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Abstrakt (česky): 

 Práce popisuje historii Filmového klubu ČVUT zpracovanou na základ  metody 

orální historie, Cílem práce je popsat praktické fungování klubu v letech 1984 až 1990. 

Primárním pramenem při zpracování historie klu u   l  rozhovor  nato ené se 

zakladateli filmového klu u,  ichardem Kohoutem,  artinem  ezní kem a  iřím 

Neumannem. Práce dále zpracovává kroniku filmového klubu a zjišt né poznatk   sou 

doplňované z dobových pramen .  

 V teoretickém úvodu práce se představuje metoda orální historie, její 

metodologie, výhody a omezení a popis historie  eskoslovenských filmových klub  

jako uvedení do dobové situace.  

 Praktická  ást chronologicky popisuje historii filmového klu u od  eho po átku 

do roku      a  e dopln na informacemi z rozhovor  a kroniky filmového klu u. 

 říloh  tvoří přepis  rozhovor  se zakladateli filmového klubu a tabuky doplňující 

historii sledovaného období.    

 

Abstract (in English): 

The thesis presents the history of CVUT Film Club using oral history method. 

The aim of the work is to describe the operation of the club in years 1984 to 1990. 

Primary sources for the  ork are intervie s  ith the foundin  mem ers of the clu  

 ichard Kohout,  artin  ezní ek and  iří Neuman. The work further analyses the 

chronicle of the club and the findings are supplemented with information from 

contemporary sources. 

The theoretical part of the work introduces the method of oral history, its 

methodology, advantages and shortcomings. It also includes an overview of the history 

of Czechoslovak film clubs as an introduction to the era. 

The practical part gives a chronological account of the operation of the film club 

and is supplemented by information from the interviews and from the chronicle of the 

film club. The appendices are transcripts of the interviews with the founders.  
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1 ÚVOD 

 

Cílem této bakalářské práce je souhrná historie Filmového klubu ČVUT do roku 

1989. Pro získání informací jsem využil metodu orální historie. Snažil jsem se 

zaznamenat údálosti spjaté s tímto filmovým klubem, jakožto sou ásti hnutí filmových 

klub  v Československu. Jedná se o fenomén, který se skon ením totalitního režimu 

přišel o svou jedine nost. Z tohoto d vodu jsem se zam řil pouze na 7 sezon klubu od jeho 

po átku v roce 1984 až do záv re né sezony 1989/1990. 

Zam řím se na formování klubu tehdejšími studenty Martinem  ezní kem a 

Jiřím Neumannem, ke kterým se  asem přidal Richard Kohout. Primárn  jsem 

informace  erpal ze vzpomínek pam tník  a interní kroniky, do které tito zakladatelé 

klubu zaznamenávali všechny faktické informace spojené s praktickou  ástí projekcí.  

Detailn  rozeberu tém ř dva roky trvající projekce před ziskem oficiálního 

statutu filmového klubu. 

Historii filmového klubu jsem zpracoval chronologicky a rozd lil ji pro 

přehlednost do jednotlivých sezon. V jednotlivých představeních jsem sledoval 

návšt vnost a snažil jsem se objasnit faktory, které vedli k jejím výkyv m. Dále jsem se 

snažil najít pří iny t chto zm n v návšt vnosti v kontextu fungování klubu. Zkoumal 

jsem také finan ní fungování klubu a možné souvislosti mezi cenami lístk  a 

návšt vností, případn  dalšími vlivy.  
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2 TEORETICKÁ ČÁ T 

2.1 METODOLOGIE A POSTUPY BÁDÁNÍ 

Prvotním impulzem pro zvolení tématu Historie filmového klu u ČVUT
1
 byl 

seminář orální historie   r.     Terez   zesan  Dvořákové,  h.D. Tématem mé 

atestace semináře   l rozhovor s  artinem  ezní kem práv  o tomto klu u.  etoda 

orální historie   la pro tento t p výzkumu efektivní z d vodu nedostatku písemných 

pramen .  adšení, s  akým  artin  ezní ek o klu u hovořil, se přeneslo i na m  a 

rozhodl  sem se ted  kontaktovat i další dva spoluzakladatele klu u  icharda Kohouta a 

 iřího  eumana.  o provedení rozhovoru s nimi  sem za al shromažďovat další písemné 

materiál , které    doplňoval  v práv ní pam tník .   

Následné rešerše ukázal , že písemných materiál  existu e na dané téma  en 

velmi málo. Klí ovým písemným zdro em informací   la kronika klu u, kterou si výše 

uvedení  lenové vedení klu u vedli od po átku  innosti klu u a uvád li do ní krom  

 ist  fakto rafických úda   i komentáře a další doplňu ící informace. Více informací 

o kronice a dalších zdro ích informací  e uvedeno v podkapitole  . .  

Použití metody orální historie je možné ve více oborech.
2
  e edná se o metodu 

primárn  zam řenou na film, nicmén   e í v užití u filmu  e nasnad . V o lasti 

filmového pr m slu  e mnoho pam tník  r zných profesí,  e ichž pří  h  jsou cenným 

zdrojem pro zkoumání filmové historie. To se týká i samotného filmu jako mladého 

média se 115 lety existence. Filmový pr m sl   l podo n  jako  iná média zneužíván 

totalitními režim  k ú el m propagandy, je tedy možné v užití metody orální historie 

 akožto alternativního zdroje informací o dané do  .  stní sv dectví  iž v užíval 

například Georges Sadoul,
3
     v  eho případ  došlo míst 

4
 k posunu významu.  e to 

zároveň metoda, která se v ví í a kterou o ohacu í a rozšiřu í ostatní v dní obory.
5
 

Zásadní pro v váženou práci je propo ení metody kvalitativní a kvantitativní. 

                                                 
1
 České vysoké u ení technické. 

2
 Miroslav Van k a kol., Orální historie. Metodické a technické postupy (skriptum). Olomouc: 

FF UP Olomouc 2003, s. 5. 
3
  eor es Sadoul, D  in  sv tového filmu. Praha: Orbis 1963. 

4
  apř. při popisu promítání Příjezdu vlaku  ratří Lumièr . 

5
  iroslav Van k a kol., Orální historie. Metodické a technické postupy (skriptum). Olomouc: 

FF UP Olomouc 2003, s. 5. 
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Metoda kvalitativní se za ývá každým konkrétním rozhovorem, který tak 

přispívá k celkovému o razu dané historické události. V případ  historie Filmového 

klubu ČVUT se na ízelo zvolit si za narátory  eho tři zakladatele a z  e ich výpov dí 

sestavit portrét tohoto klubu.  ízení filmového klubu dle mého názoru nepatří do ste né 

kategorie pracovní  innosti jako řízení Filmových studií Barrandov, ministerstva 

kultury  i  iných or án  a or anizací totalitního režimu. Výpov di ne sou tolik citlivé, a 

přestože se v  ednotlivých v práv ních objevovaly významné momenty, nedomnívám 

se, že by narátoři cht li cokoli skrývat, jak b  to   lo pravd podo né u oso , které za 

se ou ma í totalitní kariéru a necht  í, a    e pravdivé sv dectví vrhlo do záporného 

sv tla. 

Krom  v užití zmín né kroniky jsem se snažil na ít n  akou osobu, která stála 

v opozici v  i zakladatelskému triu.   koho, kdo    mi popsal klu  i z  iného pohledu. 

Z rozhovoru s  artinem  ezní kem  sem se dozv d l o panu Havlanovi, úda ném 

donaše i StB. Snažil  sem se ted  na ít n  aké svazk  StB vedené na tento filmový klu . 

Z  rchivu  ezpe nostních složek se mi dostalo ne ativní odpov di.
6
  ení k dispozici 

zároveň ani žádný materiál o nikom ze zakladatelské tro ice.  ožnost z istit  akékoli 

informace od dot  ného informátora zkomplikoval fakt, že v lét       zemřel. Kd ž 

 sem pozd  i uskute nil rozhovor s Richardem Kohoutem, tak v šlo najevo, že tehde ší 

snaživý aspirant Havlan nedonášel StB, ný rž pouze fakultnímu vý oru Socialistického 

svazu mládeže (dále SSM), pod který filmový klu  spadal, a vzhledem k tomu, že podle 

tvrzení pam tník    l vý or klu u významn  naklon n a přál jeho  innosti, tak jeho 

vedoucí Havlanovy zprávy ignoroval. To v sv tlu e, pro   rchiv  ezpe nostních složek 

nic nenalezl.
7
 

Kvalitativní analýza metod  orální historie  e v předkládané práci v važována 

metodou kvantitativní.  nterní kronika filmového klu u mi sloužila  ako primární zdro  

pramen . Fakta o  innosti klubu mohla  ýt uvád na podle skute nosti a bez nutnosti se 

zavd  it komunistickému režimu. V užil  sem ted  kroniku k v tvoření n kolika 

statistik a  raf , které názorn  předvád  í fungování filmového klu u v  ednotlivých 

sez nách a doplňu í tak rozhovor  s pam tníky. Tyto doplňu ící informace jsem zařadil 

do příloh   . 5. Dokonce se na příklad  představení filmu B s ukázalo, že si narátoři 

ne  li  isti n kterými detail  (pr   hem představení, po tem divák   a   lo tak možné 

                                                 
6
 Viz příloha 4. 

7
 Viz příloha 4. 
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informace upřesnit podle psané kronik .  ři druhém rozhovoru pak dokonce pam tníci 

m li kroniku před se ou a   hem povídání do ní nahlíželi.  artin  ezní ek se ve svém 

rozhovoru n kolikrát zmiňu e o kronice  akožto garanci informací, u nichž si není jist. 

Paul Thomson vymezuje orální historii oproti v dávané auto io rafii.  řestože 

ma í mnoho spole ných r s , auto io rafie se v dáva í, pokud daná oso a n  eho 

dosáhla,  edná se ted  o úzkou skupinu elit  spole nosti (podo n  jako u klasické 

historiografie). Cílem orální historie  e naopak se zam řit na výpov di řadových 

o  an , které pomohou rekonstruovat daný historický úsek.
8
 Ste n  jako další historici

9
 

si uv domu e, že přestože termín orální historie  e relativn  nový, princip v užívání 

ústních sv dectví existu e od po átk  historiografie. Výhodou orální historie oproti 

ostatním zdro  m  e možnost historika (tazatele  pracovat s pam tí narátora.
10
 V užití 

v  raných archiválií m že pam tníkovi pomoci a přinést nové vzpomínk .  ři 

rozhovoru s Richardem Kohoutem, tuto funkci plnila Metodika práce ve filmovém 

klubu,
11

 která ve zkoumané do   sloužila  ako  edna z mála metodických příru ek, ze 

kterých mohli  lenové vedení klu u  erpat informace o získávání dalších film . 

Napomohlo to k tomu, že si Richard Kohout vzpomn l na další možnosti při jejich 

opatřování.
12

 

 

  

                                                 
8
 Paul Thomson, The Voice of the Past. New York: Oxford University Press Inc. 2000, s. 121–

122. 
9
 Donald A. Richie, Doing Oral History. New York, Twayne Publishers 1995, s. 19. 

10
 Paul Thomson, The Voice of the Past. New York: Oxford University Press Inc. 2000, s. 173. 

11
 Eva Strusková, Metodika práce ve filmovém klubu.  raha: Československý filmový ústav 

1977. 
12

 Rozhovor s Richardem Kohoutem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 5.5.2010 – viz 

příloha 3 
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2.2 POPI  ZDROJŮ INFORMACÍ 

 

Jak jsem napsal v úvodu, kronika klubu
13

 poskytla cenné informace o programu 

klubu, vý  ru film , financování,  esedách s tv rci a návšt vnosti. Zároveň obsahovala 

i doplňkové informace o ú asti  len  vedení klubu na seminářích  i případné komentáře 

k pr   hu představení. V porovnání s jejich vzpomínkami, se ukázal  tyto komentáře 

jako velmi užite ný zdroj informací, protože na ur ité aspekty n kterých představení si 

výše uvedení  lenové vedení klubu   iž nepamatovali, nicmén  kronika potvrzovala 

a případn  v sv tlovala například n které výk v  v návšt vnosti  i dramaturgii 

n kterých představení.  

Ve snaze o nalezení dalších písemných materiál  jsem navštívil  árodní filmový 

archiv (dále NFA) a to jak jeho knihovnu
14

, tak odd lení orální historie
15

, Archiv 

ČVUT
16

, v Archivu hlavního m sta Prahy
17

 jsem prozkoumal archiv SSM a Archiv 

 ezpe nostních složek
18

 .  nformací o filmovém klubu ČVUT jsem ovšem nalezl jen 

velmi málo.  

V odd lení orální historie NFA jsou uložen  rozhovory se zakladateli, je ichž 

přepis  uvádím v příloze 1 a 2. Jsou sou ástí Projektu  eskoslovenských filmových 

klu  , který obsahuje celkem 75 rozhovor  s vedoucími  eskoslovenských klu  .
19

 V 

do ových periodicích se filmovým klu  m,  akožto okra ové složce filmového 

pr m slu mnoho prostoru nev novalo. Proto jsem jako užite ný zdroj informací o 

tématu v užil dvoutýdeník Zá  r, kde v každém  tvrtém  ísle byla vymezena celá 

stránka pro informace o filmových klubech (Zadáno pro filmové kluby). Bohužel ani 

zde se nezmiňu í o filmovém klubu ČVUT.  ediná vazba na klub je v oso   Martina 

 ezní ka, který napsal krátkou reportáž ze semináře pro vedoucí a lektory filmových 

klu   v Boskovicích 25. - 27. 10. 1985.
20

 V Archivu ČVUT se žádné materiál  o 

filmových pro ekcích před rokem 1989 nenašly.  ediné informace o filmovém klubu na 

                                                 
13

 Digitalizovaná kopie kroniky je na přiloženém DVD. 
14

 Bartolom jská 11, 110 00, Praha 1. 
15

 V do   návšt v  se nacházel na adrese  alešická 14, 130 00, Praha 1. V sou asnosti rovn ž 
sídlí v Bartolom jské ulici.  
16

 Zikova 4, 166 36, Praha 6. 
17

 Archivní 6, 149 00, Praha 4. 
18

 Siwiecova 2, 130 00 Praha 3. 
19

 Rozhovor s Evou Struskovou vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 25.1.2011. 
20

 Martin  ezní ek, Klubová kronika. Záběr, 1985, 25 (17.12.1985) 
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fakult  pocháze í z tišt ného periodika Student v cháze ícího v 90. letech, které 

obsahovalo upoutávk  na  ednotlivá představení. Absence informací před rokem 1989 

je zře m  zp so ena zastřešením klubu SSM, tak i snahou o nepřílišné v  nívání s 

ohledem na dramaturgickou strukturu představení. Zároveň v tšina záznam  o klubu 

byla psaná ru n  (kronika, plakát  , což v dnešní do   znamená, že všechn  archiválie 

z stali  len  vedení klubum. Zpracované fondy v Archivu SSM  ohužel pov tšinou 

o sahu í výro ní správ  financování, ovšem bez podro n  ších informací o  ednotlivých 

subjektech. Z toho d vodu k z išt ní detailního financování klubu je možné použít 

pouze kroniku  len  vedení klubu. 

 ísemných materiál  tedy neexitovalo mnoho, výhoda t ch existu ících 

(kronika) byla, že fungovala jen pro interní ú el . Členové vedení klubu nebyli nuceni ji 

n kde vykazovat, tudíž nebylo nutné informace fabulovat ve prosp ch SSM  i dalších 

úředník . V rozhovorech se zakladateli klubu jsem se zám rn  zam řil na samotné 

fun ování klubu a ne na jejich soukromé život   i diskuta ilní témata, aby bylo 

množství nepřesných  i nepravdivých (v domých  i podv domých  vzpomínek co 

ne nižší.   
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2.3 FILMOVÉ KLUBY 

  

 

Podobn  jako v okolních zemích vznikaly první filmové klu   v 

Československu v 50. letech 20. století. Konkrétn  například v Praze roku 1956
21

. Tyto 

kluby byly zakládán  především filmovými nadšenci, kteří se potýkali s mnoha 

problémy (legislativní nedostatky, neochota vyšších míst i nepřipravenost distri u ní 

sít ), které zapři inily brzký zánik t chto pr kopník .
22 

Zásadním momentem pro 

zlepšení situace bylo založení Klu u přátel filmového um ní v du nu roku     . 

B hem roku      se pak řešilo budoucí fungování filmových klu   (ustanovení komise 

Klu u přátel filmového um ní a další detail  or aniza ní struktury). V listopadu téhož 

roku pak svo i  innost zahá ilo    klu  
23

.
 
B hem 60. let se pak filmové klu   v 

Československu úsp šn  rozr stají.  e ich  innost neukon il ani srpen 1968, po 

událostech s ním spojených sice zaniklo    klu  , nicmén  ješt    hem téhož roku 

po et  len  i klu   za al op t stoupat.
24 

V 70. letech poté docházelo k restrikcím ze 

stran  normaliza ního režimu. V  ervnu roku 1976 je ustanovena Rada 

 eskoslovenských filmových klub . Jejím cílem bylo zastřešení všech fungujících 

filmových klub  v Československu a upevnit tak kontrolu na všemi klubu do rukou 

politik . Jednalo se tak o přímý opak dosavadní situace v  eskoslovenských filmových 

klubech, kdy m li rozsáhlé rozhodovací pravomoci zástupci filmových klub .
25

 B hem 

80. let i přes restrikce ze strany Rady  eskoslovenský filmových klub  vzniká množství 

nových klub . Jako 220. v Československu pak byl oficiáln  ustanovem 1. 3. 1985 klub 

na ČVUT.  

O filmových klubech v Československu existuje pom rn  málo psaných 

informací. Přestože se jednalo o fenomén který m l v 80. letech přibližn  100.000  len  

a návšt vnost přes 700.000 ro n  (rok 1983)
26

. Mnoho informací se tak přenášelo ústn  

mezi jednotlivými filmovými kluby na seminářích, které pořádali. Popisovaná 80. léta 

                                                 
21

 Jan Chotek, První krok k  eskoslovenským filmovým klubu  m  Film a do a  ,     ,  . 1 

(leden), s. 27. 
22
 Tereza Dvořáková – Jan Kastner, 40 let filmových klubu  . Texty k pr ipomenutí 40. Výro í 

existence filmových klu   na XXIX. Letní filmové škole 2003. AC FK, Uherské Hradišt  2003, 
s. 5. 
23

 Tamtéž, s.6. 
24

 Tamtéž s.7. 
25

 Tamtéž s. 8. 
26

 Tamtéž s. 9. 
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zanechala množství pam tník  a vzhledem k tomu, že nejedná o dávnou minulost, jsou 

jejich vzpomínky i pom rn  přesné. Podobn  jako na příkladu filmového klubu ČVUT, 

se mnoho informací zachovalo v interních kronikách klub , které nebyly kontrolovány 

cenzurou, tak jako tišt né materiály. Jedine nost klub  spo ívala v možnosti promítat 

filmy z tzv. 2. distri u ního okruhu  střední p   ovn  filmy, které si za  iných 

okolností nebylo možné k projekci zap   it. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁ T: HI TORIE FILMOVÉHO KLUBU 

 

3.1 UDÁLO TI PŘEDCHÁZEJÍCÍ PRVNÍ  EZÓNĚ 

 

Historii filmového klu u  sem zpracoval od  eho po átku v roce      do 

posledního představení sez n  1989/1990. Zm na politického režimu po roce      

dramatick  zm nila   žné fungování klubu, zvlášt  pak po ekonomické stránce. Pro 

zachování celistvosti jsem se rozhodl skon it popis letním semestrem 1990.   

Jak vypráví  artin  ezní ek, jeho nápad filmových pro ekcí na fakult  

elektrotechnik  ČVUT v  raze v De vicích ne  l úpln  ori inální.  a za átku 80. let 

v místnosti      iž pravideln  promítal  film , ovšem  ednalo se o promítání úpln  

mimo  akékoli oficiální instituce
27

. Filmové kopie si tehde ší studenti na erno p   ovali 

z filmoték  Československého filmového ústavu. V roce      skupina lidí, kteří t to 

pro ekce or anizovali, dokon ila studium a  artin  ezní ek přišel s návrhem 

pokra ovat v této tradici. V následu ících m sících ovšem v šlo najevo, že se situace na 

škole zm nila a v dosavadní praxi promítání není možné pokra ovat. Zároveň už také 

ne  lo možné p   ování filmových kopií,  ež fun ovalo na oso ních kontaktech.  artin 

 ezní ek proto spolu se svým o rok mladším spolužákem  iřím Neumannem navštívili 

Radu filmových klu  , která s jejich návrhem založit filmový klub souhlasila. Do 

získání oficiálního statutu filmového klu u však, u  hl   ešt  dva roky.
28

 

Toto mezidobí bylo v tehde šé do   unikátní, statut filmového klubu totiž 

projekce na ČVUT  ešt  nem ly. Projekce tento statut dostaly až od zimního semestru 

1985. Podle ústní dohody s Radou filmových klu   se hrála ná orová představení pro 

rozšíření  lenské základn  a projekce fakticky spadaly pod fakultní  uňku SSM.
29

 

  so ení mimo oficiální struktury jim tak umožnilo pom rn  velkou dramaturgickou 

svobodu.  

                                                 
27
  nformace rad   eskoslovenských filmových klu   z roku 1986, které obsahují soupis 

filmových klu  , se o žádných projekcích na ČVUT nezmiňují. 
28
  ozhovor s  artinem  ezní kem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 21. 5. 2009 – 

viz příloha 1. 
29
  ozhovor s  artinem  ezní kem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 21. 5. 2009 – 

viz příloha 1. 
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Posluchárna  .    , kde se všechn  pro ekce filmového klu u odehrával , se 

nachází v  udov  Fakult  elektrotechnické ČVUT
30

. Bylo zde míst k sezení 400. Při 

n kterých enormn  navšt vovaných pro ekcích bylo v sále až 500 lidí
31

. Kronika 

dokonce uvádí dav  neplatících na  alkon . Posluchárna   la ve ve erních hodinách 

prázdná a nebyl tedy pro lém s  e ím užíváním. Co se tý e vý av , se svými dv ma 

  mm promíta kami a  ednou   mm dokázala zdatn  konkurovat mnoha tehde ším 

kin m. Svou výbavou   la pro filmový klu  přímo ideální. 

 

3.1.1 Problémy při schvalování před prvním představením 

 

Vedení klubu se již od první projekce snažilo získat oficiální statut filmového 

klubu. Martin  ezní ek a Jiří Neumman navšítívili v září 1983 Radu filmových klub . 

