, že 

on vlastně to ironizuje, to násilí, že tam ta krev stříká a je to evidentně červená barva. Že to 

tam má prvek takovej designovej a navíc, že ten příběh je skvěle z těch linií poskládanej a 

výborně tam hrajou herci, což nakonec převážilo všechno a vsadili jsme na tuhle kartu a v kině 

Kotva jsme udělali premiéru, jako v malém kině. To kino bylo narvaný, protože lidi nějak v 

Praze... Asi už jim Tarantino byl známý z různých šířených videií, a ten film měl strašnej 

úspěch a my jsme byli hrozně rádi. Já jsem přišel s tím názvem Historky z podsvětí, nechat to 

anglicky, ale i to přeložit česky, protože já jsem velmi dbal na to, aby ty český překlady nebyly 

otrocký překlady anglickejch názvů, ale aby něco vyjádřily. To je takovej abych řekl 

marketingovej pohled... Já jsem dělal hlavně marketing, že jo... (…) Takže ta historie s panem 

Konyukovem... Nakonec jsme mu teda dali smlouvu. On neuměl nic, jo, on to pak přiznal, že 

neumí vůbec nic, ale čuch na filmy kupodivu měl dobrej. On s náma měl smlouvu, že my mu 

vyrobíme kopie, my mu zajistíme distribuci, za to všechno musel zaplatit, a jemu zůstane větší 

podíl zisku, a nám menší. 

 

JB: Distribuoval někdy filmy prostřednictvím Butterfly sám, nebo vám prodal vám tyto tři a 

do další spolupráce nevstupoval? 

 

JP: Ne, dokud existoval Gemini Film, tak on exkluzivně, co kde sehnal, prodával přes nás. My 

jsme mu zajištovali videodistribuci, nakonec, takže on mohl bejt naprosto spokojenej. 

(...) 

 

JB: Jak jste se k práci v Gemini Filmu dostal? Vy jste předtím dělal v agenturách marketing a 

propagaci… 

 

JP: (…) Mně bylo jasný, že se do filmový branže jen tak nedostanu, protože už mě předběhli 

desítky mejch kolegů, tak jsem hledal nějakou disciplínu, kde startovní čára bude pro všechny 

stejná, a zvolil jsem marketing. Takže v roce devadesát jsem absolvoval nějaký kurzy, který 

tady byly zadarmo od Američanů, od Coca-Coly, od reklamních agentur, a sám jsem studoval 

literaturu a hlavně jenom anglickou, protože marketing tady nebyl v tý podobě 

profesionálního marketingu a hned jsem se v téhle branži chytil. Nejdřív jsem to začal dělat 

pro Smetanovo divadlo, který se odtrhlo od Národního tehdy jako samostatná instituce a to 

byl marketing se vším všudy. Logo, grafický manuály, propagační materiály, PR v tisku, 

placená reklama, sponzoři. To byl ten balík, kterej jsem se vždycky snažil celej zvládnout. (…) 

Jenomže moje kolegyně z Multisonicu, kam jsem přešel, která byla moje podřízená, mě 

zavolala a nabídla mi tohle z mýho podhledu úplně nejfantastičtější místo (u Gemini Filmu – 

pozn. JB). Jednak dobře placený, protože Němci spíš koukali na to, abysme měli platy trošku 

se blížící německým než tehdejším českým, ale hlavně ta práce. Že využiju jak svůj obchodní 

byznys/marketing talent, kterej asi opravdu mě pán bůh dal, tak ale že budu moct konečně 

vidět spoustu filmů, posuzovat ty filmy a dokonce musím říct, že jsem měl velkou výhodu v 

tom, že jsem novináře, ty filmový, celkem rychle přečetl, s některejma jsem se velmi spřátelil, 



ale jako opravdově lidsky, i když často třeba napsali něco ne příliš hezkého k některejm 

filmům, ale pak tam byla většina absolutních rutinérů a pro ty já jsem dělal tiskový zprávy. Já 

jsem prostě ten film zhodnotil, klady, zápory, s převahou kladů, a oni to většinou otiskli tak, 

jak jsem jim to dal. (…) Když jsem udělal premiéru novinářskou v kině Práce (dnes zaniklém), 

tak jsme pár chlebíčků dali, nějaké víno, a rozdali jsme jednak teda ten oficiální merchandising, 

a pak moji tiskovou zprávu firmy. Já jsem jim k tomu ještě na úvod pár slov řekl. Protože my 

jsme se opravdu snažili vybírat filmy takové, abychom se za ně nestyděli, takže já musím říct, 