Ta se k nápadu filmového klubu na univerzitní p d  postavila kladn 
32

. Schválení klubu 

ovšem zabránil ředitel Pražského filmového podniku Jiří Zeithammel, který m l na 

starosti programovou dramaturgii kin. Jako d vody tohoto postoje uvádí Martin 

 ezní ek:  

“…tenhle  lov k byl n jakým zp sobem ideologicky ovlivňovanej  (svými 

straníky) a Ti mu šeptali do ucha, že by nebylo dobrý na vysokých školách d lat 

filmový klub. Anebo to byl malej kapitalista, kterej nem l zájem, aby mu vzniklo v 

Praze kino, které mu bude užírat diváky toho ranku.”
33

  

Dalším možným motivem m že být Zeithammelova snaha o kontrolu nad všemi 

kiny, které mu z výkonu jeho funkce podléhali. Plánovaný filmový klub na ČVUT by 

ovšem probíhal pod patronátem SSM, který by byl jeho zřizovatel.
34

   

Na přelomu let 1984 a 1985 byli Jiří Neumman a Richard Kohout předvoláni na 

Okresní výbor Komunistické strany Československa v Praze 6. Kde prob hla sch zka s 

                                                 
30

 Technická 2, 160 00, Praha 6 – Dejvice. 
31
  ozhovor s  artinem  ezní kem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 21. 5. 2009 – 

viz příloha 1. 
32

 Tamtéž. 
33

 Tamtéž 
34

 Tamtéž. 
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ideologickým tajemníkem Jaromírem Komárkem
35

 a ředitelem Pražského filmového 

podniku Jiřím Zeithammelem. Na sch zku byli studenti pozváni aby tajemníkovi 

vysv tlili celý nápad filmového klubu na škole. Podle slov Jiřího Neumanna na sch zce 

reprezentovali ČVUT a ú elem bylo aby se Okresní výbor za tuto aktivitu zaru il.
36

 

Neumann i Kohout na sch zku dorazili s předstihem a tajemník jim řekl, že proti 

filmovému klubu na ČVUT vlastn  nic nemá. Když dorazil Jiří Zeithammel, vše již 

bylo prakticky rozhodnuto, bylo mu sd leno, že Okresní výbor proti projekcím výhrady 

nemá a on proti tomu neprotestoval. Díky této sch zce dostaly projekce na ČVUT 

oficiální statut filmového klubu 1. 3. 1985.
37

  

Oficiální schválení filmového klubu umožnilo mnohem v tší možnosti v 

p j ování film . Vedení klubu již nebylo vázáno na neoficiální výp j ky z 

Československého ústavu, kde m li omezený výb r film , jak je popsáno výše. Od 

letního semestru 1985 (představení  . 17, 28. 2. 1985, film Sedmikrásky
38

) bylo pro 

klub možné si p j ovat filmy z  střední p j ovny film  přímo ur ené pro filmové 

kluby (tzv. druhý distribu ní okruh), z Československého filmového ústavu a z 

Krátkého filmu. Zároveň m li možnost si p j ovat filmy z jednotlivých kulturních 

středisek socialistických stát . 

 

  

                                                 
35http://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/funkcionari-ksc/okresni-krajske-vybory.pdf [cit. 

13. 8. 2014]. 
36
 ozhovor s  iřím Neumannem a Richardem Kohoutem vedený Klárou S r  kovou a Andreou 

 kopkovou v  raze dne   . .     - viz příloha 2. 
37

 Tamtéž. 
38

 Sedmikrásky (V ra Chytilová, 1966). 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/funkcionari-ksc/okresni-krajske-vybory.pdf
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3.2 KLÍČOVÉ MOMENTY PRVNÍ SEZONY 

 

 rvní představení popsané v kronice se odehrálo ve  tvrtek 23.2.1984. Jako 

hlavní film se promítal Pudr a benzin
39

,  emuž předcházely dva předfilm  Kostnice
40

 a 

Zaniklý sv t rukavic
41

. Vedoucím představení byl Martin  ezní ek. Podle jeho 

v práv ní
42

 ovšem byla prvním představením projekce filmu Idiot
43

 7.12.1983. 

Vzhledem k tomu, že tato projekce byla v předváno nímu termínu a tomu následovalo 

zkouškové o do í v lednu a  ásti února, do 23.2.1984, tedy prvního záznamu v kronice, 

se pravd podo n   iž žádná další projekce nekonala.  ásledu ící o do í už pokra u e 

první sez nou klubu, tak jak je zaznamenaná v klu ové kronice. 

Pro faktografickou přesnost budu tedy za první představení považovat až 

projekci filmu Pudr a benzin.  o et platících divák  byl 231, cena lístku byla 3 K s a 

 ediným provozním výda em byl plat promíta ovi 99 K s. Hned při prvním představení 

byl tedy zisk 594 K s. 

 ři druhém představení ( astorální symfonie
44
   e oproti prvnímu zaznamenán 

zřetelný ú  tek divák .  ří inou   la konkurence nov  založeného  lízkého 

Strahovského filmového klubu
45

. Strach ze ztráty návšt vník  byl ze strany vedení 

klubu oprávn ný, na pražském Strahov  se totiž v té do   nacházely koleje student  

ČVUT i Matematicko-f zikální fakulty Univerzity Karlovy, jednalo se tedy o velké 

množství potenciálních divák . Výda e při tomto představení byly navýšen  o dopravu 

filmových kopií (140 K s  a provozní náklad  na výro u plakát  (72 K s . Spolu s 

o v klým výda em za promíta e (99 K s , tak celkové náklad   inily 311 K s.  ří m  

ze vstupného ovšem při 93 divácích jen 279 K s. Hned na druhém představení tedy 

klub,     mírn , tratil. 

                                                 
39

 Pudr a benzin (Jindřich Honzl, 1931). 
40

 Kostnice (Jan  vankmajer, 1970). 
41

 Zaniklý sv t rukavic (Jiří Bárta, 1982).  
42
  ozhovor s  artinem  ezní kem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 21. 5. 2009 – 

viz příloha 1. 
43

 Idiot (L’Idiot; Georges Lampin, 1946).  
44

 Pastorální symfonie (La Symphonie pastorale; Jean Delannoy, 1946). 
45

 Kronika se k této události zmiňuje o ú asti 93 „skalních“ divák . 
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Další představení, film Ten, který musí zemřít
46

 bylo také poznamenáno nízkou 

ú astí (124 divák , při cen  3 K s za lístek . Výda e tvořily op t náklad  na promíta e 

(99 K s), dopravu kopií (100 K s  a výda e na plakát  (34 K s ,   

 ři  tvrtém představení (Strop
47

, Pytel blech
48

) ovšem byla tém ř plná 

posluchárna (364 divák , při cen  3 K s za lístek  pro lém konkurence se tedy neukázal 

jako příliš významný  i dlouhodo ý
49

. Také při tomto představení byly náklad  

pom rn  nízké (99 K s pro promíta e, 50 K s za dopravu kopií a 40 K s 

nespecifikované dro né provozní náklad . Toto představení tedy v d lalo 903 K s.  

Na páté představení (20. 3. 1984) přišlo 428 divák . Promítal se středometrážní 

film Sirius
50

 a krátkometrážní dokument Praha secesní
51

. Vstupné z stalo 3 K s a 

výdaje byly za stejné položky jako v předchozích představeních (celkem 329 K s). Zisk 

z tohoto představení tedy byl 955 K s. Byla to dosavadní nejvyšší návšt vnost 

(dokonce přesahující maximální kapacitu sálu o 28 divák ) i nejvyšší zisk z 

představení.  

Další předsatvení (  6, 3. 4. 1984) byl na programu film Muži v offsidu
52

. 

Vstupné bylo 2 K s, jednalo se o nejnižší vstupné ze všech představení klubu (krom  

představení zdarma). Návšt vnost byla pr m rných 208 divák , ale při velmi nízkých 

nákladech na toto představení (149 K s) se stejn  jednalo o ziskové představení. 

Nejnižší náklady této sez ny byly d vodem práv  pro snížené vstupné
53

. 

Sedmé představení (10. 4. 1984) s promítaným filmem Krásky noci
54

 op t 

překro ilo kapacitu sálu. Navštívilo jej 426 divák , vedení se vrátilo op t ke 

standardnímu vstupnému 3 K s a celkem na představení vyd lalo 1091 K s. 

Následující představení ( . 8, 13. 4. 1984) navštívilo podpr m rných 96 divák . 

Hlavní film byl promítán Poslední výstřel Davida Sandela
55

. Vzhledem ke krátké 

                                                 
46

 Ten, který musí zemřít (Celui qui doit mourir; Jules Dassin, 1957). 
47

 Strop (V ra Chytilová 1961). 
48

 Pytel blech (V ra Chytilová, 1962). 
49
 O tomto představení je v kronice poznámka  iřího Neumanna, že divák  ze Strahova přetáhli 

zp t a „sed lo se i na schodech“. 
50

 Sirius (František Vlá il, 1974). 
51

 Praha secesní (František Vlá il, 1974). 
52

 Muži v offsidu (Svatopluk Innemann, 1931). 
53

 Rozhovor s Richardem Kohoutem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 8.4.2011. 
54

 Krásky noci (Les Belles de nuit; René Clair, 1952). 
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stopáži (26 minut) byl film dopln n p ti krátkými filmy, narozdíl od b žných dvou. 

Vedení klubu si na tomto představení vyzkoušelo model, kdy se vybere sestava 

n kolika krátkometrážních  i středometrážních film . Podle nízké návšt vnosti je 

ovšem možné, že potenciálním divák  chyb l celove erní snímek.  

Druhý možnost projekce pásma krátkometřážních film  a jednoho 

středometrážního (Sb rné surovosti
56

) filmových klub zvolil na následujícím 

představení. Toto poslední představení sez ny  ( .  9, 26. 4. 1984) bylo totiž bez 

vstupného. Bohužel vzhledem k neexistujícím vstupenkám, neznáme ani přesný po et 

divák  tohoto představení. Vstupné zdarma bylo koncipováno jako dárek stávajícím 

 len m. Vzhledem k tomu, že oba dva modely (se vstupným i bez vstupného) vedení 

klubu opakovalo minimáln  jednou za sez nu, tak se jednalo o úsp ch.    

Martin  ezní ek popisuje d vody pušt ní pásma film  takto: 

“…(problém se shán ním kopií) nebyl zásadní. Když už jsme dosp li do stadia, 

že nebyl žádnej volnej film, kterej jsme ješt  nehráli, a kterej bychom mohli zahrát a 

teď mluvím o tý dob , kdy jsme fungovali vlastn  neoficiáln , tak si pamatuju, že jsme 

složily minimáln  dv  představení z krátkých film .”
57

 

Projekce pásma krátkometrážních film  byla v pvní sez n  tedy nutnost. V 

dalších sez nách k ní ale přistoupili dobrovoln , mimo jiné z toho d vodu, že v oblasti 

krátkých film  existovala v tší dramaturgická svoboda.    

 

 

  

                                                                                                                                               
55

 Poslední výstřel Davida Sandela (Zdenek Sirový, 1971). 
56

 Sb rné surovosti (Juraj Herz, 1965). 
57
  ozhovor s  artinem  ezní kem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 21. 5. 2009 – 

viz příloha 1. 
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3.3 MEZI PRVNÍ A DRUHOU SEZONOU 

 

 áska k film m a zároveň um lecká osv ta ČVUT ne  l   edinými d vod  ke 

vzniku filmového klu u.  ezní ek uvádí  ešt  další d vod: 

„... á si m slím, že ten náš filmový klub sehrál takovou velmi aktivní roli v 

rámci n  akýho obrození m slí našich technických spolužák , protože si m slím, že 

jako technici ma í sklony k tomu technokratickému m šlení a ma í sklony k tomu nemít 

jako vlastní názor.“
58

 

V uvedené metodické příru ce pro filmové klu    e přímo uvedeno, že „filmové 

kluby plní v socialistické spole nosti především roli výchovnou a vzd lávací“
59

. V 

publikaci je dále o pár řádk  níže možno nalézt: „Výchovná funkce filmových klu   se 

realizu e v řad  sm r . Filmové klu   p so í prostřednictvím film , ale i všemi dalšími 

formami své  innosti, na utváření moráln -politického profilu diváka.“
60

 Odtud je 

patrné, že pořadatelé pro ekcí opravdu zám r režimu, co se tý e filmových klu  , 

naplňovali alespoň po formální stránce. Tou se pak mohli zaštítit na  ednání SS , 

kterých se museli  ako podřízený or án ú astnit. V následu ících odstavcích se zmíním 

 ešt  o n kolika případech, kd  se zám r  tv rc  filmového klubu ztotožnovaly 

s metodickou příru kou a kdy se s ní naopak rozcházely. Metodická příru ka je jedna 

z mála pu likací, která se v nu e filmovým klu  m po or aniza ní a ideolo ické 

stránce. Z toho d vodu  i v užívám ke srovnání s celkovou situací filmových klu  . 

O filmových lektorech se metodická příru ka v  adřu e  ako o „prostřednících 

mezi filmovým dílem a divákem“, kteří „sou asn  p so í na spole enské uv dom ní 

[diváka].“
61
 O a t to ú el  lektoři filmového klu u plnili,  ak ale říká  artin  ezní ek, 

ke konci   . let už filmové úvod    l   ím dál odvážn  ší v  i režimu.
62

 

 

 

                                                 
58

  ozhovor s  artinem  ezní kem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 21. 5. 2009 – 
viz příloha 1. 
59

 Eva Strusková: Metodika práce ve filmovém klu u.  raha: ČSF  1977, s. 3. 
60

 Tamtéž. 
61

 Eva Strusková: Metodika práce ve filmovém klubu. Praha: ČSF  1977, s. 37. 
62
  ozhovor s  artinem  ezní kem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 21. 5. 2009 – 

viz příloha 1. 
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3.3.1 Hodnocení první sezony 

 

Celkov  za první sez nu filmový klub vyd lal 3763 K s, při po tu osmi 

zpoplatn ných představení se jedná o přibližn  470 K s na každé představení. Celá 

 ástka byla po posledním představení převedena na SSM. Velkou roli v tomto 

ú etnictví hraje fakt, že si klub p j oval filmy zadarmo. Vzhlednem k tomu, že nebyli 

oficiálním klubem až do za átku letního semestru 1985, tak si zároveň ani oficiáln  

nemohli p j ovat filmové kopie. Proto celou první a druhou sez nu neprodávali  lenské 

legitimace ani neplatili p j ové za filmové kopie. V tšinu film  si vedení klubu 

p j ovalo v ČsF  neoficiáln  s pomocí osobních kontakt .
63

 V tšina výp j ek byla 

podmín na tím, že v archivu m li dv  a více kopií. Byla tedy menší pravd podobnost, 

že si stejný film bude chtít n kdo další p j it a tato neoficiální výp j ka by pak byla 

odhalena. Tato existence klubu na hranici legality byla umožn na díky benevolenci 

fakultní organizace SSM.
64

  

Pro vedení filmového klubu tak nastala fáze hodnocení upl nulé sez n . 

 r m rnou návštevností 246 divák  na představení překonala celkový pr m r 

sledovaných let (227 divák   Hodnotit finan ní stránku by bylo zavád  ící. B hem 

první sez n  totiž vedení klubu nemuselo platit p j ovné filmových kopií, nevyplácelo 

si žádné odm ny a nem lo žádné za výjezdní semináře. Tyto všechny výdaje navíc 

přišli až s oficiáním statutem klubu. Příjmy byly ovšem také nižší než v následujících 

sez nách. Ceny vstupného byly nejnižší ze všech sledovaných sez n a  lenské poplatky 

nebyly vybírány.  

 

  

                                                 
63
  ozhovor s  artinem  ezní kem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 21. 5. 2009 – 

viz příloha 1. 
64
  ozhovor s  iřím Neumannem a Richardem Kohoutem vedený Klárou S r  kovou a 

Andreou  kopkovou v  raze dne   . .     - viz příloha 2. 
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3.4 DRUHÁ  EZONA 

3.4.1 Představení Běs jako příklad marketingu 

 

 ředstavení B s (  .   .       sice ni ak v kronice zmín no není, ale mluví o 

n m  iří Neumann: 

„...Boris Karloff, kterej je ve všech encyklopediích popisovanej jako král horor , 

 enže to  e strašn  stare  film, nic hororovýho na tom neni, tak  e to tak neum le 

nato ený, ale tenkrát v tý svý do   to ur it  n co znamenalo.  enže Honza Brou ek, co 

nám kreslil t  plakát , tak nakreslil  tvrtku, z který kapala krev, a byl tam nápis „B s“. 

  tam přišlo asi     lidí... ne dřív v razili sklo na nást nce, potom prokopli dveře, no a 

pak se ňák m zp so em ... to podařilo uklidit, v sv tlit t m lidem, že  udeme promítat 

 ešt   ednou, tak aspoň n který odešli.“ 

Zde  e vid t nesrovnalost s kronikou, která uvádí pouze     divák .  odle slov 

 iřího Neumanna znamená toto  íslo pouze po et prodaných lístk , nikoli po et divák . 

 o prodání     lístk  se totiž za alo promítat, aby se stihlo druhé ve erní představení, 

na které   li diváci pušt ni zadarmo  ez lístk .  edná se však o velmi za ímavý a 

zásadní precedens. U ne mén     představení
65
  e ted  nutné přistupovat k po t  divák  

 ako k podhodnocenému  íslu. Zároveň na tato představení   li  asto poušt ni diváci 

bez placení na balkon. Ukazuje se tedy, že kronika sloužila pouze k zaznamenání 

finan ní stránk  (po et platících divák  , nikoli k přesnému po tu divák . 

Na pásmo krátkých film  dne   .   .      přišlo ne mén  lidí v dosavadním 

pr   hu fun ování klu u.  ízkou návšt vnost lze v sv tlit i předváno ním termínem a 

tím, že uvád né snímk    l  mén  známé (na představení  .   se promítal  S  rné 

surovosti a po et divák  byl více než tro náso ný . 

1.3.1985 byl Filmový klub ČVUT oficiáln  prohlášen jako 220. klub v 

Československu. 

                                                 
65

  ednalo se o představení, kd  po et prodaných lístk  přesáhl kapacitu místnosti.  sou to 

představení  . 5, 7, 12, 22, 24, 45, 54, 55, 60, 77, 80, 83, 89, 91, 92, 93, 105, 116, 117, 118, 120, 

123. 



28 

 

Ovšem první představení nov  při atého klubu pro  hlo  iž o den dříve. 

28.2.1985 byl z archivu Československého filmového ústavu p   en film 

Sedmikrásk 
66

. 

 

  

                                                 
66

 Sedmikrásk  (V ra  h tilová, 1966) 
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3.5 TŘETÍ  EZONA 

 

Vedení klubu, až na vý imk  níže popsané, nikdo neovlivňoval.  icmén  

při ližn  dvakrát za sezonu jim bylo doporu eno ze strany oficiálního zřizovatele 

(SSM) zvolit n  aký film sov tské  i socialistické produkce.  ři pohledu na návšt vnost 

t chto představení bylo o ividné jak na to reagovali diváci. 31 prodaných lístk  na 

promítání filmu Svi , svi  má hv zdo
67

 dne 5.  11. 1985 ne o    divák  na filmu 

Červená Kalina
68

 dne 22. 4. 1985 ukazu e, že t to film   len  klu u příliš neza ímal . 

 a druhou stranu hned následu ící dv  představení Vesnice prokletých
69

 (VB) a Na 

východ od rá e
70

 (USA) naplnila kapacitu sálu. 

 ro lém nastal při představení filmu Adelheid
71

 (31. 10. 1985). Film byl 

v p   en z  střední p   ovn  film .  ři ližn  týden před plánovanou pro ekcí, což bylo 

v té do   standardní. Po pár dnech dramaturg zjistil, že v  edné z rolí hraje Pavel 

 andovský, který byl  akožto emigrant nežádoucí osoba. Ihned cht l projekci zatrhnout, 

ale nakonec se s ním Richard Kohout a  iří Neumann domluvili pouze na v škrtnutí 

 ména herce z programu. S ohledem na podo né pro lém , m lo vedení filmového 

klubu v tší motivaci v užívat archiv Krátkého filmu, kde byla na ídka tém r všech 

krátkých film . 

 

 

3.5.1 Stanovy filmového klubu 

Tento filmový klub je útvarem zá mové  inosti v sokoškolských student  v 

oblasti filmového um ní, který v ví í  innost v rámci p so nosti zřizovatele, to jest FV 

SSM FEL ČVUT. 

Členský pr kaz, který je nepřenosný a platí pro všechna představení na území 

ČSS ,  len klubu má právo se zú astňovat všech akcí klubu (promítání filmových d l, 

                                                 
67

 Svi , svi , má hv zdo (Gori, gori, moya zvezda, Alexandr Mitta, 1969). 
68

 Červená kalina (Kalina krasnaya, Vasilij  uškin, 1973). 
69

 Vesnice prokletých (Village of the Damned, 1960). 
70

 Na východ od rá e (East of Eden, Elia Kazan, 1955). 
71

 Adelheid (František Vlá il, 1969). 
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semináře, přednášk , diskusní ve er , besedy s významnými tv rci a pracovník , 

výstav …  a předkládat vý oru FK návrh  a připomínk . Člen filmového klubu má 

povinnost platit  lenský přísp vek a přispívat na úhradu reži ních náklad  klu ových 

představení, kterých se zú astní.  

Vý or FK připravu e ze ména programovou náplň a pro ednává otázk   innosti 

klubu se zřizovatelem, krajskou or anizací pro film a sekretariátem Rady filmových 

klu  .  

Činnost filmového klubu je výhradn  nekomer ního charakteru, zřizovatel 

v tváří příznivé podmínk  pro jeho  innost, všestrann  jej podporuje a po všech 

stránkách za  innost klub odpovídá.  
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3.6 ČTVRTÁ A PÁTÁ  EZONA 

  

 ři přestavení  . 48 - 30.10.1986 byli poprvé v užiti “aktivisté”. Jednalo se o 

n kolik student . kteří plnili povinnosti pořadatel .  ři tomto představení se jednalo o 

 t ři studenty, každý z nich byl zaplacen  ástkou 24 K s za 3 hodiny práce.  ož při 

srovnání s cenou lístku 3 nebo 6 K s, byla pom rn  št dře honorovaná  innost. 

 ořadatelská služ a se při dalších představeních  iž v užívala pravideln . 

 a  aře roku      zařazovali or anizátoři především  eskoslovenské film . 

Vý imku tvořil  dva film  italského neorealismu, který   l komunistickým režimem 

tolerován. Další za ímavostí   lo   . představení dne 26. 2. 1987. Film  o ova vzpoura 

  l zap   en z maďarského kulturního institutu zdarma,  ímž odpadla ne v tší položka 

na seznamu útrat. Vzhledem k tomu, že filmový klu    l od po átku ziskový, 

or anizátoři si mohli dovolit z pře  tk  zaplatit promíta e a dopravu 

kopie.
72
 ředstavení tak mohlo  ýt pro  len  klu u zadarmo.  odo n  tomu   lo i při 

  . představení dne 15. 4. 1987, které se konalo v rektorském dnu ČVUT. 