že já jsem s nima mluvil úplně otevřeně, opravdu z přesvědčení, nijak jsem si nevymejšlel. No 

a tohle mělo docela úspěch, za chvíli mě začali zvát do Snídaně s Novou, tam mě taky poskytli 

prostor prostě těch deset minut a pustili trailer, zdarma. Protože ta televizní reklama byla 

nejdražší, tak jsem se snažil takhle, že jim exkluzivně prvním dáz ten trailer, tak jsem se aspoň 

takhle snažil ušetřit. Protože můj tehdejší šéf, německý, marketingový a obchodní říkal... Když 

jsem mu říkal: "Podívej se, kolik já tady mám PR. Noviny, televize, to jsou miliony, který jsem 

ušetřil." A on říkal: "Hele, ale za to my tě platíme, víš? Protože zadat reklamu za prachy umí 

každej blbec." To si takhle šáhne do rozpočtu, tady dá rádio, tady dá printy, tady dá televizi a 

nazdar. 

 

JB: A v tomhle směru jste měli reklamu nadstandardní oproti Lucernafilmu nebo Guildu? 

 

JP: Jo, to určitě, naprosto. My bychom se jinak tak rychle nedostali nahoru. My jsme končili 

jako číslo dvě a pořád jsme měli jenom ty WB. A WB měly super trháky, ale taky super 

propadáky, jako každej. Takže záleželo opravdu na výběru, nebrat všechno, nenechat si vnutit 

z Ameriky třeba jejich reklamní představy. A já jsem hlavně použil jako první tady dvě věci a 

na to jsem pyšnej. Filmovej podnik hlavního města Prahy se strašně brzo rozpadl úplně, a když 

my jsme začínali, tak už tam měly dvě tři plochy po městě a ten podnik byl úplně prostě, 

konec. Tak jak s reklamou? Tak jsem začal s billboardama, ty byly dost drahý, ale co bylo 

podstatný, já jsem hlavně zaplatil afiš na kino. Starej dobrej poutač prostě na kino, 

namalovanej. Použil jsem něco, co jsem měl podklady grafický z Ameriky, ono to moc nestálo. 

To jsem začal dělat první, protože ostatním se za to nějak nechtělo utrácet, nebo je to 

nenapadlo, ale tohle mělo velikej význam, ta pouliční reklama. A zároveň jsem začal dělat 

street show. Třeba už první film, Přepadení v Pacifiku. Bylo to strašně pracný. Jsem obstaral 

strašným způsobem přes americký přímluvce, americký velitelství v Německu, že mi poštou 

poslali v obrovskejch balíkách dvanáct námořnickejch uniforem, novejch. Do toho jsem oblíkl 

dvanáct statistů, dal jsem jim transparent, a oni celej den ve dvou, nebo ve třech skupinách 

kroužili Václavákem. Úspěch i tohleto mělo obrovskej, protože na tom Václaváku kolik lidí... 

To byly tisíce lidí. Oni pak dělali špalír v kině, dělali takovou ozdobu na rautu. To bylo první 

ale já jsem to dělal téměř u každýho filmu, u Pulp Fiction teda ne, protože tam na reklamu ani 

nebyl čas. To byla vlastně úplně utajená premiéra.To všechno přišlo až po tom strašným 

úspěchu, ta kritika úplně... Ta to vyzdvihla do nebes. Na Mavericka jsem zaplatil kasino, dole 

naproti kinu Blaník v hotelu Jalta, protože ve filmu je ta hlavní scéna maverickovská toho 

podvodu na tý lodi ten poker, tak měli hosti na raut prostě zadarmo na hodinu celé casino. 

Když jsem dělal Wyatt Earp, tak jsem v prodejně ve Spálený, všude ji oblepil plakátama a CD 

s hudbou, byla docela dobrá k Wyatt Earp, a když jsem teda ohlásil, že slavnostní uvedení bude 

tam, tak přicválalo deset kovbojů na koních a strašně stříleli (smích) a přepadli ten krám a 

chtěli všechny cédéčka s Wyattem Earpem. (...) 

 

JB: Tohle všechno vycházelo z vaší iniciativy, ale já z toho, co jsem četl, tak jsem získal dojem, 



že ta distribuce amerických filmů, třeba od těch Warnerů, tak byla hodně přísně řízená a 

dohlíželo se na to, aby se plnila tak, jak oni si v zahraničí představujou. 