Jiná situace nastala při plánované projekci filmu Džusový román
73
 Fero Feni e 

dne 12. 3. 1987. Podle slov Richarda Kohouta se jednalo o  ediný velký pro lém ze 

strany režimu: 

„   ake  velke  malér snad   l  en při uvád ní filmu Džusove  román, ktere  

nám stopli, ale za to nemohla tenkrát fakultní or anizace KSČ, ale zásah z míst... nevím 

 akých. Zře m  t ch Státní  ezpe nosti, ktere m vadil především Fero Feni  a  eho 

oso a. Tak to ten film  sme opravdu tenkrát nesm li promítat.“
74

 

Jako alternativa bylo promítáno pásmo krátkých film , zdarma zap   ených ze 

studia FAMU v Klimentské ulici v Praze.  ři této projekci byl plný sál a nev  íralo se 

vstupné. Tato představení zdarma mohla  ýt  edním z d vod  mírného nár stu 

návšt vnosti v této sez n . 

                                                 
72

 Rozhovor s Richardem Kohoutem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 5. 5. 2010 – viz 

příloha 3. 
73

 Džusový román (Fero Feni , 1984). 
74

 Rozhovor s Richardem Kohoutem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 5. 5. 2010 – viz 

příloha 3 
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Seminář maďarská filmová tvorba (26.-28. 8. 1988), pořadateli byli  aďarské 

kulturní středisko (dále MKS), ČSF , Rada ČSFK a FK ČVUT, který událost hostil. 

 řehlídk  se zú astnilo 86 platících divák  (ú astnický poplatek byl 45 K s za celé tři 

dny) a další pří em klubu byl za u  tování 3412 K s, celkový pří em tedy byl 7282 K s. 

Výdaje sestávaly z 600 K s na o  erstvení, 336 K s pro promíta e pana Zahálku, 

poplatek 100 K s pro hlída e ČVUT, 772 K s za technické za ezpe ení MKS 

(p   ování a převoz filmových kopií , 2200 K s za tlumo ení z ori inálních 

maďarských verzí film  a odm na or anizátor m Richardu Kohoutovi a Martinu 

 ezní kovi 600 K s. Souhrn výda   byl 4608 K s. Na přehlídce tedy filmový klub 

v d lal 2674 K s. Vzhledem k tomu, že klub spadal pod fakultní výbor SSM, musely 

by se tyto pří m  převést práv  na SSM. Druhou možností bylo v užít t chto pří m  

v užít na návšt vu filmových festival  a přehlídek. B hem léta 1988 tak Richard 

Kohout navštívil MFF v Karlových Varech (výda e 1046 K s  a Martin  ezní ek s 

 iřím Neumannem navštívili  etní filmovou školu v Trutnov  (výdaje 1670 K s  

Souhrn  utratili 2716 K s, tedy při ližn   ástku v d lanou Seminářem maďarské 

filmové tvorby.  
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3.7 ŠE TÁ SEZONA 

 

V letním semestru akademického roku             l klu  podo n  ho n  

navšt vovaný jako v zimním semestru toho školního roku. O   . představení, film Hoří, 

má panenko,   l například takový zá em, že muselo  ýt po prvním v prodaném 

představení uskute n no další. Bylo to umožn no d ležitým kontaktem v 

 arrandovských studiích, dík  kterému bylo možné sehnat kvalitní a nedostupné 

 eskoslovenské film . V roce      se or anizátor m klu u přihlásil Tomáš  ürtler s 

na ídkou spolupráce.  eho otec   l ředitelem Filmových studií Barrandov, což 

znamenalo možnost přístupu k vzácným film m.
75

 

Klub tak dostal možnost stát se tzv. pr zkumovým kinem. Filmové studium 

klubu poskytlo kopii v předpremiéře oproti ostatní  eskoslovenským kin m a tv rci 

mohli recipro n  sledovat reakce divák  na snímek. Tabulky 10 a 11 v příloze  . 5 

názorn  ukazují veliký skok v návšt vnosti práv  t chto představení. 

 

 

 

 

  

                                                 
75

 Rozhovor s Richardem Kohoutem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 5. 5. 2010 – viz 

příloha 3 
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3.8 SEDMÁ  EZONÁ  A VÝHLED DO 90. LET 

 

Události 17. listopadu 1989 se projevily i ve fun ování filmového klubu. 

O  edenáct dní pozd  i byla promítána Jahodová proklamace
76
  ředstavení bylo zdarma 

pro stávku ící studenty. Filmová kopie Jahodové proklamace   la mimořádnou 

výp   kou od ČSF . Film popisu ící stávku ící americké student  v revolu ním roce 

     a  e ich střet s policií, tak tvořil  asnou paralelu k tehde ší situaci . O den pozd  i 

(  .   .         la stávku ícím student m promítnuta třikrát, poté byla kopie odvezena 

k projekci na Matemaficko-f zikální fakultu UK, Pedagogickou fakultu UK a FAMU. 

Následující den (30. 11. 1989),  lenové vedení klubu vybrali k projekci vybrali 

snímek Všichni do ří rodáci
77

, trezorový film, promítaný stávkujícím student m na 

podporu jejich boje. Také toto představení bylo bez vstupného.  

Po roce 1989 se situace dramaticky zm nila. Vedení filmového klubu si mohlo 

vybírat z mnohem v tší nabídky film . Klub se přem nil na ob anské sdružení a 

nemusel dále podléhat (formáln  ani finan n ) SSM. Klub přetrval dv  desetiletí, i přes 

odliv divák   a konkurenci televize a videokazet. V roce 2009 ovšem klub byl nucen 

přerušit (na dobu neur itou) promítání. Nové vedení fakulty filmovému klubu vym řilo 

místo dosavadního poplatku za energie i nov  nájem místnosti, který se rovnal tržní 

hodnot . To pro filmový klub, jehož ú elem nebylo výd lávat, znamenalo prozatímní 

konec.   

  

                                                 
76

 Jahodová proklamace (A Strawberry Statement; Stuart Hagmann, 1970). 
77

 Všichni dobří rodáci (Vojt ch Jasný, 1968). 
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3.9 PRAKTICKÉ FUNGOVÁNÍ KLUBU 

3.9.1 Struktura představení, lektorské úvody, besedy s tvůrci 

  

Nedílnou sou ástí všech představení   l lektorský úvod.  ak říká  ichard 

Kohout, úvod  ve zkoumaném o do í m l na starosti výhradn  on,  artin  ezní ek a 

 iří  eumann. V tšinou si na za átku sezon  rozd lili  ednotlivé projekce a ten, kdo 

v  ral film, k n mu pak i ud lal lektorský úvod. 

Pro úvod  praktick  neexistovala pevná struktura, záleželo vžd  na  lov ku, 

který  e  připravil.  odkladové materiál  získávali z  střední p   ovn  film , 

Filmového přehledu a Československého filmového ústavu, případn  z minima 

pu likací, které tehd  v cházel  a zmiňoval  se o filmech, které byly v klubu 

promítán . Richard Kohout lektorské úvod  popisuje takto: 

„...film  sme se snažili zařadit do n  akého kontextu kinemato rafie, říci n co o 

režisérovi, říci n co o herci, no a samozře m  jsme byli mladý, trošku  ouřliváci, tak 

 sme samozře m  si re pli do do  , do n  ake ch souvislostí, n kd   sme to přehán li, 

n kdo víc, n kdo míň, tak jsme párkrát, jednou za rok byli na koberci.“
78

 

Kobercem je zde myšlena fakultní or anizace Komunistické stran  

Československa, což   la tehd  pro Filmový klu  dozor í or anizace.  eho slova 

zároveň potvrzu e  artin  ezní ek: 

„Henzler: Takže vlastn  tím hlavním zám rem (pro ekcí  bylo... 

 ezní ek:  áká ideolo ická diverze, no.“ 
79

 

Shán ní materiál  pro lektor  filmových klu     lo pom rn  složitou 

záležitostí. Jako oficiální zdroje jim sloužily  střední p   ovna film , Filmový přehled 

a Československý filmový ústav. Vzhledem k limitované ne o žádné distri uci 

n kterých film  nebylo snadné podklad  pro v tváření n kterých lektorských úvod  

získat.  iří  eumann přípravu na představení  . 20 (25. 3. 1985) popisuje takto: „Byl to 

                                                 
78

 Rozhovor s Richardem Kohoutem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 5. 5. 2010 – viz 

příloha 3 
79
  ozhovor s  artinem  ezní kem vedený Richardem Henzlerem v Praze dne 21. 5. 2009 – 

viz příloha 1. 
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film Josepha Loseyho, The Criminal, co se v našich kinech promítal pod názvem 

Betonová džun le.    sme k tomu cht li sehnat n jakej popisek, podle kterýho   sme 

ud lali úvod, tak sme vtrhli do Klimentský, kde   l filmove  ústav, vlastn     tam m lo 

bejt to ne víc, co    tad  m lo bejt, protože m  sme cht li k Betonový džun li n  ake  

popisek, tře a i v ori inále. Ten pán tam ud lal strašn  d ležite  o li e , no a jak se to v 

ori inálu jmenuje, nebude to ‘beton džan l’ “ 

Distri uce film  pro filmový klu  pro íhala z podo ných zdro  , jaké  sou 

popsán  v metodické příru ce.
80

 Základním zdrojem   l fond filmových kopií  střední 

p   ovn  film  v Praze (spolu se zvláštním fondem v hrazeným pro filmové klu   . 

Dále to   l filmový archiv Československého filmového ústavu. Krátké film   asto 

pocházel  z archivu F  U (příležitostn  mohl  t to krátké film  utvořit pásmo, které 

se promítalo místo celove erního filmu
81
 . Do rým zdro em   l  i filmoték  institut  

socialistických zemí.  etodická příru ka uvádí  en D m sov tské kultury
82

, filmový 

klu  na ČVUT nicmén  ne více v užíval  aďarský kulturní institut
83

. Kritérium vý  ru 

film  na poušt ní bylo, aby se to nehrál  v kinech v Praze. Zároveň vedení klubu 

usilovalo o neo v klé   i špatn  dostupné filmy. 

 

Krom  lektorských úvod  se pořadatelé snažili o  as uspořádat i diskusi s tv rci 

filmu a divák .  ichard Kohout uvedl, že v tšinou po lektorském úvodu tv rce film 

krátce představil a po jeho shlédnutí pro íhala diskuse s divák . Mezi velké osobnosti, s 

nimiž byla vedena diskuse, patří například  lmar Klos,  avel  urá ek ne o Vlastimil 

Harnach. O diskusi s  lmarem Klosem se zmiňu e  iří Neumann: 

„...to v  ec nikdo nev d l, že tenhleten  lov k  e v  raze.   on   dlel v 

takovým domku, kd ž se  de k  etřínský rozhledn , tak tam  e takove  d m,  e na n m 

sluní ko, a  e přímo v tý Hladový zdi vkomponovane , tak tam on   dlel, tam  sme ho 

našli.   on chodil do kavárn  na kulat m nám stí v De vicích, tak  sme se dohodli, že 
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na  esedu přijde, že na ten film se koukat nebude, a  ho v tý kavárn  v zvednem.“
84

 

Tato  eseda pro  hla 24. 11. 1988 po projekci filmu Obchod na korze. 

 

 

3.9.2 Souhrn filmů: celkové počty, země původu 

 

Sledované o do í sedmi sezon jsem pro přehlednost do tabulek v příloze 

rozd lil na 13 semestr . První sez na za ala v únoru 1984, proto sestávala jen z jednoho 

semestru. Celkem pro  hlo 142 představení. Jen  ediné bylo zrušeno (Džusový román – 

12. 3. 1987).  elkový po et platících divák  na všech představeních byl 32 183, 

pr m rn  tedy na jedno představení dorazilo 227 divák . Na vstupném se celkov  

vybralo 120 057 K s. Bohužel úda e za výda e nejsou kompletní.  ož m že  ýt 

zapří in no pr   žným odevzdáváním v d laných pen z pokladníkovi SSM.  r m rná 

cena jednoho lístku byla 3 K s a 60 haléř .  

 e více celove erních film  bylo z Československa (59), s velkým odstupem 

následovali USA (17 film  , Velká Británie a Francie (o   zem  11 snímk  , dále  tálie 

(10 film  .  ž šesté je s po tem 8 film  v pořadí Polsko jako první ze socialistických 

zemí (s v  ímkou ČSS  .  ásledu e SSSR se 7 filmy a  aďarsko se 6 snímk . Ostatní 

zem  p vodu byly Japonsko (4),  u oslávie (3),  védsko (2), Čína (1), Nizozemsko (1), 

 pan lsko (1) a  výcarsko (1). 

 

3.9.3 Finance a marketing 

 

Propagace filmového klubu pro íhala formou plakát  rozv šených v prostorách 

Fakulty elektrotechnické ČVUT. Richard Kohout tuto formu propagace vyzdvihuje: 

„ lakát   sme si v rá  li sami. Buďto teda na  tvrtk  jsme napsali, že se 

promítá ten a ten film, nebo mezi náma se každým rokem se našel n  ake  schopne  

kreativní nadšenec, ktere  t  plakát  kreslil.     sme m li kole u Honzu Brou ka, 
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ktere    l výtvarn  nesmírn  nadane  a d lal nádherný plakát  a m slím, že to   lo 

samozře m  nedílná sou ást našeho úsp chu, takže on kreslil úžasný plakát , p t, šest, 

sedm, osm kus , který  sme roznesli, ne dřív kolem škol  ČVUT v De vicích, n kd  až 

na Karláku a podo n , podle toho, kolik  ich ud lal, a to si m slím, že hrálo roli,  ím 

lepší plakát ud lal, tím přišlo víc lidí.“
85

 

Tento zp so  propagace ovšem fungoval jen jako dopln ní po tu návšt vník . 

 e více divák  (hlavn  v prvních letech) přišlo na představení, protože na ste né škole 

studovali. To samozře m  pomohlo k nár stu  len  i po tu prodaných lístk  bez 

nákladné reklamní kampan . 

 sp šné fungování klubu po finan ní stránce bylo založeno na n kolika 

podmínkách. Tou ne zásadn  ší byla možnost v užití prostoru posluchárn   . 256 

v  udov  ČVUT v pražských De vicích. Další podmínkou, tentokrát i požadavkem ze 

strany škol , bylo  iž zmín né zaštít ní klubu fakultní or anizací SSM.     

Hospodaření filmového klu u   lo ve zkoumaných letech zcela v rukou 

Socialistického svazu mládeže (SS  . Vedení filmového klu u neplatilo žádný ná em 

ani ú t  za ener ie.  ediné výda e   l  na p   ovné film . Zpo átku p   ení filmové 

kopie hlavního filmu stálo    K s,    K s pak každý krátký film. Dalšími významnými 

náklad    la mzda promíta i panu Zahálkovi (   K s  a plat a za dopravu filmových 

kopií (    K s .  ři pr m rné návštevnosti     divák  v letech     –     a cen  lístku 

  K s pak v chází zisk při ližn      až     K s na představení. Samozře m  se 

p   ovné filmových kopií v pr   hu   . let zv šovalo a cen  se lišil  i podle insitucí, 

které film  zap   il .  apříklad Československý filmový ústav m l pevn  danou saz u 

    K s za filmovou kopii, zároveň ale také doporu enou cenu lístku   K s. V příloze 

 .  se v ta ulce zo razu ící návšt vnost uvádí, že cena lístku ne  la pro po et divák  

rozhodu ící, záleželo spíše na vzácnosti (nedostupnosti  snímku. Ke konci druhé sez n  

se pak k výda  m přidává  ástka na pořadatelskou služ u, která   la nutná ze ména při 

představeních, kdy nápor divák  přesahoval kapacitu místnosti  . 256. Dalším výda em 

byly náklad  na festival  a školení  len  vedení filmového klubu. Na tyto aktivity    se 

dalo pohlížet  ako na odm nu za veškeré úsilí, které provozování filmového klu u 

v novali. V kronice nelze nalézt žádné finan ní odm n  s vý imkou t chto seminář  a 
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přehlídek.  e ich cílem   lo získávání pov domí o nových filmech uvoln ných pro 

filmové klu    i shlédnutí  inde nedostupných snímk . 
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4 ZÁVĚR 

 

Filmový klub ČVUT jsem chronologicky popsal od jeho po átku, kdy spadal 

pod SSM, až do jeho zm n  v o  anské sdružení po roce 1989. V užítím rozhovor  se 

zakladateli klubu a dopln ním informací z klu ové kroniky, jsem se snažil zachytit 

historii tohoto univerzitního klubu, která by jinak zmizela spolu s jeho pam tník . 

Popsal jsem o do í tém r dvou let (1983-1985),   hem kterých klub promítal 

neoficiáln .  asledu ících n kolik let promítání  iž oficiálního klubu jsem rozd lil do 

 ednotlivých sezon v etn  té poslední, 1989/1990. Zam řoval jsem se na dramaturgii 

 ednotlivých představení spolu s informacemi o získávání film . Dalším zkoumaným 

aspektem byla finan ní stránka klubu detailn  popsaná v kronice. Z iš oval jsem 

návšt vnost  ednotlivých představení a d vod  více  i mén  navšt vovaných 

představení.   
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6 SEZNAM ZKRATEK 

 

SSM – socialistický svaz mládeže 

NFA – Národní filmový archiv 

ČSF  – Československý filmový ústav 

ČVUT – České vysoké u ení technické  

StB – Státní tajná  ezpe nost 
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PŘÍLOHA 1: ROZHOVOR S MARTINEM ŘEZNÍČKEM VEDENÝ 

RICHARDEM HENZLEREM V PRAZE DNE 21.5.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henzler: Tak dnes  e   . kv tna, sedíme s  artinem  ezní kem na F  U.  é  méno  e  ichard 

Henzler a  udeme se  avit o Filmovém klu u ČVUT. Vlastn  ta první otázka: Koho v  ec napadla 

m šlenka založit filmový klu     pro , pro  filmový klu . 

 

Ře níček: Tak  ak se to veme, asi   ch si tu m šlenku založit filmový klu  na ČVUT (to  e podstatný , 

asi   ch si tu m šlenku mohl skoro přivlastnit.  a ČVUT   žel  n  aké pro ekce film , t  film  tehde ší 

naši předch dci rozp   ovali práv  z filmového archivu, m slím, že tenkrát za flašku a n  ak to šlo.   

kd ž se promítalo, n  ak nám t  představení chodil  a pak vlastn  ta parta, která to d lala, tak ta kon ila 

školu a nám na ČVUT, respektiv  na elektro fakult  nastalo zase takové kulturní pusto a  á  sem t  film  

miloval tenkrát, kino   lo pro m  kus života, a tak  sem si říkal, že   chom v tom m li n  ak pokra ovat 

a nem li  sme  ešt  tu ideu filmového klu u, protože tam to   želo tak n  ak samo a nikdo to  ešt  tenkrát 

n  ak netorpédoval, mluvím teda o roce      a tehd  v roce       sem se za al pokoušet úpln  sám o 

n  aké znovuo novení toho stáva ícího a z istili  sme, že to   lo založeno zře m  na n  akých oso ních 

kontaktech a do a mezitím se  ešt  zahustila a už nám nikdo neoficiáln  žádný film  p   ovat necht l. 

Takže  sme navštívili, to už m slím si že   lo s mým tehde ším kole ou, spolužákem o rok níž,  irkou 

 eumannem, že  sme navštívili tehde ší  adu filmových klu  , což   la n  aká zastřešu ící or anizace 

filmových klu   a oni vlastn  tu m šlenku, že    m li na v soký škole v  raze filmový klu ,  ako vlastn  

při ali se vším všud , prost  tenkrát   lo  asný, že    z toho mohlo  e t n co za ímavýho.  á teď v  ec 

nevím a možná, že to  udou mo i kole ové v d t lépe, kd  se vlastn  k tomu or anizování přidal práv  

 irka  eumann a kd  se k tomu or anizování přidal  íša Kohout, všichni studenti elektrofakult . 

 

Henzler:   v   ste tam studoval, teda  Znal t  místnosti. 

 

Ře níček:  á  sem tam studoval. Tak samozře me t  podmínk  tam   l  ideální, protože na tom ČVUT 

  la velká spole ná posluchárna, mezi stro ní fakultou a elektro fakultou, o kterou se o   fakult  d lil  a 

která má asi     míst a oficiáln  m slím si, že se nám tam v t ch úpln  ne lepších  asech podařilo hustit 

tak  ako    ,     lidí. 

 

Henzler: Takže návšt vnost  

 

Ře níček: To mluvím o druhý p li   . let, kd  filmový klu    l nesmírn  populární a podařilo se nám 

hrát tak  dv  představení, kd ž  sme m li prost  ve front      a na další pak  ešt      lidí.  le k tomu se 

možná  ešt  dostanem, to ta cesta v tomu   la práv   ešt  docela dlouhá, protože  ada filmových klu   tu 

m šlenku při ala a říkala si, že teda ta ideodiverzní  innost na naše student  za pomoci filmu  e do re  

nápad. Tak samozře m   ako pro tento do rý nápad už  ako nem li stranické i tém ř vládní or án , 

protože nakonec se to i řešilo na m stským vý oru stran , pražský. To   la ta pou   ešt  pom rn  dlouhá. 

    sme tenkrát se domluvili s tou radou filmove ch klu  , že  udeme hrát ná orový představení dokud 

to p  de.   přes to hraní ná orových představení se pokusíme ten filmový klu  le alizovat.  

 

Henzler: Takže to vlastn    l  t  dva rok  mezi let       a     , kd    l   enom t  příprav .   za alo 

se hrát v roce     . 

 

Řezníček Martin 

Rozhovor vedl: Richard Henzler  
Natočeno: 21. 5. 2009  
Nosič: MP3 
Přepis: Richard Henzler 

©NFA 
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Ře níček:  o, m slím se že to   ch asi… a  e to tak asi, protože  ezprostředn  po té oficiální le alizaci 

filmového klu u, kd ž  sme na to dostali štempl, tak  sem tam  á už ne  l, protože  sem v konával 

povinnou vo enskou služ u na Kladn .  icmén  i tak mi na vo n    l filmove  klu  do re , protože mo i 

kole ové napsali o sáhlý dopis o tom, že mo e ú ast na n  akém semináři filmových klu    e naprosto 

nez  tná a vo áci na to koukali a předávali si ten papír zprava doleva a nakonec m  asi dvakrát v pustili. 

 

Henzler:   to se konalo v Uherském Hradišti  

 

Ře níček: To   l  r zn , v Uherským Hradišti  ešt  tenkrát filmová škola ne  la, respektive už v té do   

ne  la a r zn  putovala a na filmovou školu se mi přímo nepodařilo dostat, ale podařilo se mi dostat 

b hem roku  ednotlivé filmové klu   or anizovali vlastn  zastřešeni teda tou  adou filmových klu  , 

  l  or anizátor   ednotlivých tématických seminář , který   l  v novaný a  už tradi n  v Hořovicích 

  l seminář, který   l v novaný krátkým film m, dokumentárním a dalším, animovaným.  le t hle 

semináře   l  v novaný o tře a novým přírustk m do toho klu ového fondu a t ch seminář    lo takhle 

n kolik do roka a vžd ck  to   l  takové filmové žn , kd   lov k do se e nasál vlastn  t  film  a 

vžd ck  do se e nasál i n co navíc, protože se vžd ck  tam podařilo na uzavřenou pro ekci dostat film, 

který ne  l   žn  dostupne  a  lov k ho normáln  nemoh vid t. Takže  lov k takhle doplňovat to 

filmové vzd lání.  á vím,  á si pamatu u, že m   první seminář, na kterém  sem   l vlastn   ako host, 

protože ten filmove  klu  náš  ešt  neexistoval, tak   l práv  v t ch Hořovicích a v novane  teda krátke m 

film m a m  to vlastn  inspirovalo k takové dramatur ické úvaze tehd , že t  dlouhé film  si tak moc 

v  írat nem žeme, ale že v t ch krátke ch filmech, t hlent ch r zne ch   l  skr tý v ci, který n  akým 

zp so em to říkal  a to dramatur ie našich pro ekcí pak   la d sledná v tom, že  sme vžd ck  promítali 

n  aké předfilm  a n kd   sem m l pocit, že t  předfilm   sou svým zp so em d ležit  ší než ten ten film 

dlouhej.  

 

Henzler: Takže ta m šlenka   la taková: dát politick  neutrální dlouhe  film… 

 

Ře níček: To ne, to v  ec. Ta m šlenka   la dát dlouhe  film a pokud se urodil n  ake , ktere    l práv  

naopak politick  vý ušne , tak lépe, ale takových v cí   lo málo, navíc v tý do  , kd  náš filmove  klu  

vznikal, neoficiáln  existovat, tak přece  enom ta  ada filmových klu   nám t  film  p   ovala opatrn , 

pamatu u si, že první představení, který   lo tak  sme promítali  diota s  lainem Delonem a m slím si, že 

 ako krátke  film  sme promítali, že to   lo na Vánoce, a to  ude v d t  irka přesn  (podle kronik   a že 

 sme promítali film Kapr, který se stal pak takovou tradicí pro náš filmový klu .   pamatu u si  ešt  

d ležitou v c, možná že to   lo druhý představení.   pamatu u si, že ten film, ta povídka  edna, teda, to 

  lo z povídkového filmu O d tech a že to   la širokoúhlá    a že m   sme to tenkrát nem li  ešt  na t ch 

promíta kách v posluchárn , ale  á  sem od toho od o il.  o  á se k tomu vrátím,  ešt .  o dv  fakult  

disponoval  touhletou velikou posluchárnou, která   la ve ve erních hodinách prázdná,   l  tam dv    , 

n  aký  t řk  a  edna   , velká promíta ka a vlastn  normáln  v  avený kino teda, plátno.   do rý na 

tom bylo teda  ešt  to, že to vedení tý fakult , kd ž už, tak to všechno zoficializovalo, ale  ešt  než se to 

zoficializovalo, drželo tomu palce a   li rádi, že  e tam n co kulturního, vlastn  v prostorách tý škol  a 

m   sme platili  enom n  aký s m olický ná em za spotře ované ener ie a netrápili nás n  akými 

speciálními ná m , což se vlastn  zm nilo v posledních letech a v kone ném d sledku to vedlo k tomu, že 

filmový klu  po n  akých    letech ne o kolika kon il. Teď po roce       sem říkal, že filmový klu  

krom  mých rodi   a mé sestr   e ta ne konstantn  ší v c v mém život , i v práci, st hoval  sem se, 

v m nil  se mi partnerk , ale filmový klu  pořád z stával. Teď ta do a  e ale taková, že t m konstantním 

v cem v život  nepře e, protože  sme tu  innost vlastn  přerušili, ale k tomu se asi  ešt  dostanu.  

 

Henzler: Dalo    se ted  říci, že ten filmový klu    l založen z lásk  k filmu… 

 

Ře níček:   o, to ur it .  ako kd ž to vemu n kam úpln  do toho prazákladu, tak  á  sem tu 

elektrotechnickou fakultu studoval nedobrovoln , ale rád, protože poté, co  sem se dostával velmi o tížn  

na střední školu, to   la prost  p lka   . let, tak n  ak  sem necht l to trauma podstoupit znova a  elikož 

kd ž  sem se hlásil na   mnázium, tak  sem skon il na pr m slovce, tak  sem m l  akoby tu cestu 

nasm rovanou na tu technickou školu vlastn  ne přím  ší a asi m l   lo tenkrát  asný, že o n  akou 

humanitní školu se ani nemá cenu pokoušet. Takže  sem vlastn  tam   l nedo rovoln , protože  sem cht l 

studovat n co úpln   iného, ale na druhou stranu  sem tam   l rád, prost   sem   l rád, že  sem se dostal 

na n  akou v sokou školu. To to   lo tehd  úpln   inak, to si t žko teď dokážete srovnat,  lov k  ako 

ochotne  podstoupit kv li tomu studiu, v sokoškolskýmu.    á pak  sem d lal  ešt   ednu v sokou školu a 

to F  U a pamatu u si ten strašne  rozdíl v mém v domí, kd ž  sem se dostal na F  U a prost  za al 

 sem chodit na první přednášk  a na ednou  sem m l pocit, že teď d lám n co, studu u n co, co opravdu 
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chci studovat. A ono taky na druhou stranu, to že  sem se rozhoupal k tomu, že  sem koncem    . let 

podal přihlášku na F  U a n  ak potom zapřít zp tnou vaz ou ten filmový klu , takže ono se to vlastn  

ovlivňovalo a takhle  ako na tý technice   la p lka lidí. 

 

Henzler: Takže vlastn  k filmovému klu u vás přivedl film a k filmu vás přivedl filmový klu . 

 

Ře níček:  o, m slím si, že  e to tak,  áste n .  le  ešt  vlastn  pro spoustu me ch spolužák    l ten 

filmový klu  n  aká forma úniku od t ch technicke ch v d, ps cholo ick . Tak  ako doktoři malu í a 

d la í hud u, tak m  si prost  d lali filmove  klu  a zanesli na vlastn  na tu školu n co svým zp so em 

neor anického, ale nám to prost  d lalo strašn  do ře.  estli teda mám pokra ovat, tak mn  se to vlastn  

nepodařilo prorazit přes stranu a vládu, nedosp l  sem ke konci svého studia, m slím si, že  sem se o to 

za al pokoušet trochu pozd , že  sem   l ve  tvr áku, pak prosvišt l ten pá ák a no a nicmén  teda v tom 

 ichard s  irkou pokra ovali už kd ž  sem narukoval.  ám se nepodařilo prorazit přes  lov ka, ktere , 

pokud zapátrám v pam ti, se  menoval Zeithammel a   l tehd  ředitelem pražského Filmového podniku, 

 e to možný   odnik, ktere  sdružoval pod se ou všechn   io raf  a tenhle  lov k zase už   l asi 

n  akým zp so em  ako ideolo ick  ovlivňovane  a šeptali mu do ucha,  ako straníci,  eho kole ové, že 

   ne  lo do rý na v sokých školách d lat filmový klu  ane o to   l male  kapitalista teda, ktere  prost  

nem l zá em, a   mu vzniklo v  raze kino, které mu  ude užírat divák  toho vlastn  ranku.  

 

Henzler:   hlavn     nad ním nem l takovou moc… 

 

Ře níček:  o, to    nad náma nem l žádnou moc, protože všechn  ostatní  ako spadali pod n   a tenhle 

 ako     l mimo, protože zřizovatelem      l ted  úpln  n kdo  ine  ne o vlastn  zašti u ícím or ánem. 

 otře a podotknout, že toto celé se odehrávalo pod patronátem SS , ted  Svazu socialistické mládeže, 

na té fakult , což prost   inak nešlo, takže to   la taková  ako daň z nouze, nicmén .   nad tím SS  

samozře m  stáli n  aké fakultní vý or stran , který samozře m  o nás tak   ednal a m slím si, že tam 

tak    l  n  aký tlak .    tenkrát v rámci t chto mých aktivit, oni se vž ck  snažili v zo at t  lidi, který 

  l  n  ak aktivní a schopní, tak za mnou přišel n  aký soudruh a na ídl mn   lenství ve stran  a  á  sem 

se z toho tenkrát v kroutil velmi o lí eným (tak  ako říct natvrdo, že nemám zá em znamenalo, že  lov k 

se n  ak za n  dusit ,  takže  ednoduší   lo říci, že se necítím zralý, že   ch se cítil příliš mladý na tento, 

 e to hloupý,  e to trochu  ako nestate ný, na druhou stranu to  lov ku umožnilo, že existoval dál, že mohl 

dál  ako pokra ovat v tom, co považoval za d ležitý a  á si m slím, že ten náš filmový klu  sehrál 

takovou velmi aktivní roli v rámci n  akýho o rození m slí našich technických spolužák , protože si 

m slím, že  ako technici ma í sklon  k tomu technokratickému m šlení a ma í sklon  k tomu nemít  ako 

vlastní názor a krom  toho  sem říkal, že každý dlouhý film m l n  aký předfilm , tak  ešt  tam   la 

tradi n  vžd ck  lektorská přednáška, kterou n kdo z nás prost  m l a v ložil n  aké v ci a pomatu i si, 

že t  konce   . let  sme si poušt li  az k na špacír  ím dál více a pamatu u si, že se mn  i mým kole  m 

stávalo, že se potlesk    hem té přednášk  a  ako   lo to vlastn  hodn  do rý a pamatu u si, že po   . 

listopadu      elektrofakulta   la m slím v  ele toho n  akého studentského hnutí v rámci technicke ch 

škol v De vicích, ale to už mezitím, zase  sem hodn  před  hl, mezitím   l zase další filmove  klu  na 

stave ní fakult  a další tuším že na matf zu, respektive na kole ích v Tro i, ale  ako ten náš se podařilo 

prorazit i přes toho pana Zeithammela. 

 

Henzler:   ten ted  d lal ne v tší pro lém  mezi rok       a       

 

Ře níček: To v padalo, že on   l ta  rzda, ale další  rzd    l   ako n  aký ideolo ický příkaz , který 

n kde prost  šl  a kd    prost  n kdo cht l za ádat v archivech, tak    se tam velmi pravd podo n  

našl .  rotože se to pro ednávalo na ne v šších místech, protože to pro ednával ten stranicke  vý or 

fakultní, m   sme dostávali zpráv  o tom,  ak to n  akým zp so em pokro ilo ne o nepokro ilo, že oni to 

dele ovali, zase na n  aký v šší místa na m stske  vý or parta e a že  e to takove  horke  knedlík, který si 

oni přehazovali.  a  ednu stranu necht li říct, že prost  nepovole  student m n  aký  ako kulturní zařízení 

a na druhou stranu se toho prost   áli a v d li  sme, že  sme sledovaní a  e úpln  kuri zní, že asi  ako 

deset let  ako po    se nám přihlásil  eden tehde ší doktorand a tém ř  ako s pocitem, že nám  ako sd lu e 

tu pravdu, nám řekl, že   l tenkrát na nás nasazene  a psal zpráv  a   l teda zároveň  lenem stran  a 

oficiáln  m l nad náma  ako dozor za stranu a  est   ako vedle šák to m l  ako esté ák  a m   sme mu 

tenkrát  ako nev d li co mu  ako tenkrát  ako říct a on   l takove   ako radostne , že nás vidí, připomínali 

 sme mu to  eho mládí a m   sme prost  přežv kovali t  rozpak  hrozný a   lo, no.  irka  ude v d t 

přesn ,  ak se  menoval,  a  sem to  méno zapomn l.  

 

Henzler: To    možná pak stálo za to v archivu prozkoumat,  ak vlastn  pro íhalo to schvalování… 
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Ře níček: To    se možná dalo na ít, to  ude asi na vás.  

 

Henzler:    ešt     m  ted  za ímalo, že kopie  ste dostávali od… 

 

Ře níček: Ta  ada filmove ch klu   m la  ako   n  ake  sv   fond film , který si  akoby 

o hospodařovala, ale t  kopie   l  a  už archivní ane o normáln  teda filmového podniku. 

 

Henzler: Takže ne  l  přímo ur en  k distri uci.  

 

Ře níček:   co z toho   lo ur eno k distri uci pro filmový klu    enom, tenkrát to   lo  ako   

v d lený a pak   l   ást t ch film  z archivu, což   l  tak  v d lený kopie pro filmový klu   a to   l 

 ako ten základní fond, ale krom  toho m   sme hráli spoustu film  z  ednotlivých kulturních středisek, 

v tšinou teda z polskýho a maďarskýho, ta spolupráce s  aďar  v ústila v to, že  sme n kd  v p lce   . 

let, tak  strašn  dávno, n kd  v   , že  sme za ali pořádat seminář maďarskýho filmu,  ak  sem mluvil o 

t ch tématických seminářích, který   l  strašn  populární a zase i kv li tomu, že z t ch male ch 

filmove ch klu     la vý orná příležitost,  ak se dostat do  rah .   přestože tenkrát   l vlastn  filmove  

klu  pod pražským Filmovým podnikem, který   l zase další v Klimentský ulici, tak ten v Klimentský 

  l hlavní, tak  ako to   l i  eden z t ch ar ument  se kterými operoval ten Zeithammel, podíve te se tad  

máme prost  filmové klu  , tak nepotře u eme další, ale co za tím   lo  ako dál, tak  sme samozře m  

v d li, že ta veliká rezistence, že to není samo se ou a samozře m   sme v d li, že filmový klu  na 

v sokoškolské p d   ude mít zas prost   ine  rozm r než filmove  klu  n kde pod pražským Filmovým 

podnikem, v   žným kin .  

 

Henzler: To znamená, tam ne  l n  aký pro lém s tím shán ním kopií… 

 

Ře níček: B l.  le ne  l zásadní. Kd ž už  sme dosp li do stadia, že ne  l žádnej volnej film, kterej 

 sme  ešt  nehráli a ktere    chom mohli zahrát a teď mluvim o tý do  , kd   sme fun ovali vlastn  

neoficiáln , tak si pamatu u, že  sme složili minimáln  dv  představení z krátkých film . 

 

Henzler: To znamená, to   lo v roce   . 

 

Ře níček:  e, ne, ne,  á teď t  data nemám přesn  srovnaný v hlav , to    se dalo na ít, ale  irka to 

všechno má v tý kronice,  aký   lo co představení a vzhledem k tomu, že  á  sem to a soloval v   . roce, 

tak  sem za al podle m  s t ma snahama s řízením nového klu u v roce     , m slím si že   –6 jsem byl 

na tý vo n  a v tom případ  v roce   , že  sme dostali oficiáln  štempl na to, že  sme ted  pl nule  klu , 

zařazovane  do t ch filmove ch klu  . 

 

Henzler: Vlastn   ešt  kd ž se okolo toho poh  ovalo více lidí, kdo   l teda hlavním dramatur em, kdo 

vlastn  m l to rozhodu ící slovo  

 

Ře níček: Vono ze za átku  sme d lali dramatur ii hlavn  t ch krátke ch film , protože co se t ch 

dlouhe ch film  týká, tak záleželo na tom, co nám prost  da .   t  krátký film   sme řekli, že  udeme mít 

to ne lepší, co  e, takže  sme za li d lat kolekci  vankma erove ch film , t ch všech který   l  dostupný, 

postupn   sme se dopracovali i k t m ta ne m, ale to až koncem, úplným koncem   . let, protože už tře a 

Zahrada byla na indexu a dalších n kolik t ch  vankma er    lo zakázane ch. 

 

Henzler:   na to nepřišla žádná reakce  

 

Ře níček:  o tak zase, to nikdo nev d l a to už to nestihli usledovat. T ch v cí, koncem   . let, t ch v cí 

už tak r zn    želo a podotýkám, že tenkrát, teďka se t  v ci množe  na t ch DVD kách, tehd   sme to 

všechno  eli z filmu. To nešlo promítnout ňákou VHSku na plátno, žádný pro ektor  kazetový tenkrát 

 ešt  neexistoval , ta do a   la, v tomhlenctom sm ru, úpln   iná, co se t ch možností týká. To prost  

b lo  inak.    á vím, že m  tře a z t ch film , co  sem cht l vid t, tak m  n  aký unikal  a m l  sem 

možnost  e vid t na VHSce ne o si p   it VHSku, ale že  sem se tomu tenkrát  ránil, že  á se k tomu 

dostanu na tý p tatřicítce, říkal  sem si a užil  sem si to pak v n  aký pro ekci, a  už oficiální ne o 

neoficiální, z p ta třicítk , vim že to   l takove   ako, oni t  nahrávk    l  strašn  nekvalitní.  lespoň v 

t ch za átcích.  le teď už t  di itální formát  umožňu ou  iný v ci. 

Tak, dostáváme se k tomu, že oficiáln  klu  vznikl v mé nepřítomnosti a ta dramatur ie   la ze za átku 

dalo    se říct kolektivní, že  sme v me šleli film , který   chom cht li vid t,  ako z tý na ídk  a ta 
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na ídka   la hodn  široká, protože archiv tenkrát v važoval tu rezerva ní  innost tou, řek   ch 

osv tovou  inností a dalo se snáze dostat z archivu ňáké film  a nekoukalo se tenkrát tolik na to,  estli ten 

film  e  ešt  možný promítat z hlediska n  ake ch autorske ch práv.  

 

Henzler: Tak tam to   lo  rané  ako n  aké výchovné představení a v tu chvili tam prost  práva ne  l  

takový pro lém.  

 

Ře níček: Dneska      l , tenkrát ne  l , no. Tenkrát se Západ koukal, protože za každý západní 

představení  e potře a pod kovat. To  e pravda. 

 

Henzler: Takže vlastn  tím hlavním zám rem   lo…  

 

Ře níček:  áká ideolo ická diverze, no.  

 

Henzler: …kulturní osv ta. 

 

Ře níček:  o, to   lo ruku v ruce.  e, m slím, že to nem li všichni postavený, ale  á  sem z toho m l 

velkou radost.   že n  akým zp so em to t  představení m žou ovlivnit a že m žou trošku t  názor  

formovat.  

 

Henzler: Tak to  e velmi s mpatický. Vlastn  po roce    se to n  akým vlastním zp so em v m nilo   

 

Ře níček:  o to se v m nilo úpln  zásadn  v tom, že m   sme se vlastn  stali o  anským sdružením, 

v vázali  sme se ted  okamžit  z podkurateli toho Svazu mládeže, ktere  teda ale nás vlastn  nic… se od 

nás drželi, se nás trochu  áli a to, co  sem už zmínil a to, že t  návšt vnosti  ako v t ch   . letech   l  

prost  enormní, o rovský. Tam stáli lidi  ako frontu  za roh  a teď  ako v posluchárn   sou sklapovací 

seda k , mezi ktere ma  sou pom rn  malý mezer , takže se t  lidi hustili vlastn , že sed li i na t ch 

mezerách. 

 

Henzler:   to   lo  enom pro student  ČVUT  

 

Ře níček: To   lo oficiáln  pro všechn , co ma í pr kaz filmového klu u, takže tam v podstat , m slím 

si, že t žišt  ste n    li studenti  iných v sokých škol, ale hlavn  to   l filmový klu   ako v sokoškolák , 

starších ro ník  k nám chodilo pom rn  málo, ale chodili tře a ti u itelé t ch v sokých škol.   pak 

pr   žn  říkalo spousta lidí, že u nás  ako   li ve filmovém klu u, tak to   l  léta.  

 

Henzler: Takže vlastn  to vedení ČVUT k tomu   lo vesm s naklon no  

 

Ře níček: To vedení ČVUT, m slím si, že od ur itého okamžiku nám prost  neházelo žádný klack  pod 

noh .    ást t ch osvícen  ších lidí, m slím si  ešt    la ráda, že studenti dostáva í tak  n co  inýho, 

protože ta do a se fakt zm nila, dneska  e fakt na tý technice řada humanitních předm t , ná oženství 

tam  e, filosofie ur it  tam  e.   tenkrát  edine  humanitní předm t   l D  in  marxismu-leninismu. Ale 

prost  tad  tenhle rozm r tam úpln  ch   l, takže si m slím, že ten filmove  klu    l takovou nenásilnou 

formou. 

 

Henzler: To znamená, že    se dalo říct, že po roce      se ta návšt vnost snižovala.  

 

Ře níček: Ta se snížila řádov , řádov .     sme m li pro lém  na představeních.   ta na ídka se tenkrát 

 ako tak  řádov  zvýšila a m   sme si m li pocit, že si hra em tak  ako trochu pro se e, i kd ž  sme m li 

na představení    lidí, tak  sme m li pocit. 

 

Henzler:  ož  e pořád  ešt  více než má v tšina male ch kin. 

 

Ře níček: Tak.  n  to při de po t ch davech, který tam   l , že na ednou  sme m li pocit, že už  e to 

z  te ný, skoro, ale vlastn  zas nás to všechn   avilo,   lo to v c, kterou  sme um li n  akým zp so em, 

takže nám to nezat žovalo úpln , ňák  ako ta naše  asová investice do toho ne  la zas až tak enormní, ale 

samozře m  n  akou ener ii to v žadovalo a zase ta ener ie   la v vážená tím, že  sme to m li rádi, že 

 o.   že  sme z toho m li radost. 

 

Henzler: A vlastn  pro  teda to skon ilo  
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Ře níček: Skon ilo to teda… 

 

Henzler:  estli to teda   lo  enom kv li návšt vnosti  

 

Ře níček:  é, nenene. Ta práv  chci říct, že teď zase z t ch, po roce      se ta návšt vnost zase ustálila, 

tak tře a na     lidech, což si m slím, že   lo docela slušný a umožňovalo nám to zase držet docela 

nízký vstupný a tak po   la taková… protože  sme si říkali, že nem žeme mít vstupný  ako v  io rafu, 

protože ta posluchárna  e posluchárna a seda k  tam  sou dřev ný, nem li  sme dol   a to je, to je konec 

našeho filmovýho klu u  e srážka s  l cem,  o   rost  kvestor stro ní fakult  si usm slel, že  sme 

komer ní aktivita a že  ako kterákoliv  iná a že kd ž prode ci her alifu platí ná emný za tu posluchárnu, 

tak m   udem platit tak  ná emný za tu posluchárnu a to  e pro m  varu ící, že si m slím pán, který  e na 

funkci kvestora, vlastn  manažer stro ní fakult ,  menu e se Zápotocký a to   la  enom taková ta kapka, 

kd   sme si pořád  ešt  v me šleli zp so ,  ak to ud lat  ako protože přece m  nem žeme  ýt zvýhodn ni 

 ako proti t m komer ním su  ekt m,  á si říkám pro  ne  To   lo  ako rozhodnutí tý stro ní fakult , tak 

on tvrdil, že ne.  a druhou stranu, d kazem toho, že to ňák  ako m že fun ovat   l to, že ta 

elektrofakulta, která to má nap l, tak tam to z stalo na tom, že  sme platili t  ener ie.   prost  to vstupný 

 sme zv šovat nemohli, protože to nemá parametr  kina, tak    to přine menším ne  lo slušný na t  lidi, 

navíc, t     za t  v tší peníze ste n  nechodili a padesátitisícove  ná em, který nám v m řil pan kvestor 

zase na to  sme ze svýho platit nemohli, nakonec  sme si to spo ítali, že, kd   chom si prona ímali kino v 

multiplexu  ednou te dn , takže    nám to v šlo lacin  c než to, co nám v m řil pan kvestor ze stro ní 

fakult , takže  sme si požádali v první fázi podle  e ich rad  o  rant, stali  sme se zároveň kolektivním 

 lenem studentské unie a v rámci toho  sme si požádali o  rant na n  akou takovou kulturní  innost 

rektora ČVUT, ten  rant  sme dostali na rok, no a kd ž  sme požádali další rok, mn  to přislo úpln  

úch lný  ako, protože m   sme vzali  rant rektorátu ČVUT a takhle  sme ho odnesli a odevzdali  sme ho 

na stro ní fakult , takže si to přelili takhle z  edný kaps  do druhý, t  peníze, a m slím si, že tad  k tomu, 

v rámci podpor  kulturní a sportovní  innosti, studenstký primárn   ako ur ený prostředk  ne  l .    

 sme takhle fun ovali rok a v tom dalším roce si m slím, že napsal tu žádost  ešt  lépe (t ch  rant  píšu 

spoustu , ale už nám to nedali, tak  sme tak  ako t žko s tim mohli n co d lat, hlavn  to  lov ka  ako 

votráví, protože to celý t  léta   la v c, která nám finan n  nepřinášela nic a prost  ten  as a ener ii  sme 

do toho investovali, stálo nám to za to, teď prost  v tom nedostatku  asu, ve kterým každý z nás  e, tak 

vlastn  ňák v pláznout a v okamžiku, kd  tam za n  n kdo házet n  aký klack  pod noh , tak na ednou 

už nemáte tu ener ii, a  ste to přesko il. Takže  sme to oficiáln  vlastn  přerušili  innost, nezrušili  sme 

filmový klu , přemýšlíme, že   chom si dali  ešt  n  aký pro ekce  inde, ale zase vlastn  s tím ČVUT 

 sme   li trošinku propo ený, m li pocit, že to tam zlidš u em,   l to možná  eden, pro m  to   l  eden z 

takových vnitřních sm sl  tý  innosti tak . Tak a skokem  sme se dosp li ke krutému konci, ale scházíme 

se pořád. Vlastn  úžasný  e všechna představení odehrál  eden promíta .     sme tam  asto n kdo z nás 

ch   l, ale on tam prost    l pořád.  an Zahálka. Konstanta naše, filmového klu u. To    kd žtak tak  

ne  lo úpln  špatný si ho na ít. On tak  to naše nadšení. To   l o  eneraci starší pán. Už mu  ude k   . 