 

JP: Přesně. Já jsem si získal dobrý jméno zaprvý tím, že několik našich distribucí bylo absolutně 

nejlepších v Evropě z hlediska počtu obyvatel a diváků v kinech, a to i filmy průserový, jako 

Wyatt Earp, ten všude propadl. U nás se dostal mezi první druhej, prostě, a měli jsme nejlepší 

evropskej výsledek. A moje jméno znali i v tom Burbanku.. Oni Prahu sice měli na mapě jako 

špendlík, ale informace sbírali pečlivě... Oni mě taky do Burbanku pozvali, chtěli mě vidět. 

Horší bylo, že jsme měli evropskýho šéfa, nějakýho Srba, to byl nafoukanej blb, kterej jenom 

plnil rozkazy a ten furt chodil mě, jak se to slušně řekne, no, jebat. (smích) No a já přes to přese 

všechno jsem řekl: "Hele, tenhleten vizuál nedáme, musíme udělat vlastní plakát." A hned jsem 

začal s Amerikou jim vysvětlovat proč tyhlety ikony a ikonografie nefunguje v Česku, to může 

zabít celej film, to byl třeba plakát Mezi nebem a zemí , ten jsem upravoval. Taky jsem upravoval 

ty videoklipy, na který se nesmělo šáhnout. Když dorazily kazety s tv reklamními šoty, tak mi 

přesně řekli: "Půjde tohle, desetivteřinovka půjde," a já jsem si to celý udělal po svým. A 

dokonce jsem to přestřihal, protože jsem taky střihač, vystudovanej. Klidně jsem jim to 

přestřihal, protože jsem věděl, že věděj prd. Já jsem to prostě dělal a holt bez toho člověk asi 

nemůže bejt dobrej. Oni to nakonec ti Američani stejně ocenili. 

 

JB: A nesetkal jste se v souvislosti s tím s nějakýma problémama? Nebo oni to nevěděli? 

 

JP: No jenom s tím Srbem. (...) Ale já jsem si to poslechl a udělal si to stejně po svým. Když je 

člověk o tý svý pravdě přesvědčenej …..Ale moc mi nefandili Němci, protože oni říkali: "Čím 

lepší film, tím dávej míň na reklamu. Protože to mouth to mouth se prostě tak rozšíří, že 

nemusíš vůbec plejtvat ničim. Když to cejtíš, když se na tom dohodneme, i s kolegama, ale je 

to na tobě hlavně, tak na to kašli. A když je film blbej, tak si zařiď do toho posledního tejdne 

před premiérou co můžeš, aby přišli (diváci – pozn. JB) ten první tejden, a pak to stejně půjde 

do háje." 

 

JB: Kdybyste to měl shrnout, zatím obecně, tak co všechno patřilo k propagaci? Plakát, 

foršpan... 

 

JP: Foršpan byl důležitej, protože tehdy ještě kinoreklama byla účinná. Na to jsem zapomněl, 

na to jsem nešahal, protože většinou to jednak nešlo tak úplně, a oni ho naštěstí nedávali ke 

všemu. Sami jsme je rozhodně nevyráběli. A samozřejmě nejdůležitější už tehdy byla televizní 

reklama, a jak říkám, mně se podařilo se propašovat na tu Novu a občas i ma ČT. (...) Rozhlas 

se užíval taky hodně, ten jsme museli si vymyslet, protože televize, ta se prostě předabovala 

akorát, nebo přetitulkovala. My, abychom podpořili návštěvu našich filmů, tak jsme strašně 

investovali do dabingu a to se nám velice vyplatilo. Protože jsme zjistili, že skutečně ta 

schopnost lidí vnímat film a číst titulky je strašně omezující z hlediska emocionálního vnímání 

celýho filmu. A beru to z tehdejší optiky devadesátých let, kdy lidi anglicky neuměli a museli 

to číst. (…) 

 

JB: Protože to bylo něco jinýho, než co nabízeli ostatní? 

 

JP: Ano - film dabovanej, dokonce i televize byly ochotný nabídnout veliký sumy navíc ještě 

za to, že jsme jim prodali náš dabing.... A ty některý naše dabingy jdou do dneška. (…) 



 

JB: Mě zaujalo, že ty práce, který se zmiňujou o Gemini Filmu, tak většinou o něm píšou jako 

o distributorovi těch filmů amerických anebo Warnerů, ale když jsem našel některý články v 

tisku, tak tam se naopak vyzdvihovalo, že jste distribuovali ten Plechový bubínek, Homo Faber a 

podobně, takže v souvislosti s tím myslíte, že si Gemini Film spíš budoval image jako 

distributor, který přináší jak ty americký, tak ty evropský filmy... 

 

JP: Naprosto. My jsme byli první distributor, který získal podporu Eurimages. Nikdo jinej tady 

o tom nic moc nevěděl, bylo to složitý, samozřejmě to bylo strašně složitý. Já jsem si na to 

musel vzít ještě placenýho pomocníka, abychom to vyplnili a tak dál.  

 

JB: A nebyl tam problém s těma nákladama?  

 

JP: Nebyl, my jsme se do toho vešli. My jsme škrtili ty dabingový studia. Oni dělali jenom 

televizi. A teprve v případě, že bychom nenasadili víc než pět šest kopií, tak ty bychom 

titulkovali. Tam, kde jsme neočekávali ten zisk. 

 

JB: A to byl, předpokládám, případ třeba těch evropských filmů, jako byl ten Plechový bubínek 

nebo Homo Faber. 

 

JP: Tak, ano. A to by byla škoda dabovat, upřímně řečeno. Ten Plechový bubínek jsem cejtil, že 

to je vyloučený, že to je to němectví i v tom jazyku obsažený, že němčina k tomu filmu strašně 

patří. Jo ještě další náš slavnej film, na ten jsem taky pyšnej, na tu Ponorku. To jsme taky přinesli 

my a my jsme přinesli film Ďábelská brigáda, kterej patří ke klenotům šedesátejch let americký 

válečný kinematografie. Já jsem to cejtil docela jako satisfakci, protože sám jsem ty filmy nikdy 

nemohl vidět, a sám jsem je jako člověk, řekl bych vzdělanej v oblasti filmu, jsem chtěl, ať se 

to přinese lidem, že ty filmy jsou natáčený pro široký publikum, a proč by o tuhletu část měli 

přijít, jenom proto, že je tady záplava amerických filmů. (…) 

 

JB: Od koho jste to kupovali, tyhle filmy? 

 

JP: No ty německý od Němců. 

 

JB: Třeba ty westerny... 

 

JP: Ty spaghetti westerny, všechno nám kupoval Scriba. A on nám udělal nabídku a já jsem 

řekl, že jo. 

 

JB: A vy jste pak vybral z toho třeba konkrétní filmy, který jste měl pocit, že se hodí pro ten 

trh, nebo jsou zajímavý z jinýho hlediska. 

 

JP: Ano, Homo Faber už jsem říkal, Germinal jsme se dohodli s francouzskou ambasádou, že oni 

to fakt zaštítili a taky nám něco zaplatili, rauty, nebo něco prostě platili. (…) Tak my jsme z 

hlediska, jak říkám, počtu obyvatel, počtu diváků obsazovali ty nejprvnější příčky. Ale bez 

blockbusterů to nejde. Teprve, když máte ty největší blockbustery, tak můžete kupovat toho 

Sergia Leoneho, Schlöndorffa, a jiné menšinové filmy. 

JB: Takže pokud to chápu správně, tak ty evropský filmy, třeba ten Schlöndorf a tak, tak ty 



byly tím, čím jste se mohli prezentovat navenek, a zároveň ty americký filmy mohly být také 

jedny z nich, ale byly to zároveň ty, co by pokryly ty případný ztráty? 

 

JP: Tak jsme to měli vymyšlený. A navíc nebyly všechny ztrátový. Ďábelská brigáda si vydělala 

na sebe, Plechovej bubínek bohatě a Pulp Fiction několikanásobně. Kupodivu zdaleka se tak 

lidem nelíbili Takoví normální zabijáci, ale taky je to trvalka. (…) 

 

JB: Kdybyste se chtěl podívat, tak tady jsou všechny filmy, co uváděl Gemini Film do konce 

roku devadesát čtyři, protože já jsem to bral s tím Pulp Fiction. A mě tam zaujaly jednak ty 

nezávislý americký společnosti, tam byla ta New Line. (…) A u těchhle těch nezávislých filmů, 

tak byl tam rozdíl ve způsobu, jakým jste je distribuovali, nebo ne? 

 

JP: Ne, on to pro nás všechno nakoupil Scriba, ten jeho Alcor film. Ale my jsme si to vybrali. 

On poslal list. Já jsem ty filmy buď znal, nebo jsem si sehnal informace, nebo on mi taky posílal 

k tomu nějakej upoutávku, textovou, tak jsem si přečetl, kdo hraje. Já jsem šel hodně po 

jménech. (...) Velkej průser, kterej jsme ale dávali, protože si to strašně přáli Warneři, byly ty 

Policejní akademie. Což o to, těch prvních pět šest jsem měl rád, docela, ale pak ta sedmá... A 

konče osmičkou, to se mi omlouvali i ti moji šéfové, říkali: "Hele, oni to vůbec nedotočili ten 

film. Ten film není dotočenej, to je uplácaný, prosim tě...“ To byl takovej nesmysl, nevtipnej. 