Tak to naše nadšení vnímal asi tak  ako  inak.   m slím si, že to pro n   tak    l v život  d ležite  a 

za ímave  moment.  á  sem si teď uv domil, že  sem se nikd  v život  o tom s ním ne avil, co to vlastn  

pro n   znamená.  o to znamenalo z naší stran , tak navzá em  sme se o ten filmove  klu  n  ak starali. 

 

Henzler: Tak  á vám pod ku i za rozhovor… 

 

Ře níček:   vzpomn l  sem si vlastn   ešt  na  eden o raz.  oté, co už  sme   li oficiáln  ustálený, tak 

 sme   l  v Karlových Varech na festivalu.   nahoře v tom  azénu, v Thermalu. Tak se tam n  ak plavil 

ten n kolikrát  iž zmiňovaný Zeithammel a m l n  akou takovou šílenou koupací  epici na hlav  a m  

 sme se tam  ako plavili vedle n  . On v  ec nev d l, který  sme.   vlastn  to   lo strašlivý vít zství. On 

prost  v tom  azénu… on v padal hrozn  teda, v koupací  epici. 

 

Henzler: To mohlo  ýt ted  n kd  v   ,     

 

Ře níček: To   lo m slím v   , n  ak to z toho v vozu u, kd   sem   l na tý vo n .   zase vlastn  teda, 

kd ž se k tomu vracím, se nám to recipro n  dařilo, kd ž  sem se vrátil z tý vo n  a  irka  eumann 

nastoupil na vo nu a zase se nám dařilo ho v reklamovávat na t  akce filmového klu u, m slím, že 

dvakrát podařilo. Takový malý vít zství  ako nad tím režimem,  akkoli to   lo  anální, ale prost   sem tu 

vo nu m l hnusnou. Kd ž se  lov k na ednou spakoval. To se strašn  t žko dneska v sv tlu e, ale první 

  lo, že ta vo na m la prost  parametr  kriminálu, to se  lov k prost  dostal  ednou za tři ned le na 

v cházku, takže pro m lo   lo úpln  neuv řitelne  pocit, že  sem se šel v koupat na normální koupališt , 
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že  sem ze se e mohl sundat t  zelený hadr  a na ednou ne  lo poznat, že  sem na vo n . Takže odtamtud 

se dostat do n  eho, m   avilo, t šilo a pak  lov k na n kolik te dní dopředu na erpal ener ii.  le cht l 

 sem říct to o tom Zeithammelovi.  
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PŘÍLOHA 2: ROZHOVOR S JIŘÍM NEUMANNEM A RICHARDEM 

KOHOUTEM VEDENÝ KLÁROU  YRŮČKOVOU A ANDREOU 

ŠKOPKOVOU V PRAZE DNE 27.5.2009 

OS FK   Richard Kohout, Ji í Neumann   1/1 
Rozhovor vedly: K. S r  ková, A.  kopková 

 ato eno: 27. 5. 2009 

 osi : WAV 

 řepis: K. S r  ková, A.  kopková 

© NFA    řepis ov řil: Richard Henzler 

 
Škopková: Rozhovor s Richardem Kohoutem a  iřím Neumannem, představiteli Filmového klubu ČVUT 

v Praze, byl nato en ve středu 27. kv tna 2009, v letenské vinárn  Vaše Víno. Rozhovor vedly Klára 

S r  ková a Andrea  kopková.   
 
Kohout:  á mám práv  zážitek, kdy jsem se vlastn  poprvé setkal s filmovym klubem. Kd ž jsem šel 

kolem posluchárny 256, kde byl  shluk lidí, tak jsem práv  nakouk, co se tam d  e.    to překvapilo, pro  

je tam tolik lidí.  ht l jsem to zjistit, na normální přednášk  chodilo 50, 100 lidí, najednou tady muselo 

bejt 300, 400 lidí, velká tla enice a dole byl takovej vyzá le  klu ík, brejlatej a furt d lal pšššt, pšššt, 

takovym osobitym  zp so em a ty lidi se mu opravdu podařilo ztišit. Kdyby neukázn ný, tak jsem se tam 

zastavil, byl jsem hrozn  zv dave , co se bude dít, a on  zase pššš, pšššš, tak se ztišili a on za al povídat o 

filmech, no. Za al povídat, co vlastn  uvidíme, mluvil hodn  dlouho a lidi poslouchali skoro víc než na tý 

přednášce, z matematiky nebo z teorie obvodu, na který jsem tam dřív chodil. 

 

Neumann: To nám potom mockrát v týkali, že tam chodí víc lidí a že to víc poslouchaj. On to Martin 

 ezní ek takhle dokázal uklidnit. Mluvil dlouho, protože ty první filmy, co sme si pu ovali byly z 

filmovýho archivu, protože nám necht li dovolit nikde si nic pu it a ten film v tšinou za nic nestál, nebo 

stál, kdyby k n mu n kdo um l povídat. Na co se koukat…  merický filmy z 50.let. Tak aspoň ten úvod, 

sice nebyl o filmu… 

 

 yrůčková: To tou dobou d lal Martin  ezní ek  

 

Kohout: No,  á jsem tam vid l Martina  ezní ka, to mi utkv lo v pam ti a řikal jsem si, takhle bych tam 

cht l jednou povídat. Takhle bych cht l zvládat dav tře a. Ten kousek toho obdivu šel timhle sm rem, no. 

Pak samozře m  kd ž se zhaslo, zatáhl  se ty záv s  t žký a spustilo se to kino, tak m  to naprosto 

ohromilo a vtáhlo, protože ta posluchárna je o rovská a atmosféra je opravdu skv lá. Mnohem lepší než 

kd ž tam profesor kreslil na ňákou tabuli  ezdící křídou složitý vzore k , najednou prost  tady byla 

ohromná plocha k promítání, zvuk byl hodn  dobrej, zvláštní a m lo to pro m  práv  i tu atmosféru toho 

nevídanýho, tak to bylo to zesilu ící, pro  jsem se toho cht l nejenom zú astňovat, ale ňák se do toho 

zapojit. Tak jsem tam takhle asi  tvrt, p l roku chodil, pak jsem vás oslovil, práv  Jirku co tady sedí a 

Martina  ezní ka a oni mi za li povídat, povídat, a co to všechno o náší a samozře m  za ředávali do víc 

a víc úskalí, co to všechno znamená bojovat a kde se filmy shán  í atd. atd., ale to před íhám. 

 

Neumann: To jsem práv  nev d l, ono už tam bylo n co před náma, tehdy se n kam ztratili a pan 

promíta  Zahálka o nich v d l, ale za al nám o nich v práv t asi tak p t let, po tom co už jsme promítali 

v našem filmovym klubu.  

 

Kohout: To je neuv řitelný,  á jsem v užil toho, že tady máme kroniky, tak jsem si vzpomn l kdy tohle 

zhruba bylo.  á sem tam našel, co si poprvý pamatuju, 20.  řezna 1984, ňáký Vlá ilov  středometrážní 

filmy, tak ty mn  utkv l  v pam ti a to si pamatuju.  ředtim jsem tam byl taky, ale tohle… 

 

 yrůčková: A ty lidi, co to d lali předtim  

 

Neumann: Jako takhle, to nebylo dlouho, protože oni ani nemuseli mít potvrzení filmovýho klubu, kd ž 

takhle v drželi, tak to asi nemohlo bejt dlouho, ale ty lidi tam chodili, pan promíta  Zahálka u toho 

promítal. Oni to neuvád li, takže jsme je vlastn  ani nevid li živý, ty co to shán li. Ale m li taky archivní 

filmy z americkýho kulturního střediska, který šlo pu it a byly v ori inálech a m li to s živ m překladem, 
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což v tý posluchárn  um li ud lat, tam se to pozná, ale ta paní, co to překládala, tak tu sme m li na 

ruštinu. Tu sme znali. Ona ty americký vále ný filmy dokázala překládat tře a… D lala to do ře, ale 

překládala tře a i vzdechy. 

 

Kohout: To byla paní Horá ková   

 

Neumann: Kolesníková  Jestli znáte Dejvice, jak tam jsou ty domy kolem kulatýho nám stí,  inžák , tak 

to všechno bylo postavený ve dvacáte ch, třicáte ch letech, ruskejma emigrantama ze Sov tskýho svazu, a 

při o sazení Prahy v p ta t řicát m, tak v tšina t ch rodin byla odvle ena zpátk  na Si iř. A n který tady 

z stal  a ona práv  byla z rodiny n ktere ch t ch ruskejch šlechtic . Bylo to na ní vid t, šlechtická rodina, 

s obrovskym psem.  

 

Kohout: Taková ko ka, takovejch bylo víc za t ch 30 let.  

 

Neumann: Tam se objevovalo kdeco. Kd ž sme cht li už to založit, protože ono na za átku osmdesáte ch 

let ty  eský filmy byly hrozný, co byly v kinech. Ty filmy ze Západu, co se sem dostával , tak v tšinou 

do rý byly, protože toho se moc nekupovalo a kd ž už se teda n co koupilo, tak to procházelo ňák m 

vý  rem a ty lidi co to v  írali, tak se snažili, aby to bylo reprezentativní, ňák um lecky. Ale tohleto v 

t ch osmdesáte ch letech kon ilo.  rost   ít do kina, to nešlo. Na co?  aprostý nešt stí všechno. Ale 

přitom jsme v d li, že filmy jsou, takže si budeme promítat sami,  kd ž jsme vid li, že to jde. Kd ž jsme 

zjistili, jak to d lali ty před náma, tak jsme zjistili že to nejde.  

 

Kohout: Stále nebyli filmový klub, to bylo v podstat  studentský poloile ální představení.  

 

Neumann: Ale byl tam pan Zahálka, takže promítat se dalo, ale zjistili sme že se nedá kde pu ovat filmy, 

kd ž sme to takhle vymysleli, tak sme si pu ovali aspoň ty z archivu, ono kd ž jsou 15 let starý nebo tak 

n co, tak na to ani žádný zpráv  nejsou, to se celkem dá přesv d it správce archivu, pokud tam ty kopie 

má aspoň dv , aby jednu pu il. To byl teda vý  r, ale nakonec sme zjistili, že musíme mít razítko, že 

jsme filmovej klub, a že si pak m žeme pu it, co chceme. A tak sme se stali filmovym klubem. 

 

 yrůčková: A vy předtim znal předtím pana Neumanna,  ezní ka nebo až na základ  tohodle zážitku  

 

Kohout:  ž na základ  tohodle zážitku, v podstat  ty m  do toho zatáhli, vlastn  je to pří ina, že jsem se 

tomu v noval n kolik desetiletí… 

 

Neumann: Ale to jsou prost  v ci, že si to založíte, kd ž si m slíte, že na tý škole budete pár let, tohle se 

k tomu přidá a ono to pak trvalo p tadvacet nebo kolik let. No ten za átek, to schválení to muselo  ít po 

ňáký záhadný linii, nakonec to vadilo řediteli pražskýho Filmovýho podniku, kterej m l na starost 

programy v kinech a   takovýto střelený hnutí n kolika student  m l za konkurenci, a skon ilo to dokonce 

rozhovorem na m stsk m vý oru strany, kam si nás kulturní ta emník prost  pozval, soudruha pražskýho 

Filmovýho podniku, protože kuli tomu vlastn  ta sch zka byla d laná, a my sme tam byli jako za školu, a 

pak to nařklo, n kdo ze strany, kterej se za to má zaru it, a kterej teda z  středního vý oru s náma 

nepude, akorát řikal: „Kluci, nebojte se.“  Tak sme tam přišli, přišli jsme tam dřív, jo, byli jsme tam dřív 

než Zeithammel, u toho ta emníka, a on přišel, a nev d l, co se d  e. A on se teda taky  ál, ta emník mu 

tam teda zopakoval, kdo jsme a pro  jsme tam přišli, bylo to takový  komický… A v sv tlil mu to, co 

jsme tam předtim řikali, o našem filmovym klubu a vlastn  nebyl schopnej nic říct… A tim to skon ilo 

celá ta sch zka. Schváleno m stsk m vý orem strany, že to razítko m žeme dostat. 

 

 yrůčková: Kolik vám v tý do   bylo? 

 

Neumann: No dva, protože  ezní ek tou dobou už zas byl na vo n , tak jsme tam byli jenom 

s  ichardem… 

 

Kohout: Kolik vás bylo nebo kolik vám bylo? 

 

 yrůčková: Kolik vám bylo let? 

 

Neumann: No na škole sme byli. 

 

Kohout:  n  bylo třiadvacet. To byl rok osmdesát p t.  
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Neumann: No osmdesát p t, to už  sme dostali razítko, takže to musel bejt akorát osmdesát p t, osmdesát 

 t r , osmdesát p t. 

 

Kohout: No, hlavn  sme si mohli pu it, co jsme cht li. Samozře m  ne co jsme cht li, byly distri u ní 

organizace, co na ízel , to znamená tenkrát byly asi tři, ne,  střední p   ovna film , Česke  filmovej 

ústav, (…  vybranou skupinu film .  

 

Neumann: To byly filmy uvoln ný do distribuce, jednak kd ž to byl zahrani ní film, tak m l monopol od 

kdy do kdy se m že promítat… to co za to ty distri u ní organizace zaplatily naše, tak od toho se nebylo 

možný odchýlit. Český filmy a n který filmy, sousední stát nebo socialistickej stát, maj monopol 

neomezenej a m l  ho i tenkrát, ale tam byly zase ňáký doporu ení, co by se teda v kinech promítat 

nem lo. A bylo to pozastavený ani ne tak tře a kuli nám tu, ale kuli tomu, že ty lidi, kteří se na tom 

podíleli na výro   t ch film , hlavn  v 50. a 60. letech, tak potom v 70. nebo 80. letech n kd  politicky 

tak narazili, že se v  ec nem lo připustit, že n kd  existovali. O jejich existenci se nesm lo mluvit, tak 

tím pádem se jejich filmy taky nep   oval  a ty kopie byly zavřený ve filmovym archívu ,  ili to nešlo 

ud lat ani na  erno.  ák to stáhnout z televize to tenkrát moc nešlo n co takovýho ud lat, internet nebyl 

v  ec, a t hlet ch možností, co to  nebylo takhle za lokovaný, tak sme si mohli pu  it kdeco. A mohly 

vydat ty kina, ale ty to v tšinou ned lal , takže ty se řídil  (…  taky byly ňaký sm rnice, co by se m lo a 

nem lo promítat, a ty kina se jima řídil  a my sme si práv  řekli, tak timdletim se řídit nebudeme. Tak 

kd ž n co neni n kde zam ený v ložen  na klí , tak si to m žem pu it. 

 

Kohout:  n  se na tom práv  lí ilo to hledání, tře a ňáký katalogy oficiální s tou na ídkou film ,  á 

nevim 200, 300 film , pak byly  ešt   iný katalogy, podstatn  zaprášen  ší, ty filmy šl  taky p   it. 

Takový o  evování, kde co jde pu it, co to je za film, jakej to je režisér, složitý hledání jestli by to šlo 

pu it, za jakejch finan ních podmínek, potom jak se to přiveze, jestli by na to přišli diváci, tak to bylo 

práv  to o  evování.  

 

Neumann: V tu chvíli jsem m l pocit, že je to opravdu klu ový hnutí. N co takovýho podzemního, 

takovej výzkum, jednou jsme dostali takovej ňáke  papír, opravdu zažloutle  a zaprášene , to byl seznam 

ňáke ch dalších film  z tý ústřední p   ovn , filmy zapomenutý (...) A my sme s tim seznamem prost  

přišli na tu  střední p   ovnu film  a ten pán, co nám ho tenkrát dal, ten si myslel, že my víme, že s 

timdle papírem nem žeme nikde mávat, že nám to dává jenom pro inspiraci. My sme tam přišli s 

timdletim seznamem, za li sme z toho rovnou odřikávat ty (…  on tam sed l v tý místnosti, takhle nahlej 

přes ten st l, řikal: „Kdo jim to dal “ „ o, ten pán.“  

 

Kohout: No, v podstat  tenkrát ta cenzura fungovala v t ch or ánech, který to p   oval , takže tam tře a 

v tý  střední p   ovn  film , tam ty filmy k dispozici byly, ale rozhodn  ten dramaturg nebo ten pán, 

nebo ta pani, co to p   oval, si nevzal na triko, že ten film p   í v podstat  do Prahy, která byla 

potenciální místo všeho možnýho, bylo to… 

 

Neumann: Že si  na to narazil,  ta spole nost fungovala tak, že byly ňáký doporu ení, proti kterejm nešlo 

 ít, což šlo opravdu o zavření a pak bylo stupeň doporu ení, kdy se řeklo todle by se d lat nem lo no. Ale 

v podstat  za to nebyly ur en  žádný sankce a ani se nikomu nic moc nestalo, kd ž to porušil. Ale 

málokdo si to dovolil. 

 

Kohout: Já si vzpomínám na jednu příhodu, kdy jsme dávali film s Pavlem  andovským a ten byl 

emigrant, filmy s nim se v podstat  nemohly hrát a přesto sme si ho pu ili, přesto to tomu pro ramovýmu 

pracovníkovi uniklo a my sme ho vlastn  jakoby nasadili a on si toho všimnul,  á nevim, tři  t ři dny 

předtim, kdy už ten film byl v programovejch letá cích našich, tak my sme museli v škra ávat to  méno z 

t ch pro ram , že tam hraje Pavel  andovský. Film sme nakonec dali, alespoň timdle zp so em jsme to 

zjemnili a vlastn  jsme si vzali na triko, vlastn  jsme ho tím postavili před velmi t žký rozhodnutí, že 

kdyby se to n kde profláklo, tak by z toho m l velký opléta k  jo, a to nebylo poprvé ani naposled. 

 

Neumann: Taky za ímavý, hledáte ňáký hrdinství, o kterym se mluví třeba v padesáte ch letech, nebo za 

válk ,  á si to nechci představovat, protože jsem to vid l v t ch 70. a 80. letech, kdy skute n  to riziko 

bylo hodn  malý, a lidi, který se odvážili přes tu hranici  ít, prost  t ch bylo tak málo. T žko si to 

představit, kd ž by šlo o život, necht l bych n co takovýho zažít. No a my sme teda dostali to požehnání 

a mohli sme od 1.  řezna p taosmdesát fungovat jako kino a pu  ovat si z t hlect ch zdro  , který byly k 
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dispozici pro kina,  enže prvního  řezna byl pátek a my sme promítali ve  tvrtek, přece nebudeme tejden 

 ekat ! 

 

Kohout: Už to za lo pr švihem. 

 

Neumann: Tak sme promítali osmadvacátýho února, film Sedmikrásk , na kterym je psaný, že je to režie 

V ra  h tilová, ona v tý do    ešt  pořád neum la natá et, takže režie toho filmu je Pavel  urá ek s Ester 

Krumbachovou, i kd ž je tam V ra  h tilová napsaná, nau ila se to it filmy asi tak o p t deset let 

pozd  š. No a promítli sme Sedmikrásk , ty nám p   ila paní  ale ková z archívu a jo tady to je v kronice 

jo, tady je zmínka, (…  že jsme filmovej klub. 

 

Kohout:  řišlo 73 divák  jenom.  

  

Neumann: No to nebylo moc, to byl za átek semestru. 

 

Kohout:  rvní klu ové představení, první klu ové potíže, hehe.  

 

 yrůčková:   žu se  ešt  zeptat, než ste dostali to razítko, jak dlouho to fungovalo? 

 

Neumann: No to bylo představení 83, to tady ani neni v tý kronice, takže rok a n co. 

 

Kohout: To opravdu fungovalo na takový dobrovolnosti, nebyly žádný velký plakát , jenom se dycky 

napsalo na nást nku na  tvrtku, že se to hraje, v podstat  postupem  asu byly kreslený plakát  a tišt ný 

plakát . 

 

Neumann: Takový v ci, tady byly  t ři krátký filmy před dlouhym filmem, promíta , kterej byl úpln  

skv le  a teď by tomu po dvaceti letech nev řil, že se k n  emu takovýmu nechal ukecat. V dalších letech, 

kd ž jsme mu přinesli dva krátký filmy, tak: „ ánové, no to né, to je moc.“ 

 

 yrůčková: To že tam chodilo tolik lidí, tak jako byl nátlak, že to musí  ýt oficiální…  

 

Neumann: Nenene, my sme se pak dodate n  dozv d li, že byl, ale k nám ten nátlak v  ec nedorazil, to 

pro nás bylo podstatný, že t ch film , co jsme si mohli p   it, kd ž jsme nebyli filmovej klub, tak t ch 

moc nebylo. 

 

Kohout: Teď jich taky nebylo o tolik víc, ale bylo jich o n co víc.  á si vlastn  vzpomínám, pro  jsme 

dycky dávali ty krátký filmy, ta na ídka t ch krátke ch film  byla tém ř stoprocentní, tam sme si mohli v 

podstat  vybrat, co jsme cht li, narozdíl od t ch dlouhejch, tak to bylo kuli tý možnosti vý  ru, opravdu 

to bylo přece úžasný, že cokoliv sme cht li, tak v tom krátk m filmu, tenkrát to bylo v  střední p   ovn  

film , tak nám p   ili, vlastn  ty  vankma er  a všechn  tyhlety krásný skvosty. 