No ale uvíst jsme to museli, protože Scriba na to měl smlouvu, že on to bude distribuovat.  

 

JB: A z těch nezávislých, říkejme jim nezávislí, ty od toho New Line a tak, tak tam jste měli 

větší možnost výběru oproti tomu WB, z toho, co vám dodával Scriba, nebo jste si vybírali? 

 

JP: Ne, to bylo volný na trhu prostě. To nemělo s Warnerama nic společného. On měl volnou 

ruku. Všechny filmy, ty blockbustery WB 90. let, kofinancoval producentsky Scriba těma deseti 

procenty. Já jsem tu smlouvu někde viděl, ne originál, ale prostě o čem je. Ve Variety, nebo v 

Big Boardu, nebo v něčem. A teď když to vezmeme i toho Konyoukova - Operace Monolith, to 

byla super sračka. Ale to byla daň, protože on přece jenom některý měl v balíku. V malým, v 

minibalíku. Že mu třeba daj ty Wayny, ale k tomu Operaci Monolith, třeba. No tak jsme to vzali. 

Povinnost byla tu jednu dvě kopie pustit. Umořit to nějak. (...) 

 

JB: Tak já se vás zeptám ještě k tomu Pulp Fiction konkrétně - předpokládám, že ten Konyukov 

vám to i s těma dalšíma dvěma filmama nabídl až ve chvíli, kdy to vyhrálo v tom Cannes? 

 

JP vrtí hlavou 

 

JB: Ještě předtím? 

 

JP: To bylo nějak úplně nesouběžně. On se objevil, řekl, že v Americe nakoupil tohle, my jsme 

jednali o tý smlouvě... (…) Ale my jsme s ním jednali asi půl roku, takže my jsme si pak asi 

zajásali, všichni, ale věděli jsme, že to tady nic neznamená. Vyhrát Cannes, co to tehdy v Česku 

znamenalo? To zajímalo lrda filmové kritiky. (...) 

 

JB: Nicméně tam probíhalo delší dobu jednání s Konyukovem o těch třech filmech včetně Pulp 

Fiction, a vy myslíte, že začalo probíhat ještě před tou výhrou v Cannes? 

 



JP: Určitě. To trvalo... On se zjevil někdy podle mě na jaře a my jsme si všichni mysleli, že je to 

podvodník. Tak jsme si ho poslechli: "Ok, sežeň nám to na videu. My se na to podíváme." My 

jsme nevěděli vůbec, o čem mluví. My jsme neznali ani ty filmy, ani jeho, vůbec. 

 

JB: Takže jste zjistili, že by to mohly být filmy, které by vás zajímaly. 

 

JP: Jo, když to poslal a zkoukli jsme to, tak Waynův svět se ženskejm líbil, jasně, jo. Šišouni se 

napůl líbili, (…) no a mně se samozřejmě strašně líbil Pulp Fiction, a o tom jsme svedli největší 

boj. Já teda. 

 

JB: Ony to nechtěly? 

 

JP: No moje šéfová byla stará dáma... Mně bylo tehdy čtyřicet a ženskejm bylo šedesát... 

 

JB: Ale ani jim nepřipadalo, že by to mohlo být zajímavý pro tu kinodistribuci z hlediska 

návštěvnosti? 

 

JP: Vůbec ne. Ony říkala: "Lidi se v kině pozvracej a uvidíš, to bude propadák." A já jsem říkal: 

"Nebude, protože to má svý filmový kvality" a teď jsem jim to začal říkat, co si myslím, že 

zejména mladý lidi a bla bla bla... Ale taky jsem toho Tarantina, jeho historii, vůbec neznal.  

(...) 

 

JB: Takže Pulp Fiction byl pro vás zajímavý spíš z uměleckýho hlediska? 

 

JP: Jednoznačně. 

 

JB: Minimálně pro vás... 

 

JP: Pro mě byl jednoznačně... Senzační scénář, velmi neotřelej příběh, senzačně zahraný, supr 

scéna Travolta jak tancujou, supr hlášky, čili říkal jsem, to je tak stylový a tak originální, že 

prostě to musíme jako... V Praze se nebojím, jo, dál... Venkov na to asi nechodil, teda nevim…. 