 

Neumann: Tam byl  ešt  další d vod, že ty filmy co byly p   ený, ty krátký filmy, tak byly v seznamu a 

my si mohli vybrat, dneska je taky spoustu krátke ch film , ale nikdo je nevidí protože kdybych cht l do 

kina ňáke  krátke  film, tak v  ec nevim, kam bych se mám podívat, ty práva na p   ování má v tšinou 

režisér sám, nejsou možnosti internetovejch na ídek, nic takovýho neni nebo  á jsem to aspoň nenašel, 

takže další d vod byl, že sme m li před sebou kolem tří set krátke ch fim , tak to chcem vid t všechno… 

a pak paní Vlá ková, co nám p   ila ten film o den dřív. 

 

Kohout: Ty Sedmikrásk . 

 

Neumann: Jo Sedmikrásk , tak za to dostala d tku.  rost  šílená sankce no. Všude to v práví do dneška. 

A to neo nášelo v  ec nic, to neznamená ani, že by  í strhli ňáký peníze, prost   í n kdo řekl, že dostává 

d tku… Ne peníze, d tku. 

 

Kohout: To kd ž si dostal ve škole d tku třídní, tak taky to bylo nepří emný u rodi  . 

 

Neumann: Co  í asi řekli rodi e ! – No a s  im sme pak vlastn  pokra ovali  Ty Sedmikrásk  si 

pamatuju, že byly vlastn  první… 

 

Kohout: Teď jsem to n kde založil, tady mi padl do ranku film B s. 
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Neumann: To bylo  ešt  předtim… Boris Karloff, kterej je ve všech enc klopediích popisovanej jeko 

král horor ,  enže to je strašn  starej film, nic hororovýho na tom neni, tak je to tak neum le nato ený, ale 

tenkrát v tý svý do   to ur it  n co znamenalo.  enže Honza Brou ek, co nám kreslil ty plakát , tak 

nakreslil  tvrtku, z který kapala krev, a byl tam nápis „B s“. A tam přišlo asi 700 lidí. 

 

Kohout: Tisíc lidí (…  a předtím byl krátký film  akvi ka od  vankma era. 

 

Neumann: Tam před tou posluchárnou je takový malý nám stí ko, posluchárna je velká v tom druhym 

patře, prost  prostor, kam by se m lo ve ít všech t ch 400 lidí který se museli nacpat do tý posluchárn , 

 enže t ch 1000 se tam nevešlo.  e dřív vyrazili sklo na nást nce, potom prokopli dveře, no a pak se 

ňák m zp so em (…  že by se tam n komu n co stalo, to bysme skon ili s promítáním.  ák se to 

podařilo uklidit, v sv tlit t m lidem, že budeme promítat  ešt  jednou, tak aspoň n který odešli. A totiž 

do tý posluchárn  pro 400 lidí se jich napasovalo asi 500 jenom. A pak sme zjistili, že pan Zahálka 

nezatáhnul záv s , který byly na  o ních st nách, který jsou sklen ný a vedle nich rostou  říz , tak i na 

t ch  řízách sed li lidi.  

 

Kohout: A koukali přes sklo do posluchárny, co to je ten   s.  

 

Neumann: A jak tam byli nama kaný, hlavní   s byl v tý posluchárn  v  ec v držet, v tšina lidí ten film 

nevnímala, (…  ale to byl kra ounke  film a ten Boris Karloff, kterej hrál toho hlavního   sa nebo o  em 

to bylo, tak takovej temnej, že se opravdu  eká, až při de ta hr za, a v posledních p ti minutách on se tam 

zjevil a m l takový krvavý o i a jako hr za z n ho šla, ta scéna trvala opravdu 5 minut, a pak protože 

jsme to slí ili, jsme promítali  ešt   ednou… 

 

Kohout: Tady  ešt  k tomu B su je  ešt  výstřižek z  ladýho sv ta, kterej napsali, jak sme nezvládli 

pořadatelskou  innost. 

 

Neumann: Na to druhý představení přišlo asi dalších dv  st  lidí. Jo, dík  atraktivní  innosti svazák  z 

elektrotechnické fakulty se promítání o tížn  dostupných film , přednášk  z mnoha o or , sout že i 

kurzy staly známou tradicí saha ící n kolik let nazpátek. Akce to jsou záslužné, ale o  as se pořadatel m 

nepodaří odhadnout zá em student , kd ž při promítání klasického filmu B s z roku 1932  iž hodinu před 

za átkem byla hala  eznad  n  plná. Kdo přišel pozd  i, nevid l film, ale hrozen lidí, tr ících ze dveří na 

chodbu.  odo ná situace se opakovala za pár dní, na přednášce o předmanželské výchov . To   lo…  á 

to do tu, pak se k tomu vrátím. Dav sice nebyl tak velký, ale leckomu ste n  nevyzbylo místo k sezení. 

Zá em o svazáckou  innost je  ist  docela pot šu ící, ale v daném  případ  pro ty, na koho se nedostane, 

není skute nost práv  ne pří emn  ší, (…  že jsme v podstat  polozakázaná organizace a pán v Mladym 

sv t   nám v týká, že se k nám lidi nemohli dostat. 

 

Kohout:  ám ud lali  ešt  reklamu. 

 

Neumann: Doufám, že ho za to zavřeli nebo mu dali aspoň d tku. Ta předmanželská výchova, za to sme 

tak  úpln  nemohli, to organizoval n kdo jinej, my je neznali, ale pan Zahálka zařizoval promítání, 

protože oni k tomu sehnali ňáký filmy  k t m přednáškám, a jak se tomu řikalo, sexuolo ové t žko, prost  

n koho tam pozvali a zá em o to teda byl, protože byli lidi, o kterejch se v d lo, že jsou celkem 

od orníci, taky se vzácn  dalo n koho takovýho sehnat, tak tam bylo plno, ale nebylo tolik jako na tom 

B su. To přišli nám, protože pan Zahálka, kd ž  tam zase vid l ty lidi, řikal: „Kluci, poďte mi s tim 

pomoc.“  á sem to ani nevid l, potom řikal, že tam byli ňáký v ci do rý, (…  tam taky posedávali lidi na 

chod  , aby si n co poslechli, ňákou tu přednášku. Ona byla nahrávaná narozdíl od našich úvod , by to 

mohl n kdo sehnat, to by bylo docela za ímavý si poslechnout. To nešlo o předmanželskou výchovu, brali 

to opravdu natvrdo. 

 

Kohout:  ohlavní choroby. 

 

Neumann: To byly pohlavní techniky a takový ty v ci, ty lidi z toho v cházeli zelený, víc než z toho 

hororu. 

 

Kohout: Víš co je do rý  Teď na to koukám, že vlastn  od tý doby, co jsme byli ofiko filmovej klub, tak 

šla návšt vnost jakoby dol , od t ch Sedmikrásek to je  ída, samejch 70, 80  lidí. Znamení raka. 
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Neumann: No ale ono to netrvalo dlouho. 

 

Kohout: Pak se to zlomilo no, Beton jungle. 

 

Neumann: Beton jungle, no, byl to film Josepha Loseyho, The Criminal, to se v našich kinech promítal 

pod názvem Betonová džun le. My sme k tomu cht li sehnat n  ake  popisek, podle kterýho byme ud lali 

úvod, tak sme vtrhli do Klimentský, kde byl filmovej ústav, vlastn  by tam m lo bejt to ne víc, co by tady 

m lo bejt, protože my sme cht li k Betonový džun li n  ake  popisek, tře a i v ori inále. Ten pán tam 

ud lal strašn  d ležite  o li e , no a jak se to v ori inálu jmenuje, nebude to „ eton džan l“  

 

Kohout: To ste se ur it  setkali s takovym nezvyklym, tady u nás v Čechách, s dost nezvyklou praxí, jak 

se překláda  názv  z ori inálu do  eštin , tak to je velkej zážitek přece.  

 

Neumann: Ono dneska se to převádí na druhou stranu o  as, že se to přeloží doslova o filmu,  kterej by 

si zasloužil promyslet  eske  název, a co je velká sm la, ten film i kd ž je do ře přeložene , tak název 

filmu, nebo název, pod kterym se to uvede v Čechách neni, to nev me šlí autor překladu toho filmu, to 

v me šlí distributor. No d   to jsou n kd  opravdu neuv řitelný v ci v t ch názvech.   lo by se to d lat 

tak, že film, kterej neni úplná špi ka, ale pro íhá po celym sv t , tak si zaslouží doslovný překlad, film, 

který je n  im vý ime ne , tak si naopak zaslouží překlad tak, aby p so il na  eskýho diváka, ste n  jako 

na diváka v tý ori inální zemi, ale to se nedodržu e. Tak divák  chodilo o n co míň, to bylo 85, n kd  v 

roce 87, to bylo tak, to padla ta mezihranice toho, co se nesmí pu  ovat, takže to už se mohlo p   ovat 

všechno, protože ty kina, který necht l  promítat ani to, co bylo zakázaný tak nap l, tak teď to bylo úplný 

uvoln ní, teď v ložen  kdy se promítat, co bylo ve skladu nemohlo a najednou ste mohli, tak to nikdo 

nepromítal, to se za lo promítat n kd  v 89 s obrovskou slávou, teď už se m že – už  se mohlo v 87! A to 

nám zvedlo návšt vnost, protože i kd ž dneska sleduju filmy ze šedesáte ch letech, zlatý o do í  eskýho 

filmu, který bylo 63, 69, takový kra ounký, ale slavný. Dneska donutit lidi se na to dívat je t žký, ale ty 

lidi potom ztichnou a chytnou se. To jsem zažil takhle u filmu  ntimní osv tlení, Passerovym, tam se to 

promítalo n kde pod mostem, co bylo letní kino, byli tam ožralové, který se  ešt  motali kolem stánku pro 

vodák , né to né, co je to za pí ovinu, je to  erno ílý, nestřílí se tam, a takhle tam v rušovali, ale v 

podstat  i tyhlecty, co toho nebyli schopný vnímat moc okolo sebe, po 5 minutách ztichli a dívali se. Ta 

síla toho zlatýho o do í je ur it  veliká. No a my sme za li vytahovat tyhlety filmy. Dostali  jsme se ke 

kompletnímu seznamu film  nato ene ch od roku 1945 až do roku 1971 m slím to bylo. 

 

 yrůčková: Čim to bylo, že už v tom roce 87 se to uvolnilo? 

 

Neumann: Tak nevim, no. To je vý orný, nikomu se to neřeklo. 

 

Kohout: Ono to nebylo úplný uvoln ní… Vezm te si to tak, že najednou Michail  or a ov… 

 

 yrůčková: Ale vy ste najednou tušili, že… Toho jde víc než…  

 

Neumann: Zjistili jsme to pom rn  brzo po tom, co se to uvolnilo, ale vezm te si to, celý to uvoln ní, o 

kterym se tady řiká v roce 89, ono to nebylo najednou. Ono to bylo najednou, ale šlo to jinudy. Michail 

Gor a ov ten sv   projev o tom, že takhle to dál nejde a že to teda vzdává, celou tu cestu socialistickou, 

že se to všechno z oří a zni í a že se opravdu pojede jako ve 20. století, tak ten projev m l v dubnu 1985, 

takže v podstat  na za átku dubna 85 bylo v ř eno od šéfa Sov tskýho svazu, že se m že všechno. Trvalo 

to 4 roky aspoň v našem případ , než ta setrva nost do  hla. (…  n kteří prokoukli dřív  iné v ci, že je 

tře a si založit firmu, jo a pak to bylo t žký v tom 89 dohodnout se s t ma lidma, co m li tře a firmy, byli 

na to připravený, ale oni to byli komunistický funkcionáři. Komu se teda předávala ta moc?! Ty  ednání, 

to by m  docela za ímalo, jak to pro íhalo, kdo na tom co v d lal, to  ednání muselo bejt tuhý, ale 

naprosto n kde v zákulisí, nikdo o tom neví. Klaus u toho tře a byl,  ili ten by to v n  akých svých 

pam tech mohl říkat, ale samozře m  neřekne že jo, a až nebude prezidentem, tak bude senilní a nebude 

si to pamatovat, ale t ch lidí, co u toho bylo víc, to by se dala ud lat strašn  za ímavá v c, dokumentárn , 

nebo spíš pseudodokument, protože ta třída mafián  pře íra ící moc byla připravená a ta to prost  

převzala, a ty který d lali převrat v 89 se snažili n co uhá it, aby to ty mafiáni nepřevzali úpln  a nikdo 

neví, co se podařilo uhá it, jestli v  ec n co nebo jak to m lo bejt.  á bych řek, že to bylo n co mezi tím, 

že se nepodařilo je zbrzdit, ale ne zas tolik. No a teď jsme my sme promítali filmy a tady budou přece 

n  aký perly ten 88, 89. 
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Kohout: To bylo skv lý, tohle m  zaujalo , nebylo to jenom o filmech, krátke ch filmech, o úvodech, ale 

v podstat  jsme v tý do   i n co v d lali, protože chodilo mnohem víc divák , tak sme to sami odvád li 

do ňáký pokladni k  na ú et fakultní organizace svazu mládeže a oni nám tenkrát samozře m  nedávali 

žádný odm n , to vlastn  neexistovalo, ale vlastn  nás v sílali na r zný akce, který s filmem souvisely a 

který tenkrát pořádal Česke  filmovej ústav, pod záštitou ČF  se tenkrát d lal  jednou za dva za tři 

m síce r zný filmový semináře, tam se sešli vlastn  všichni lektoři, šéfové filmovejch klu  , ukazovala 

se tam na ídka film , který jsou pro filmový kluby, nebo to bylo ňák tématick  zam řený a podo n , tak 

tam jsme dycky jednou za  tvrt roku jeli a byl to moc p kne  víkend, v tšinou to bylo po Čechách nebo i 

po Slovensku a teď m  zrovna v tý kronice zaujalo,  aká to byla doba. Tře a Filmový smích Vlasty 

Buriana Rychnov nad Kn žnou v roce 86. Tři osoby – Richard Kohout, Jirka Neumann a Martin 

 ezní ek. A ceny – 28 korun za u  tování, 35 korun za stravný a 40 korun ú astnicke  poplatek. 103 

korun jsme dávali k proplacení, vlastn  309 korun to stálo náš filmovej klub, tadyten vý ezd tří lidí na 

víkend.  

 

Neumann: Jestli t  todle taky napadlo, my sme jako filmovej klub poprvý promítali na konci února 

p taosumdesát a  or a ov m l už v dubnu projev, že socialismus kon í, byli sme to m … na 

Sedmikráskách že  o… v posluchárn … 

 

Kohout: Tak tenkrát jsme touhletou dobou hrozn  žili a kd ž se nám podařilo na ít ňáke  film, kterej 

rezonoval s tou sou asnou situací, a  už to bylo, že n kde stříkali hadicema po demonstrantech nebo to 

souviselo s (… , tak sme byli hrozn  š astný, přitom jsme si do toho rejpli, lidi to žrali a nám z toho bylo 

hrozn  fajn, to byly takový v ch távk  a t šilo nás to dvo náso  samozře m . 

 

Neumann: No potom v listopadu 89, kdy všichni  um li na televizi, tak my sme m li v programu O 

slavnosti a hostech, to  už bylo po 17. listopadu a oni si tam přinesli do posluchárn  televizi a hltali tam 

ňáký ty nový zpráv , co se d  e na ulicích, tak jsme jim tu televizi vypnuli, pustili sme film z roku 66 O 

slavnosti a hostech a (…  s podobnejma gestama. 

 

Škopková:  ešt  k vý  ru t ch film , jak to konkrétn  pro íhalo  

 

Neumann: No pro íhalo to tak, že jsme m li seznam t ch film  od roku 45 a protože nás za ímal  

šedesátý léta, tak jsme m li filmy od roku 63 do roku 69 a prakticky tém ř podle abecedy. 

 

Kohout: Tak kritérium samozře m  bylo, aby se to nehrálo v kinech v Praze, to nemá cenu (…  dávat 

ňáke  film, to sme sami necht li, my hledali ňáký neobv klý filmy, zapadlý filmy a tak dále. 

 

Neumann: Tenkrát byla  ešt  další v c, že existovala rada filmových klu  , kterou vedl profesionál, 

doktor Taussig, kterej potom nato il Kolju, náš třetí oskarový film, ale tenkrát v t ch osmdesáte ch letech 

to byl on a m l tam svý 4 asistentky a tam sme se chodili ptát. 

 

Kohout: Ty nám hrozn  pomáhali a to povídání s nima bylo dycky hrozn  přínosný. V  ec setkávání s 

lidma kolem toho filmu , a  to bylo v Česk m filmovym ústavu, na rad  filmovejch klu  , v  střední 

p   ovn  film , tak to bylo dycky hrozn  pří emný, oni nám hrozn  fandili a pro nás to byl zdroj v d ní. 

V krátk m filmu jsem zapomn l říct, ty sme taky všechn  hltali, takže ty  ména jako Vašek Koní ek, Petr 

Zvoní ek, pro nás znamenalo a solutní strop a dodneška na n  vzpomínáme, s n ktere ma se setkáváme a 

hodn  nám to dalo no. 

 

Neumann:  aní  aisová, dáma se šmrncem  první republiky, ta dycky sed la n kde v kout , už ned lala, 

možná byla v d chodu, a nechala se nás tam chvíli v povídat, prost  co bysme si mohli p   it, n co sme 

v hledávali sami, n co nám n kdo radil a ona se pak vlastn  z toho kouta zvedla, aby to pronesla, co by 

sme m li vid t. 

 

Kohout:  pln   iný vztahy mezi lidma byly tenkrát… 

 

Neumann:  o… 

 

Kohout:  ormáln  s náma komunikovali, I kd ž jsme pro n  nebyli žádný partneři, dvacetiletý kluci, to 

byli lidi, který už n co znamenali, že jo. 
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Neumann:  o… Uspokojilo je to, že jsme je dokázali poslouchat, což dneska jen tak n kdo neocení, 

timdletim se dalo vlastn  otevřít, aby se s náma bavili, prost  nám pomáhali ud lat program.  

 

Kohout: To bylo hrozn  cenný potkávat se s t madle lidma a v  ec setkávání se mezi filmovejma 

klubama na t ch seminářích. 

 

Neumann: No, semináře. Semináře to bylo celostátní a tam zas tak tolik t ch lidí tam nejezdilo, ale zase 

kd ž tam jste tři dny s t ma lidma, prost  to kino neni velký, takže je máte nadosah, tak si tam popovídáte 

zas s n k m jinym a zas sme v d li o n kom dalšim, kdo se v zná ve filmu a dokáže poradit. 

 

Kohout:  e radši jsme ste n  m li Film Hořovice… no. 

 

Neumann: Hořovice, dvacet minut autem od Prahy,  enže tenkrát se tam jelo vlakem a třikrát se 

přesedalo, m li ste pocit, že jedete na druhou stranu zem koule. 

 

Kohout: Pak celej víkend dávali krátký filmy. 

 

Neumann: No pak se sed lo celej víkend v kin … 

 

Kohout: A mluvilo se o tom… 

 

Neumann: A ty filmy přete ou do života, nebo aspoň do t ch třech dn , co tam ste. My sme tam jednou 

jeli na ty Hořovice a všichni filmový znalci si tam šeptali bude Křik… Křik s   rahámem,  ireš v, kterej 

je ozna ovane  za za átek  eský nový vlny, i kd ž to neni upln  pravda, ale tak je to dobrej film a má v 

so   tu  eskou novou vlnu. Vid l  ste Křik  To byste m l  vid t.  

 

Kohout: Jaromil  ireš, z roku 63. 

 

 yrůčková:    žete mi připomenout…  

 

Neumann: To je o narození dít te… 

 

 yrůčková: Jo,  o… 

 

Neumann: A  á jsem to nedávno vid l znova a připomn l jsem si konec jak on tam chodí celou tu dobu 

opravovat televize, manželka je v porodnici, tak se mu vrací retrospektiva jeho d de ka, tatínka, který 

všichni zažili válku a v dob , kdy se jim m lo narodit dít , tak on šel do válk  a už se z ní nevrátil a tady 

už válka neni v t ch šedesáte ch letech a takže on jde do porodnice za tou ženou a  á sem z toho tenkrát 

m l pocit, že to teda skon ilo ňák lyricky, že tentokrát už neni válka a tak konec takovym hepyendem a 

ňák mi to k tomu nesed lo a řikal sem si, že je to za átek nový vlny. Sem to vid l nedávno znova ten film 

a   rahám, kd ž se tam dívá přes to sklo, na tu ženu s tím miminem, tak ute e… A už se k ní nevrátí. 

Takže opravdu tohleto,  eniální film… 

 

Kohout: Jsem řikal před chvílí, že jsme hledali cesty, jak na ít vlastn  ňáký  iný filmy, filmový zdroje, 

kde si pu ovat filmy, tak si uv domu u, že vlastn  ty cesty si taky n kd  našl  nás, k nám jakoby, se 

připo il jeden klu ík, jmenoval se Girtler, zjistili jsme po  ase že je to syn ředitele Filmovýho studia 

Barrandov, což tenkrát byla o rovská funkce a v podstat  nám navrhl, že si z nás ud lá pr zkumový kino, 

takže nám tenkrát jeho tatí ek, pan Girtler pu oval filmy s předstihem,  ešt  než byly doto ený a vlastn  

zkoušel si na nás reakce divák , navíc nám tam dycky poslal tv r í delegaci, takže to bylo taky moc milý. 

Takhle sme si d lali asi dva roky předpremiér   eske ch film  a v prodávali sme další představení. Nebo 

další cesta byla v podstat , že jsme na ňák m semináři slovenskym našli, že jejich slovenský filmový 

archiv nám je schopen p   it celou na ídku  eske ch film  nový vlny šedesáte ch let, n kd  v roce 87 už, 

takže v podstat  sme si pu ovali relativn  složit m zp so em tyhle filmy až ze Slovenska, posílali se sem 

dráhou, to byl ten kanál, kterej nám taky umožnil dávat n co  inýho, než co tady bylo   žn  k vid ní o pár 

let pozd  š, to byla taky jedna z cest.  

 

Neumann: No kd ž tady zalistuju 88, to muselo bejt jeden  eskej film za druhym. 
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Kohout: To sme dávali jeden film ze šedesáte ch let za druhym, Černý Petr, n kd  přišlo t ch divák  

tolik, museli sme je zklidnit tim, že sme dávali film od osmi a pak znova jsme je  ešt  pozvali na p l 

desátou a zopakovali sme ten film.  

 

Neumann: No to byl na ten B s, akorát na ten B s přišli podruhý… 

 

Kohout: Ne, tak  ešt  dvakrát třikrát se to minimáln  stalo.  