 

JB: Což ale znamená, že potom to pro vás byla dvojí výhra vlastně v tom, když ten film získal 

tu cenu v Cannes, že se tímhle proslavil, protože přece jen to pomůže... 

 

JP: A on nám to Konyukov nezdražil kvůli tomu, ceny zůstaly stejný. Na těch jsme se dohodli 

primárně. 

 

JB: A jak to tam probíhalo, pokud o tom můžete mluvit, z hlediska prodeje, když vám něco 

dával Konyukov? Bylo to třeba šedesát procent pro něj a čtyřicet pro vás? 

 

JP: Ne, my jsme měli daleko víc, protože jak říkám. Z hlediska distribuce to možná bylo 

obvyklých těch sedmnáct procent z našeho zisku, ale my jsme za peníze pro něj, za jeho peníze, 

vyráběli kopie, pravda, bez zisku, ale jeho to stálo. My jsme ho nijak nešidili, ale protože on to 

tehdy neuměl. A pak jsme mu udělali veškerou propagaci a reklamu. Vždyť on tady nikoho 

neznal. Nevim, proč se tak úplně obrátil na nás, to si už... On s nějakou legendou přišel, ale já 

si nemůžu vzpomenout, proč si zrovna vybral nás. Možná, že byl i u jinejch a že ho poslali... 



On tak nedůvěryhodně vypadal a mluvil a ještě tou divnou ruskoslovenštinou, že možná byl 

i u jinejch a všude ho vyhodili, až jsme mu zbyli my. (smích) 

 

(...) 

 

JB: Miramax to nezajímalo, jakým způsobem se s tím filmem bude tady nakládat? (…) 

Od Konyukova jste neměli žádný pokyny, jak by se s tím filmem mělo nakládat?    

 

JP: Ne, to vůbec ne. On měl nějaký dolary, bůh ví, s kým byl ve spojení, ale měl čuch, to on 

něco s kumštem měl, mentálně, protože on to opravdu nakupoval on. To jsme nezjistili vůbec 

nijak, že by někdo mu pomáhal nebo radil nebo něco. On jel na ten trh, na kterým jsem byl 

taky, prostě jel do (…) do Ameriky a prostě to tam nakoupil. (…) 

 

JB: A jméno Tarantina pro vás v době, kdy jste distribuovali Pulp Fiction, bylo důležitý, nebo 

ne? 

 

JP: Pro mě to byl absolutní zjev, objev, takže důležitý bylo určitě, ale až v okamžiku, kdy jsem 

to poprvé někdy v létě uviděl. 

 

(…) 

 

JB: Já myslím v rámci prezentace třeba. Že byste říkali, že tohle je jako zajímavej autor... 

 

JP: Ne, my jsme řekli: "Pustíme to natvrdo, jsou to historky z podsvětí, je to dobrej plakát, bylo 

to v Cannes." To bylo všechno. (...) No jo, tak ono to bylo trošku jinak (reakce na plakát PF – 

pozn. JB), protože my jsme dělali úplně všechno včetně promo, ale on si tam nechal to 

Butterfly, on potřeboval... Protože on si založil firmu, která byla nula, v tom byla nějaká jemu 

úlitba, která se samozřejmě finančně promítla, protože o to měl míň a tak dál, že jsme ho 

nechali... Protože on na to ani nešáhl, on to jenom koupil, On nám prostě dal jenom práva, nic 

jinýho. Všechno ostatní, výroba, kopie, promotion, PR, (…) všechno jsme dělali my, organizaci 

večírku, ale bylo tady Butterfly, nebylo tady Gemini. Ale my jsme na to zvali stejně jako... 

Všude bylo, že to uvádí Gemini. Pouze na tom plakátě, z hlediska právního, on byl majitel 

těch práv, takže jsme se nemohli... My jsme nemohli vlastně jinak, protože on nám neprodal 

práva. 

 

JB: On vám jenom přenechal tu distribuci. 

 

JP: Byla smlouva jako o výrobě kopií a distribuci toho filmu se vším všudy. (…) 

 

JB: Ten plakát jste dostali ze zahraničí, předpokládám, protože ten byl mezinárodně stejnej... 

 

JP: To jediný on nám dodal. A pak nám dodal, myslím, jsem vyždímal, že bez fotek to 

neexistuje, jo, tak horko těžko jsem z toho Miramaxu něco málo dostal... Já jsem tam dokonce 

musel telefonovat do Ameriky a říct: "Prosím vás ale, my nejsme schopný... Musíte nám..." Tak 

oni opravdu poslali po jednom kousku diáčky Travolty  a dalších... Takže šlo z nich 

vymáčnout, ale... (...) Ale on (Konyukov - pozn. JB) nám stejně tak musel bejt vděčnej. Ono mu 

to asi nakonec bylo jedno, hlavně když měl prachy a to Butterfly se aspoň někde nějak prostě 



chytalo. (...) 