 

Neumann: Jo, to zrovna nejsou šedesátý léta… 

 

Kohout: To byl ten pr zkumne , práv , film zap   ený z Filmového studia Barrandov, Tomáš Girtler to 

byl ten syn tatínka ředitele. Kolik přišlo divák , jo 275, tak to zas nebylo tak hrozný, delegace: režisér 

Karel Smyczek, scénárista Radek John, dramaturg Pavla Frýdlová,  estný host paní Liu, novinářka z 

Čínské lidové republiky, lektorský úvod Richard Kohout, hudba Genesis, rok 86,  eznad  n  

v prodáno… to je ňáký zvláštní, to nám ňák nesedí. 

 

Neumann:  aní  iu… 

 

Kohout  při listování kronikou FK ČVUT : „Uv zn ní Richarda Kohouta v promítací ka in “, to je 

opravdu zavád  ící… Co se tam d lo   

 

Neumann: No to sem tam byl na tom filmu. 

 

Kohout : Hm… „ haotický únik stovky volaných z oboru rádio do dv st padesátšestk “ [pozn. 

promítací místnost FK ČVUT]. No to nám tam posílali r zný protek ní, protek ní divák . „ esrovnalosti 

ve spolupráci filmového klubu a oboru radiotechniky, vše  eznad  n ,  ezvadn  fun u e“. „ ohošt ní v 

místnosti před  esedou.“ „Bouchá topení v p li  esed “. 

 

Neumann: To tam bouchalo furt. Tam bylo prost  parní topení a ten, ta obsluha, nebo jak to bylo 

nastavený prost , byla asi na desátou hodinu. Dalo se to posunout,  enže to nám nikdy pro nás neud lali. 

Takže kd ž prost  se topilo na plno, kd ž tak ne p l, tak to takový rán  ned lalo, ale kd ž se topilo 

naplno, kd ž byla venku zima a pak se to vypnulo, to topení, tak ono to tam bouchalo. A to nebyla jedna 

rána, to byla taková série. 

 

Kohout:  Tady koukám, jak jsem mluvil o tom, že si ty cesty našl  i nás, Pavel Koutecký, ne ožtík, 

skv le  dokumentarista, tenkrát ste n  p so il na ČVUTu , tak si nás našel taky a na ídl nám spolupráci. 

Tak jsme tady ud lali takový filmový klání netradi ních film  – Pavel Koutský a Pavel Koutecký, jeden 

animátor, jeden dokumentarista. Pozvali jsme je, dávali jsme jejich filmy a oni k tomu povídali… Moc, 

moc hezká záležitost.   

 

Kohout: No, co tady máme napsáno, tře a… „Balk n op t plný neplatících, hudba: Bob Dylan, 

pohošt ní: chle í k  za 30,60 korun, nápo e: 5x kola za 5,20, tonic.“ Beseda za ú asti Petra Zvoní ka, 

Pavla Koutského, Pavla Kouteckého, Stanislava Slušnýho“ – kameraman, vynika ící dokumentarista… 

„Op t filmové prostředí –  esední st l pod projektorem šestnáctimilimetrovým pana Zahálk  v promítací 

ka in .“  

 

Kohout: Co je tohle – seminář Temešvár   

 

Neumann: Kde to je, proboha? Jo to bylo to středisko ČVUT v  ižních Čechách. 

 

Kohout: Jo aha. Jo to bylo n  aký svazácký středisko…  

 

Neumann: No tam jsem totiž tento, o tom vim jedinou v c, kterou mi v práv la Marta, že tam uvařila 

polívku a že (…  to sn dl. 

 

Kohout: Aha. Jo, jo, jo! 

 

Neumann:  rost  jako celou, než se to dostalo a do tý tramva e… 
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Kohout: Hm, hm…  A jak tady není  ediná poznámka, ch tře… A tady další – Matka Ebet, to je další 

film, to bylo ponižování sexem.  

 

Neumann: Ne, ne, to byla  eptiška. 

 

Kohout: To byla  eptiška, no. 

 

Neumann: To prost  přišlo s n  akým textem distributora, co se k tomu má řikat a tam byl takový stru ný 

popis filmu a tam bylo kurzívou ponižování sexem. My jsme to pak používali mockrát  ešt  k  iným 

film m.  

 

Kohout: Nebo my jsme tohle povýšili na takový jakoby pseudoum ní v uvozovkách. Kd ž jsme d lali ty 

tišt ný plakát , velký, malý, malý dostával každý divák, a ty velký se v v šoval  nebo  

rozdistri uovával  n kde po školách, a k t m jsme vžd ck  v me šleli dva druhy slo an  – krátký, 

vžd ck  dvouřádkový… 

 

Neumann: A ten slogan byl um lecký dílo, který m l vystihovat podstatu toho filmu a zároveň přilákat 

divák . 

 

Škopková: To jste teda v mýšleli vy.  

 

Kohout: No, a ohromn  jsme si s tím v hráli. A vopravdu jsme si s tím dali tře a tejden práce, kdy jsme 

tohle v mýšleli.   li jsme hotovej program, všechno a tejden jsme vopravdu…  

 

Škopková: Tak to byla zá avná práce ur it . 

 

Kohout: Bylo to pří emný. 

 

Neumann: To bylo pak už u t ch nov  ších, tam se se s tim pak dalo v řádit.  rotože ty starší byly 

poznamenaný trochu tím, že jsme v d li, že je to distri uovaný, že si to m že n kdo pře íst a kd ž už 

jsme provokovali tim filmem, tak aspoň ne tim slovem… 

 

Kohout: Tam byla filmová hudba, krátký filmy, lektorský úvod , filmový semináře… Filmový semináře, 

ze za átku, kam jsme jezdili pasivn , kam jsme jezdili koukat na filmy, setkávat se s lidma a pak jsme 

dokonce tyhlety semináře pořádali s maďarským kulturním střediskem. No, od roku 88 až do roku asi 

2005 jsme byli v podstat  hlavnim pořadatelem s maďarsk m kulturnim střediskem t hlet ch seminář , 

jednou za rok.  

 

Neumann: Ale zase byl hlavní ten za átek, protože  aďarsko, tam to uvoln ní šlo dřív zase.  á jsem 

cht l ud lat v Praze seminář maďarského filmu v roce 88, a taky nemohl kdekdo. To taky mohlo 

dopadnout všeli ak, protože maďarský filmy, tam se, tady, kd ž přišlo uvoln ní v tom 89, tak v podstat  

žádná série velkejch d l nevznikla, ale ty  aďaři, jak tohlencto uvolnili už v osmdesáte ch letech, ale 

přitom hranice  ešt  otevřený nebyly, tak co jako ud lali, ti režiséři, že v každ m filmu byla zmínka o 56, 

tak o převratu, ale v každ m. A bylo to v podstat  jako antická tragedie, variace na n kolik málo témat. A 

ty maďarský filmy byly všechn  variace na   ediný téma, na 56. 

 

Kohout: Slogan: „   chom se mohli smát osvo ozu ícím smíchem, potře u eme se zbavit toho, co nás 

tíží, v pořádat se s definitivní platností s chybami minulosti.“ Film Sv dek,  aďarsko, Zoltán Fá ri. To 

je zásadní film. 

 

Neumann: Tam byl Peter Bacso.  

 

Kohout: Taky jsme ho pozvali na seminář, taky při el.  

 

Neumann: Ten při el s dcerou, a oni přistáli n kde na ruz ňsk m letišti, to bylo v do  , kdy tam 

přistávalo jedno letadlo za hodinu, a o víkendu už v  ec nic. A oni při eli n kd  ráno v sobotu, v takovou 

šílenou dobu, Praha v podstat  spala, a ta sedmnáctiletá dcera Petera Bacso, který jsme tam dávali kytku, 

pravila: Ono je možné takhle ráno v Praze sehnat kv tin    
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Kohout: Ono pak za patnáct let jsme pořádali seminář a ona při ela už jako velká… Hele, už to mám, 

tady, krásne  slogan: Filmu dominuje v nika ící vizuální složka, estetizované obrazy, které spolu s 

tajemnou erotikou, množstvím s m ol  a v nika ící hudbou v tváře í zvláštní náladu filmu. Um lcova 

svo oda… Cyklus film  – to jsme vžd ck , nás na rad  filmovejch klu   nutili, nebo nutili, no, nutili, 

metodicky řídili, ale nutili, abysme ty filmy nedávali n  ak bez ladu, skladu, ale vžd ck  to tvořit s 

n  akou m šlenkou, pod n  ak m cyklem film .  á nevim, cyklus film  šedesáte ch let, to je o ecný, ale 

cyklus film  toho a toho tv rce, nebo n co. Taky jsme m li krásne  filmovej cyklus, že Nelze  lov ku se 

smířit s útiskem.    

 

Neumann: Tak cyklus m žete d lat, kd ž máte kino, promítáte každe  den, že jo, tak to musí  ýt n  ak, 

n  akým zp so em se to bude d lat, ale kd ž promítáte deset film  za p l roku, tak do toho vnášejte 

c klus… 

 

Kohout: No, a  ešt  jsem teda z t ch p ti nebo šesti v cí nezmínil hospodaření. To mi toho taky hodn  

dalo, že jsme si v podstat  hospodařili sami, nau ili jsme se hospodařit s t ma pen zma, co jsme vybrali, 

protože tenkrát bylo vstupný 3 koruny. My jsme v podstat  do krabice od filmu vybrali 3 koruny od 

každýho diváka – kd ž to bylo 300–400 divák , tak to bylo 1200 korun, odnesli jsme to do spořiteln , 

dali jsme paragony na výda e a v podstat  takhle jsme si hospodařili s n  akou p lro ní,  tvrtletní 

uzáv rkou. A ošahali jsme si takový to ú etnictví, a pak se nám to docela hodilo, viď. 

 

Neumann: A ten krásne  pocit – kd ž jsme jeli na první seminář do Hořovic, tak to byla služe ní cesta! 

 

Kohout: Ano.  roplácel  se diet … Dali jsme k proplacení vstup do  azénu a p   ení  al nku za 2 

koruny, a kd ž nám tohle prošlo, tak jsme byli hrozn  š astný, že nám proplatili i takovouhle v c! To už 

je dávno…  

 

Kohout: No, a furt jsme teda byli jakoby pod svazáckou or anizací o vodního vý oru. V podstat  s tim 

nebyl n  ake  velkej pro lém. Oni nás brali  ako… Taky my jsme byli jedinej zdroj pří m … Nebo 

jedinej z mála pří m . 

 

Neumann: Tak náš svazácký pokladník, n ní d kan na elektrofakult , tuhle na n  ak m váno ním 

ve írku tam balil mladý doktorandky, ne na to, že je d kan, ale na to, že jednou d lal pokladníka 

filmovýho klubu. Co kdyby ses přimluvil za filmový klub? 

 

Kohout: No, ale tohle je přesný, o  em teď mluvíš. Hele, tady je zápis z kontroly pro o vodní vý or SSM  

[pozn. Socialistický svazs mládeže] Praha 6, 19. listopadu 87, filmové představení Filmového klubu FEL 

ČVUT, zhodnocení: Vedení klubu nám v šlo vstříc při pln ní našeho úkolu. Z hlediska dramaturgie 

shledáváme vše v naprostém pořádku. Organizace byla pořadateli též zvládnuta.  r kazk  filmového 

klubu byly při vstupu kontrolován . Celkem jsme tedy nenašli žádných závad. Kontrolu provedli: Pavel 

Tesař, Tomáš  ařízek,  lenové o vodního v sokoškolského vý oru a komise Praha 6 bla, bla, bla. No. 

 rodávali jsme legitimace, to jsme neřekli.  rotože jsme vlastn  byli filmový klub, každe   len, každe  

divák se musel stát  lenem – bylo to na rok, za 20 korun. Takže tím jsme byli uzavřený filmový klub. 

 

Neumann: No, kd ž jsme pak našli našeho udava e, dvorního, po spoust  letech. 

 

 yrůčková: Udava e  

 

Neumann: No, kterej na nás donášel. Jsme ho našli v n  aký hospod , tam neš astn  chlastal, nám říkal, 

že se na tohleto dal, protože v tý do   byl, no vlastn  postdoktorand, nebo jak se tomu říkalo na 

elektrofakult  a asi m l jako byt a rodinu a manželku a prost  takovýhle v ci, a přiv d lával si tím, že 

m l pocit, že kd ž bude takhle na n koho donášet, že mu to zaru í fantastickou kariéru. No, po 89, dřív 

než stihnul ud lat n  akou kariéru, se mu to prost  zhroutilo, ani se nedostal do t ch struktur, který se pak 

před lal  na r zný vedení firem, takže z toho v  ec nic nem l, z tohohle, a manželka se na n ho 

v kašlala. A my jsme ho našli, jak zapí í své sv domí. A on nás tam vid l a „Kluci,  á se vám 

omlouvám.“ Za co?  ovídám, my jsme o tom v  ec nev d li. A ani jsme nem li tu sílu mu říct, že tam to 

sv domí uchlastává z  te n , protože on ty udání nosil k předsedovi strany elektrofakulty, což byl 

spoluzakladatel filmovýho klubu. 

 

 yrůčková: A kd ž jste absolvovali tu školu, tak jak to potom pro íhalo  
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Neumann: No pořád ste n . 

 

 yrůčková:  ořád ste n   

 

Neumann:  rost  každý  tvrtek v semestru se promítalo dál. Jen jsme už nebyli studentama škol .  

 

Kohout: To se na nás nabalilo takovejch t ch pomocník , aktivist … 

 

Neumann: Vžd ck  jsme n koho m li z t ch student , a n který u nás z stali dýl, že tam z stali, i kd ž 

už ani oni nebyli studenti, tak se starali o filmovej klub. S tim jsem potom m l takovej pocit, že to je 

vlastn  v chovávání. V chovával hlavn  pan promíta , že jo. Jak se postupn  ten rozdíl v kovej mezi 

náma a t ma, co nám pomáhali, byl v tší a v tší, pak už to byl opravdu takovej pocit dobrej,  akože máme 

svý d ti, nebo svý studenty. 

 

 yrůčková: A pan promíta , ten tam p so il od kdy? 

 

Neumann: No furt. Tak on byl zam stnanec škol , jako údrž ář a tak. 

 

 yrůčková: A ta posluchárna fungovala na promítání film   

 

Neumann: No, on tam, prost  ta posluchárna ze za átku, kd ž nebylo  iný médium než film, tak n  aký 

ty výukový v ci nebyly na slidech, ale byly na filmovym pásu. Takže kv li tomu tam ta posluchárna byla 

takhle do ře v  avená. Ale v do  , kdy jsme tam poprvé promítali my, tak t ch výukových film  bylo 

málo, a přesto on tam z stával dál jako zam stanec škol , a v držel tam dlouho přes d chodove  v k. A 

oni pak, kd ž mu na to n  ak přišli, tak mu zkracovali úvazek, on pak už m l asi šestinove , a to pak 

sta ilo tak akorát, aby se staral o náš filmovej klub.  

 

Kohout: To byla další zásadní v c, asi z t ch v cí ne zásadn  ší, vedle t ch film , krátke ch film , 

lektorskejch úvod …, pan Zahálka, pan promíta . 

 

Neumann: A on teda opravdu v chovával, protože on zažil tu mou generaci student …  

 

Kohout: Silná osobnost, skv le  pán.  ádi se s ním scházíme. 

 

Neumann: Vžd   jste ho tady musely vid t, on sem o  as chodí.  

 

 yrůčková: A kolik mu teďka je? 

 

Kohout: No, hodn  přes sedmdesát let. Hodn  přes sedmdesát… U t ch konc , v roce n kd  2006 jsme 

dva roky nepromítali s nim, byl tam jinej promíta  ze škol . No a ta atmosféra byla nesrovnatelná, úpln  

nulová, proti tomu co tam v tvářel pan Zahálka. 

 

Neumann: A to jsme si uv domili, že nepotře u eme n koho, kdo promítne film, ale n koho, kdo tam 

ud lá atmosféru.  rotože ten promíta  je sice od promítání, ale technickej fanda, a tak od ur itý doby 

nevid l na plátno, pořádn , neum l zaostřit, to jsme mu museli řikat, ke konci, že jo. Ale ta atmosféra tam 

byla pořád, no. 

 

Kohout: „ oprvé re ulováno množsví divák  v síla kami.“  

 

 yrůčková: Kdy to bylo? 

 

Kohout: Prosinec 87. To tenkrát asi na katedře spřátelený telekomunikací nebo tam n kde, tak tam byly k 

dispozici v síla k , to byl tenkrát a solutní výdo  tek moderní techniky, tak nám to p   ili a my jsme v 

podstat  m li r chlý spojky od vrátnice, po chod ách až k posluchárn  a řikali jsme si  aký kde jdou davy 

lidí a jestli to  ešt  zvládnem, a kd ž šl  velký davy lidí, tak jsme zavřeli, a vrátný zatím prost  reguloval 

timhletim zp so em ten příliv divák . Zkoušeli jsme si opravdu kdeco. No  ešt  jednu v c jsme 

zapomn li zd raznit, plakát ! No, jo, užité um ní.  rošlo našim filmovym klubem n kolik velmi 

schopnejch kreslíř , který se v řádili na malování plakát , v podstat ,  á nevim, k filmu Matka Ebe 

dokázali nakreslit ze svýho vlastního v domí, svejma vlastníma kreslířske ma schopnostma n  ake  

filmovej plakát.  niž ten film tře a vid li, jenom podle n  akýho našeho povídání tře a. 
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 yrůčková: A to byli spolužáci vaši  

 

Kohout: V tšinou spolužáci. A ty plakát  byly nádherný, dodneška v tšinu z nich máme schovanejch. 

Ud lali jsme i dv  výstav  z nich. A to je krásný, krásná v c. 

 

Neumann: Nebo ten Honza Brou ek se tomu sice v  ec nev noval, ten kreslil, to prost  byl takovej 

přirozene  talent.   

 

Kohout: Zavírám první knihu. No, ale to už jsme po revoluci. Vy chcete sl šet jenom tu normalizaci…  

 

 yrůčková: No, a ten přechod  

 

Neumann: Ten přechod moc nebyl, protože pak najednou přestali chodit lidi a za li mít úpln   iný zá m  

a bylo to takový… 

 

 yrůčková: A v  em byly ty zásadní zm n   

 

Neumann: No, za ímavý to bylo spíš kolem roku 94, kdy jsme se znovu sešli.  rotože to bylo takový 

váhání,  akože co s tim, protože předpremiér , k tomu jsme se nedostali, a tam jsme nev deli, co vybrat. 

Ten 94 byl navíc taková doba, že film ne  žel v kinech moc dlouho, že naopak byla možnost promítnout 

film, kterej prošel kinama bez povšimnutí… Dneska je to taky, dneska je taková doba, že film projde 

kinama, ztratí se a vyjde na DVD. Dřív teda film prošel kinama a ztratil se, tim to skon ilo. A kd ž se 

objevilo tohle, a kd ž se objevila n  aká parta lidí, který nám dokázali říct, co se vlastn  d  e mezi 

studentama, se kterejma jsme zase ztráceli kontakt, tak se to zase obnovilo, n kd  kolem toho 94–95.  

 

Kohout: Tady  ešt    co z Alenky, to je  ešt … 

 

Neumann: To je  ešt  89. 

 

Kohout: A kde ty seš  

 

Neumann:  á jsem v 90. Se koukni, co jsme dávali. 

 

Kohout: Tady listopad 89 – Andrzej Wajda, Zlá krev, pak Každý den odvahu – to se  líží revoluce. A 

Zá ranský, to už se pak šlo, to už se to formovalo, to si pamatuju. To se řikalo, jestli pudem na tu 

demonstraci, a to vlastn  byl poslední film, předrevolu ní.  řišel  iloš Zá ranský, hrozn  znavene … 

 

Neumann: A filozofická fakulta tenkrát 16. listopadu promítala Smute ní slavnost.  

 

Kohout: No, a tady – po revoluci – film se nepromítá: stávka student .  ahodová proklamace…  

 

Neumann: No.  

 

Kohout: To je film o studentskejch nepoko ích, to vod tý revoluce se hrálo snad desetkrát. To nám 

p   ili. Všichni do ří rodáci, ale divák  moc nepřišlo, 80. Hmm. Kulhavý ďá el…  

 

Neumann: No to jsem si uvád l, Kulhavý ďá el, jako boj proti diktatuře, Kulhavý ďá el, to je 

protimanželske  film a proti  emu všemu film... 

 

Kohout:  vod a sou asn  překlad Michal  álek, dramaturg Český televize, velkej kamarád…  rvního 

 řezna 90 jsme za li – Konkurz, Forman, 54 divák …  řípad pro za ína ícího kata – zásadní představení, 

zásadní setkání, 190 divák , to tam přišel, na  esedu… 

 

Neumann: To byly  ešt  besedy k t m šedesát m let m, to my jsme besedy m li r zný, ale m li jsme dv  

nádherný besedy – jednak s Elmarem Klosem – Obchod na korze, že jo, to v  ec nikdo nev d l, že 

tenhleten  lov k je v Praze. A on bydlel v takovym domku, kd ž se jde k  etřínský rozhledn , tak tam je 

takovej d m, je na n m sluní ko, a je přímo v tý Hladový zdi vkomponovanej, tak tam on bydlel, tam 

jsme ho našli. A on chodil do kavárn  na kulatym nám stí v De vicích, tak jsme se dohodli, že na besedu 

při de, že na ten film se koukat nebude, a  ho v tý kavárn  vyzvednem. To byla moc hezky ud laná 
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beseda. Ta druhá zásadní beseda byla s Pavlem  urá kem, to bylo asi tak dva m síce předtim, než umřel. 

Taky jsme ho našli. On byl vlastn  jeden z t ch nejpostižen  ších režisér , kterej m l opravdu v sloven  

zakázáno natá et. A on byl n  ake   as v   mecku a Americe, a pak se sem vrátil, a ty stopy n  ak 

vymizely, tak my jsme ho našli. On bydlel v podkrovním   t , kde je Pivovar u Schnell , dneska je ten 

barák opravenej, tenkrát nebyl, a byl tam nepořádek, a tam sed l Pavel  urá ek. Tak jsme ho tam vyzvedli 

a přivezli na besedu a on se úpln  prom nil. Ne n  aká troska sedící v   t , ale jak se dostal do toho 

filmovýho prostředí, tak z n ho zářila osobnost. My jsme se snažili to vést, a on si tu besedu potom vedl 

sám. No,  urá k v deník, si to pře t te, až vás nebudou nutit se dívat na Fresh Film. 

 

 yrůčková:    nenut  . 

 

Neumann: Ona je to tlustá knížka. No, a co se teda promítalo na za átku devadesáte ch let? Velký 

Gatsby. Hmm, a dál už to nikdo nepsal! 

 

Kohout: Tak to bude jen v t ch tišt ne ch programech, pak jsme hráli, podle m  v t ch devadesáte ch 

letech jsme za li vést kroniku v po íta i. Takže r zn  na disketách. 

 

Neumann:  koda, že nemáme ten program, bysme si možná na to mezio do í vzpomn li, co se d lo. Zdá 

se mi, že to opravdu bylo takový, že tam nebylo nic výraznýho… 

 

Kohout:  le…  

 

Neumann: No filmy výrazný byly, diváci chodili, ale n  ak si nevzpomínám, co se d lo.  