 

JB: Nicméně (součástí propagace) byly ty plakáty, to předpokládám, že vypadalo takhle. Pak  

nějaký fotosky, to byl ten Travolta, jak jste říkal... 

 

JP: No no no, inzerci jsem celou vlastně musel udělat já. 

 

JB: A to byl tisk, rozhlas, televize, takže... 

 

JP: To jsem většinou obíhal prostě... V televizi jsem řekl, co to je, a myslím, že trailer k tomu 

byl. Ale televizní reklama určitě ne, ta byla drahá i pro ty producenty, takže... Fotosky, no to 

jsem dělal flyers. Malý, vlastně kromě fotosek pro kina jsem dělal ještě flyers (letáky), kde byl 

vzadu potištěný textem a vepředu byla fotka, To byl můj oblíbenej materiál. 

 

JB: A to se... 

 

JP: To jsem rozdával v kinech. 

 

JB: Jo, v kinech. 

 

JP: Na různý místa jsem to pohazoval, v hotelích, na recepci... 

 

JB: A ještě jsem taky narazil na to, že se Pulp Fiction objevilo pod několika názvama. V několika 

článcích se psalo, že na filmový kopii bylo vyraženo jako překlad Brak, potom oficiálně v tom 

distribučním listu jsou Historky z podsvětí a tady bylo ještě Příběh z podsvětí, na tom plakátu. 

 

JP: No tohle je tam úplně navíc, to nevím, kdo tam dodal, to už si nepamatuju. Nebo jsem to 

udělal ještě improvizovaně a předtím totiž, a pak jsem definitivně zvolil... (…) To je zajímavý, 

ten příběh, vidíte. Tak to já asi ještě neměl definitivně jasno. Protože to jsem asi dělal já, tyhlety 

verze. (…) On byl taky problém, že se muselo s velkým předstihem zakládat taky do tiskáren. 

To netušíte, jak to bylo všechno v těch devadesátkách komplikovaný. Aby vám v malý sérii 

dělala nějaká tiskárna třeba dvě velikosti jeden plakát a ještě třeba… (…) A potom ty flyery, 

jako jeden velkej a jeden malej, chcete to v malejch sériích, to bylo třeba objednat měsíc 

dopředu. Já pak měl známý, že třeba mi to udělali do tejdne, ale... Protože ono to taky hořelo, 

že vám z Ameriky to přišlo pozdě třeba. (…) Hodně věcí bylo takovejch skoro na koleně oproti 

dnešku. (...)  

 

JB: U tý propagace, když byste to rozložil na ty složky: heslo pro plakát, fotosky a podobně, 

co myslíte, že hrálo největší roli? 

 

JP: (…) My jsme říkali, ulice je zásadní pro nás. Dáme bacha na afiš nad kinem, super fotky, 

jo... Ještě jsem zapomněl ty fotosky, to byla jedna ze zásadních věcí, ty jsem musel vybírat z 

takovýhleho štosu. To byly černobílý fotky, oni Warmeři barevný nedávali, jenom k 

blockbusterům A to jsem chtěl pro kinaře, aby je dali do těch výloh včas. (…) Ty hrály zásadní 

roli. A třetí zásadní roli hrály billboardy a plakáty. To bylo pro mě absolutně alfa a omega ta 

ulice. Protože jsem věděl, v televizi se to mihne, bude to moc drahý, a nic to nestačí sdělit. 

Pokud to není ten blockbuster. Protože tam máte, už tehdy, Jodie Foster, Cruise, velkej detail, 



pět vteřin, premiéra, stačí. Žádný půlminutový, nic. A kupodivu dost jsme používali rozhlas, 

ale spíš ty lokální studia. (…) 

 

JB: A u toho Pulp Fiction to třeba nemohlo fungovat jako ten blockbuster, přes Travoltu, Bruce 

Willise... 

 

JP: My neměli zaprvý vůbec nic, ani ty fotky, tohle bylo jediný, co přišlo (plakát - pozn. JB), 

nebylo nic. Výroba byla strašně drahá a nevěděl jsem z čeho mlít. (...) Všechny ty filmy trpěly, 

že neměly žádné podklady grafický, fotky, nejvejš plakát. Waynův svět měl plakát, ale stejně 

se musela dělat česká verze. 

 

JB: A kdybyste měl srovnat pozici Pulp Fiction s těma jinýma americkýma nebo neamerickýma 

filmama v rámci vaší nabídky, kterou jste měli, tak kam byste ho zařadil, nebo jak byste ji 

charakterizoval? 

 

JP: Já si myslím, že Pulp Fiction byl absolutně nejoriginálnější film. Je to můj subjektivní pohled, 

samozřejmě obchodně tak nedopadl, obchodně dopadly daleko líp ty blockbustery, a to 

všechny, a neříkám, že byly méně hodnotné z hlediska příběhu, zpracování, ale rozhodně to 

byly tradiční a komerční, komerční v tom dobrém slova smyslu, to znamená podle schémat, 

který byly zaběhaný v těch žánrech, Maverick komedie westernová… (…) Já myslím, že to 

Pulp Fiction se fakt vymykalo všemu a pak ten Plechový bubínek. To byly podle mě dva 

nejcennější takový klenoty, za tu krátkou dobu naší existence. (…) 

 

JB: Já mám dojem, že okolo Pulp Fiction se vlastně vytvořila taková aura skandálního filmu, a 

potom se o něm jako skandálním filmu všude psalo, ale já si nemyslím, že by ten film byl zase 

o tolik agresivnější nebo krvavější než všechny ty akční filmy, který šly, a to se i zmiňovalo… 

 

JP: (…) Jenomže on to ukazuje jako schválně zblízka (Tarantino - pozn. JB). Když vidíte jako 

že vyhazujou dům do povětří, ve kterým jsou nevinní obyvatelé, tak to tak nepůsobí, jako 

když vám ukáže, jak vás střelí do hlavy. 

 

JB: No ale já myslím, třeba i toho Ramba, nebo Komando. To jsou krvavý filmy. Ale ve chvíli, 

kdy to jakoby měla být zábava, tak myslím, že se to tomu spíš jako odpustilo, ale u toho Pulp 

Fiction, jak to mělo být (prezentováno) jako to umění a bylo to v Cannes... 

 

JP: Nejenom zábava, ale ono to hraničilo s válečnýma filmama a s tím, že umírali ti nepřátelé, 

ti zlí. Kovbojka, tam může umřít miliony buď Indiánů, nebo potom teda radši bílejch, ale 

zločinců. (...) Čili to byla jiná kategorie krve, kde jakoby fandili těm vítězům, ale tady nebyli 

žádný vítězové, tady byly prostě figury z podsvětí, drogoví dealeři a zloději a já nevím co 

všechno, a ti se mezi sebou vraždili. (smích) (…) Ale já vám řeknu jednu věc. Já jsem pak stál 

u východu a úplně jsem plesal, protože ty lidi si to nemohli vynachválit. Jak nevěděli, že je 

poslouchám a šli z toho kina, těch čtyři sta pět set, co se tam narvali, tam se snad sedělo na 

schodech. Ono se to kupodivu v  Praze nějak rychle rozkřiklo i bez tý reklamy. Proto říkám je 

lepší, když se věci rozkřiknou, na internetu dneska, dřív prostě v hospodě, v kavárně. (…)  

 

JB: Ještě poslední věc. Já jsem četl, že za minulýho režimu, pokud jste dal film jako 

nepřístupnej do osmnácti let, tak to mohlo fungovat jako reklama.  



 

JP: Jo. 

 

JB: Pulp Fiction je jedinej z těch filmů, kterej teda ve Filmovém přehledu má uvedenou 

přístupnost osmnáct, z toho, co měl Gemini Film, ale tady na tom distribučním listu je patnáct. 

 

JP: (…) Za minulého režimu, přesně jak říkáte, všichni jsme se na filmy od 18 chtěli propašovat, 

co nám bylo patnáct šestnáct. Ale tady jsme si to víceméně určovali my a my jsme jasně říkali, 

ale zcela podle nejlepšího vědomí a svědomí, všechno bylo přístupný do dvanácti, i 

Sommersby, myslím. Snad jenom Plechový bubínek a thriller Misery - ty měly patnáct. A těch 

osmnáct jsme tam dali, samozřejmě, protože jsme se strašně báli, že nás opravdu roznesou... 

Že tohle je zu viel na Čechy... (…) Tady jsme skutečně řekli, než aby nás mlátili v tisku a 

médiích, že kvůli byznysu uděláme všechno a naženeme malé děti na tenhleten příšerně 

krvavej film, tak jsme se dohodli, že to dáme od osmnácti. (…) 

 

JB: Tak já vám děkuju, já to vypnu.  
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