 

Kohout: Hmm, hmm. To je zvláštní, ne? Tady tře a 250 divák  – na Povaqqatsi, to žilo. 

 

Ne námý ženský hlas z vedle šího s lónk : A co ste jako d lali  Jakej byl program? 

 

Kohout: No prosim, tu snad máte kolegyni, ne? Taky jste v plňovali ten papír  

 

Neumann: Tak potom  ešt  n kde najd te ty programy, a  to kd ž tak m žem  ešt  dopovídat a  zkusit si 

vzpomenout… 

 

Kohout: V podstat  ty ne hez í samozře m  léta byla před tou normalizací, teda v té normalizaci, před 

tou revolucí. 

 

Neumann: No a pak po tom roce 94. 

 

Kohout: Pak v roce 97, to bylo dík  tomu, že jsme si zase ud lali takovej silnej kolektiv a za li jsme žít  

t ma filmama jako spíš pro sebe, takže jsme každe , každý představení do hospody, roze írali jsme ty 

filmy, jezdili jsme na ty víkendový semináře, sami jsme si je pořádali, jezdili jsme na víkend  s 

projektorem, promítali jsme si filmy, a tak dále a tak dále… Takže to byly další zlatý léta, 97 až 2001.  

 

Neumann: Tam byla potom spolupráce zase s filozofickou fakultou, kde pan Bernard, kterej byl taky 

d kanem, ale tenkrát  ešt  nebyl, tak ten nám doporu oval filmy. 

 

 yrůčková: No, ten nás u il. 

 

Neumann: To byla velká osobnost. Takže tam se dalo zeptat na n co, nebo co z tý na ídk  vybrat, tak to 

on vybral. Tak filmová v da, tam dokázali si n co na ít, ale tam ty promíta k  nikdy za moc nestál . 

Jsem tam zažil s Bernardem, kd ž tam promítal Zavražd ní Trockýho, teď ten film, kterej je mluvenej 

rusky, špan lsk  a kdo ví  ešt  jak, a on to poctiv  všecko překládal, teďka ty zdrzlý studenti mu ten 

překlad opravovali, tak toho nejdrze šího studenta přitáhl k tomu mikrofonu a: „Tak teď si to 

dopřekláde te!“ 

 

Kohout: Co nám tam ch  í  Kd ž na to koukáte s nadhledem, co jsme mohli ud lat, tře a, z vašeho 

pohledu. 

 

 yrůčková: Z mého pohledu to pro íhá velice do ře. Na to, že jsme nem li žádný úvod…  
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Neumann: Ale jo, tak co tam chcete dát  Kdy to znova roz edem… 

 

 yrůčková:  řeme šlíte o tom? 

 

Kohout: Že to rozjedem? To nejde. No nejde to hlavn  proto, že nemáte pořadatele, nejsou diváci, a 

nemáme to povolení, abychom promítali na škole. A nechcem d lat nic  inýho, v n  ake ch jinech 

prostorách. Do toho se nám nechce. Asi kdyby n kdo mladší v křesal n co, tak se rádi připo íme, budem 

tam chodit. 

 

 yrůčková: Jako guru. 

 

Kohout: Jako guru. Správn . Tohle slovo mám velmi rád.  

 

Neumann: Víte, co to znamená  To je malajsky – no, je to u itel.  

 

Neumann: Pak jsme jezdili do Hradišt , ani ne na filmovou školu, tam jsme teda taky jezdili, ale pak, 

kd ž tam za alo jezdit spousta lidí, tak jsme spíš jezdili na  arní a podzimní Uherský Hradišt , který bylo 

prodloužene  víkend. To bylo takový komorn  ší.  

 

Kohout: No ale  á, kd ž se pak  ešt  teda dostanu do tý normaliza ní ér , tak tady jsou semináře na 

Slovensku, kdy jsme vlastn  jeli na víkend n kam do  a  , a šest sedm hodin jsme se tam trmáceli, v 

pátek na noc vlakem, v ned li zpátk , v podstat  na oto ku, a ste n  to stálo za to, jela tam parta lidí, jeli 

tam s náma z toho Filmovýho ústavu, my jsme se cejtili samozře m  jako d ležitý, že nás vzali s sebou. 

Tam jsme povídali, popí eli, vid li krásný filmy a navázali skv lý přátelství.   

 

Neumann:A dostat se na ten seminář, tam t ch film  byla spousta. Pak z istíte, že skute ný ú astník 

semináře dokáže usnout na jednom filmu a probudit se na druh m…  

 

Škopková: Tak to vám ur it  musí ch   t. 

 

Neumann: No. 

 

Kohout: Je tam prázdno v život , to jo.  

 

Neumann:  o… 

 

Kohout: Ne? To mn  velice. 

 

 yrůčková: Ale scházíte se pravideln   

 

Kohout: To jo, teď spíš nepravideln . 

 

 yrůčková: S Martinem  ezní kem  

 

Kohout: To pravideln . 

 

Neumann: Tam je spíš to, že Martin  ezní ek je takovej u itel, a cht l v chovávat Lucii Královou, teda 

ona se spíš v chovávala sama, ale to je jedno. No a potom v hrála Vary, to je vžd ck  radost z n  eho 

takovýho. Alice Nellis, ale ta se k nám nehlásí. 

 

Kohout: Hlásí. 

 

Neumann: Jo? 

 

Neumann: No ono kd ž to není pravidelný, a příprava n  eho, tak se nesejdete tak  asto. To ch  í. Ale 

v tšinou to tak je, ten okruh lidí, kterej k vám patří, tak se taky v život  zm n  . To, co bylo kolem 

filmovýmu klubu, to bylo, to patříte k so   napořád, ale nescházíte se už tolik, no. Pak si uv domíte, že 

doba se opravdu zm ní, a že 20 let je hluboko. Nevim, jestli pak to bylo za zenitem, ale diváci chodili, 

filmy byly uvád ný… Woodyho Allena jsme objevili každe  rok jsme dávali, no ty sv tový objevy, ale 

 eský objevy – Alice Nellis.  áme sv tový objevy – Nicole Kidman, kterou nikdo neznal, a náš filmovej 
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klub uvád l  e í filmy. To je za ímavé, jestli o tom ví… To byla taková síla, kd ž jsem se dostal do 

Sydney, to nás byla v tší parta, tak tam byly pam tihodnosti a pohledy na operu, na most, tak Sydney je 

krásný m sto a tak, a  á jsem m l v tý velký map  zaškrtnutý „tad    dlí Nicole Kidman“. A jsem tam ty 

lidi táhnul s sebou, který s tim nem li nikdy nic spole nýho.    to strašn  za ímalo, ztratili jsme tim den, 

protože Sydney má n kolik milion  obyvatel a oni bydleli v n  aký vilkový  tvrti, která nebyla v centru. 

Tak se mi podařilo na ít d m Nicole Kidman, která tam nebyla, že jo. Ale bylo to hezký   dlení, ona to 

byla taková předm stská  tvr , kam se strašn  t žko dostává, ale Sydney protéká řeka Paramata, a kd ž 

jsem šel tedy k tý řece, která tam nebyla daleko, a u který tam byl zaparkovanej  lun na  řehu, tak z toho 

místa, který bylo od centra asi dvacet třicet kilometr , byla vid t Opera, a to z tý dálk  nemusela bejt 

vid t z každýho záh  u tý řek . Se tam dalo na ít, že to místo m lo n co do sebe, a do centra ur it  

jezdila svou lodí, ne t ma silnicema. Ale ty si práv  řekl, že ty okruhy přátel se m n  , a  á jsem si to 

užíval, že jo, že hledám n co takovýho, ale nerozonovalo se to zrovna s t ma, s kterejma jsem tam byl, a 

kteří kd ž jsem vid l takovej ten v třešt ne  výraz, tak jsem cht li říct, že prost  co blbnu. 

 

Neumann: A nebo Vary.  á jsem ve Varech byl, teďka v t ch posledních, kde se to dá n  ak m zp so em 

užít. Ty lidi, který známe z doby našeho filmovýho klubu, tak ti  ezd   po t ch filmových seminářích, 

 ezd   po Varech, přestože to, tohlencto d la  dvacet, třicet let. A pořád je tam potkávám. 

 

 yrůčková: Takže to má takovouhle,  akože nejenom festival, ale že se tam i potkáváte…  

 

Neumann: No, stále se potkáváme, a stále ta diskuze o filmech, ta se pořád v ví í, ta nez stává na úrovni 

vzpomínek, akorát, že dneska není promítací sál, kde by se to dalo promítnout, a případn  předvíst další 

stovce lidí. My si to říkáme mezi sebou, což je taky do rý, že to řeknu, koneckonc  se z iš u e, že ty 

diváci u toho nejsou zas tak potře a, ale bylo by lepší, kdyby tam byli.  

 

Neumann: Ono bylo filmový hnutí po sv t , ale to se rozpadlo daleko dřív. To zaniklo se smrtí předsed  

federace, Sv tový federace filmových klu  .  

 

 yrůčková: My jsme teda jenom po Čechách a po Slovensku. 

 

Kohout: To jsme v kontaktu. 

 

 yrůčková: Zú astňu ete se? 

 

Kohout: No, to se  ezdí na kongresy a všelico, to jsme byli d ležitý. Potom, kd ž se za al  d lat 

festivaly, tam byli oso nosti… 

 

Neumann: Tak oni ty osobnosti jsou, aspoň ty  eský vid t jsou. Kdybyste se n kd  dostaly do  lzn  na 

Finále… Oni byly v Praze kulturní střediska jinejch stát , a n kd  fungovaly a n kd  nefungovaly, to 

maďarský středisko funguje dodnes n  ak m zp so em. 

 

Kohout: Jako  ediný, filmový… Který  ešt  má sv   vlastní filmový archiv, uvádí filmový projekce z 

pásu. 

 

Neumann: Do rý byli Francouzi, který  ešt  dneska taky o  as jsou, ale hlavn  nebyli schopni p   it 

film n komu  inýmu. Si to promítali jenom u sebe.   li n  ake  seznam film , který byli ochotní p   it, 

ale to byla jedna v tší hr za než druhá.  

 

Kohout: No, ale n co jsme m li. Vžd ck  to byla pro m , pro nás taková výzva, n co jsme zkoušeli, na ít 

cesti ku. Koncem století jsme pak zkoušeli takhle ty kulturní střediska. Hlavn  teda maďarský, to bylo 

skv lý, francouzský, to jsme m li pár film . Indickej film, to si práv  vzpomínám, samozře m  ty filmy 

nem l  titulky! No n co v an li tin , tak byla o rovská výzva si zkusit ten film přeložit. A to jsme dávali 

film– 

 

Neumann:  enže on přišel v hindštin . 

 

Kohout: A  á myslim, že k tomu byla an li tina. 

 

Neumann: Ne, ne…  
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Kohout: Vžd   jsem to překládal  á! 

 

Neumann: No jo, ale z indický dialo ovk …  

 

Kohout: Ale blbost, jak bych mohl překládat z indický dialogovky! 

 

Neumann: To jsme tam odchytili indickou studentku– 

 

Kohout: A ta si sedla vedle m , a ukazovala mi, kde je d  , a  á jsem překládal. 

 

Neumann: Bylo to indicky a  esk ! Takže Richard to state n   etl. 

 

Kohout: A my jsme m li smluvenej si nál, hele,  á nevim, pravý koleno bylo „ seš moc dopředu“… Co 

teda bylo taky úžasný, přece, kd ž přicházel  filmy z francouzskýho kulturního střediska,  áš pří  h, že 

jo, bez dialogovky, bez všeho. A tenhle film tře a jsem m l už stažene  na videu, to už bylo n kd  v roce 

2000, a to jsme překládali zase tim stylem, že nám tam pan Zahálka přitáhl, do chod i k  dal televizi,  á 

jsem si ten film pustil z videa, tam byly titulky, a skute n  jsem  etl ty titulky do toho t m divák m na 

tom představení. Takže to bylo taky krásný, takový velký do rodružství, protože synchronizovat v 

podstat  to video v tý televizi, ten m   překlad, to  tení…  

 

Neumann: No, ale ten žive  překlad toho překladatele, to tak bylo taky um lecký dílo. Oni n kd  ani ten 

film neznali, nem li ho nakoukanej a dokázali to. A Dana Há ová to sice um la, ale dost  asto se shán la 

po tý dialogovce, aby se jako n  eho chytla, no, a kd ž byla pak válka v  ráku, v roce 91, tak ona to živ  

překládala ze CNN, z televize. Tak nevim, kdo  í dal dialogovku. To by m  za ímalo, teda. 

 

Neumann: No ale ty živý překlad , to byl koncert. Oni ten film vid li tře a už víckrát potom, ale ten 

první překlad, kterej d lali dříve, a d lali, že to vid li poprvé, a překládali to živ   esk  do sálu, to, co 

dostali do sluchátek, tak to pak, kd ž vid li víckrát, tak už n co doladili, ale zase necht li z toho setřít ten 

pel toho prvního překladu. To byly neuv řitelný v ci. Byla tam paní  ošová, která byla z toho 

maďarského střediska a maďarské filmy znala do ře, a ta byla schopná to překládat s takovym 

přehledem, že do toho tře a i vnášela n  aký svoje komentáře. Tře a film Sv dek, on tam jede tim 

strašideln m hradem, socialistických strašidel, ten funkcionář tam omdlí, a paní Pošová ten film rychle 

překládala, a  ešt  do toho sta ila říct – vid l tam obraz  at áše  ákocs ho, jestli víte, kdo to  e… 

 

Kohout: A pán na lavi ce vedle hlavního hrdiny, je režisér předchozího filmu… 

 

Neumann:  o…  

 

Kohout: Takovej úžasne  komentář. A vžd ck  kouřila, do takovýho přenosnýho popelníku, n  akýho 

cínovýho.  

 

Neumann: No to byla, to bylo v tý ne v tší éře  aďar , tak to byli tře a  t ři, kteří um li tohleto d lat. 

A prali se o to, kdo bude překládat kterej film. Nebo dokonce to bylo divadelní představení, protože tam 

byl jeden film, a n kd  byly opravdu druhé verze, že to překládal  dv  r zné překladatelk . Takže 

pozvánka na ten film, nebyla jen  aký je film, ale kdo ho taky překládá. A to je d ležitý, ten překlad, ten 

překladatel musí um t  esky, musí um t do ře  esk ,  á si vžd ck  při projekci beru sluchátka, kd ž je 

n  aký cizí překlad, ono toho tolik není, že jo, nebo Radim, že jo, si hraje na filmovýho znalce, tak ten to 

odmítá, že to z toho ori inálu n  ak poch tá, on to možná n kde předtim vid l, nebo co, ono to v tšinou, 

pokud to není v ložen  konverza ní film, tak, a trochu ten jazyk umíte, tak si to n  ak poch táte. A 

dostanete do sebe ten d   a v podstat  i ten pří  h asi, ale ten překlad je um lecký dílo. A pokud vám to 

n kdo přendá do  eštin  a pohraje si s tim, tak z toho máte daleko víc.  

 

Neumann: No a v poslední do  , tak takovej objev jsou holandský filmy. To jsem si taky cht l párkrát 

promítnout. Tam byla taková radost s tim úvodem, a říct divák m, jak se na to maj dívat… 

 

Neumann: No nevim, co  ešt … Jo, t ší nás zá em. Uložte to n kam do archívu… 

 

 yrůčková: Tak jo.   
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V září 2009 přepsal  Klára S r  ková a Andrea  kopková. 
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PŘÍLOHA 3: ROZHOVOR S RICHARDEM KOHOUTEM VEDENÝ 

RICHARDEM HENZLEREM V PRAZE DNE 5.5.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Henzler: Tak vlastn  ta první otázka, jestli byste popsal, jak v padá filmový úvod. Ty lektorský úvod . 

 

Kohout: Tak my jsme tomu říkali lektorský úvod. Vžd ck  jsme si samozře m  řekli minimáln  týden 

dopředu, ale v tšinou před celou sez nou, kdo ud lá k danému filmu lektorský úvod. V tšinou, kdo ten 

film v  íral, tak si k tomu ud lal lektorský úvod. Druhý hledisko bylo, kd ž k tomu filmu m l ten 

dot  ne  n  ake  vztah, d lalo to zpo átku dva nebo tři lidi, hlavn  Martin  ezní ek, Jirka Neumann a  á. 

Postupem  asu, ale to už byly  iný léta, který vy nemapujete, n kd  v polovin  90. let jsme v podstat  k 

tomu dokopali i další lidi. Jak to vypadalo: samozře m  každe  ten úvod závisel na tom  lov ku, kterej ho 

d lá, ale v podstat  žádný pravidla tam nebyly, bylo to v podstat  od p ti minut až do p l hodiny, podle 

prostoru, jak byl dlouhej film a podo n . A samozře m  musíte vzít v potaz, že tenkrát byla úpln   iná 

doba, informace jako teď, knihy, encyklopedie, internet a solutn  neexistovaly. Byl jedinej přístup, nebo 

jeden ze dvou výstup  byla  střední p   ovna film , Filmovej přehled a Československý filmový ústav a 

pak samozře m  materiál , který jsme kde kdo n kde sehnali, takže to byla mraven í práce se na ten 

lektorský úvod připravit, sehnat faktografický úda e, to bylo opravdu velmi náro ný a ty diváci to 

samozře m  kvitovali a ocenili to a samozře m  byli rádi, kd ž se n co dozv d li, teď je a solutn   iná 

doba, informací je mnohem víc, takže to úpln  bylo n co  inýho. Jak to vypadalo, film jsme se snažili 

zařadit do n  akého kontextu kinematografie, říci n co o režisérovi, říci n co o herci, no a samozře m  

jsme byli mladý, trošku  ouřliváci, tak jsme samozře m  si rejpli do  doby, do n  ake ch souvislostí, 

n kd  jsme to přehán li, n kdo víc, n kdo míň, tak jsme párkrát, jednou za rok byli na koberci. Koberec 

byl tenkrát mín ne  Komunistická  uňka… teď to neříkám správn … Fakultní organizace Komunistické 

strany Československa, no a ty v podstat  nad náma  d li a vžd ck  nám řekli, jestli jsme to přehnali 

nebo nepřehnali.    ake  velkej malér snad byl jen při uvád ní filmu Džusove  román, kterej nám stopli, 

ale za to nemohla tenkrát fakultní organizace KSČ, ale zásah z míst…nevím  akých. Zře m  t ch Státní 

 ezpe nost, kterejm vadil především Fero Feni  a jeho osoba. Tak to ten film jsme opravdu tenkrát 

nesm li promítat. 

 

Henzler: A ty ostatní filmy Fero Feni e, předchozí, tam s tím pro lém nebyl? Tam byly n  aký krátký 

filmy, se poušt l  a v pohod   

 

Kohout: To bylo v pohod , ty šl  snad  ešt  jinejma kanálama, ty šl …  evím  ím tohleto   lo… 

 

Henzler:   kd , že to dovez přímo Fero Feni , ty krátký filmy, m slím si že jednou, jestli si to pamatuju 

správn , to tam takhle n  ak bylo. 

 

Kohout:  asn , oni ty krátký filmy, jestli jich bylo 6 nebo 7. Diadém, Batromijov dom, tak ty se 

p   oval  z Krátkýho filmu, ne pardon, z  střední p   ovn  film , tam bylo odd lení krátký film, tak to 

bylo všechno v pohod , ty m li archiv tém ř bez cenzury,  ehož jsme krásn  v užívali, tam byli filmový 

skvosty, všechn   vankma erové a podo n , tam to šlo do ře. No a pak, ani nevim jak, jsme se napojili 

na Fera Feni e a on nám vozil t … filmy nám p   oval, ale takhle to fungovalo i tře a v případ  pana 

 vankma era, ano. 

 

Henzler: A s tou Zahradou to bylo jak?  rotože ta byla na indexu. 

 

Kohout Richard 
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Kohout: No vidíte, teď jsem přesn … teď jsem se přechválil, protože samozře m  ne všechn  filmy 

 vankma era byly k mání, takže ur it  Zahrada, Byt, ten videoklip… teď si nevzpomenu na  méno, ten se 

nesm l promítat, tak to nám p   oval přes pana Kalistu přímo pan  vankma er, my jsme jezdili pak do 

Břevnova si to převzít, vžd ck  den předem vyzvednout. 

 

Henzler: Pan Kalista, který teď vede Produkci? 

 

Kohout: No, no,  aromír Kalista, ten nám d sn  fandil, chodil tam k nám do filmovýho klubu docela 

 asto, no. Tak tahle n  ak to fungovalo, to bylo takový to tichý spiklenectví tenkrát, takže takhle to 

fungovalo, no. 

 

Henzler: Takže kd ž jsme se dostali k tý distribuci. Teda hlavn  zdroj film .  á jsem totiž procházel ty 

příru k  pro filmový kluby, ten seznam film  a dost z toho, co se poušt lo, jsem tam vid l, to znamená, 

to vlastn  ne v tší množství film  celove erních, který se získával , byly z toho seznamu pro filmový 

kluby. Anebo se to dalo  rát  ešt  odjinud? 

 

Kohout: No, byly asi tři zdroje: Český filmový ústav, kterej m l fond přímo pro filmový kluby, 

každoro n  uvolňoval, to bylo za prvé, pak m l další fond jako při archivu stále ch, to byly spíš starší 

filmy z historie kinematografie, z třicáte ch let, pak další kanál byl z  střední p   ovn  film , ty 

nakupovali jednak pro filmovový kluby, to byla tak zvaná kategorie K a pak byl i širší, takzvanej Druhej 

distri u ní okruh a toho se taky dalo  rát, ale tím neříkám, že jsme nemohli vzít n  aký komer ní filmy. 

Samozře m  mohli, ale vy se ptáte asi na ty um leck  náro ný. No a další kanál byl samozře m  filmy z 

kulturních institut , kulturních středisek. 

 

Henzler: Hlavn  teda ten  aďarske  kulturní institut? 

 

Kohout: To byla asi jenom naše záležitost, že jsme se tam jako docela spřátelili n kd  v roce 86 nebo 87, 

ale brali jsme i jinde, z  uskýho institutu, od  tal .  

 

Henzler: No  á jsem koukal, že tam bylo asi 4 nebo 5 italskejch film . A vlastn  kd ž jsme byli u t ch 

lektorskejch úvod , tak o  as byla vlastn  diskuse s divák , to v tšinou, kd ž tam byl tv rce, to bylo 

vítáno s zá mem t ch divák   

 

Kohout:    ano, to jsme vžd ck  řešili, jestli d lat besedu s tv rcem před filmem nebo po filmu, tak 

samozře m  v 80 procentech po filmu, ty diváci musí ne dřív ten film vid t, ale byly i případ , kdy jsme 

toho tv rce i představili před filmem, on n co řek a pak samozře m  jsme s ním šli n kam si dát skleni ku 

a pak po filmu se diskutovalo, ty diskuse byly neuv řiteln  zdařilý, takže kd ž si na to vzpomenu, tak z 

toho mám  á e ný pocit do teďka a v střídalo se tam spousta oso ností, nejenom režiséři, ale i takový 

osobnosti jako pan Harnach, šéf tenkrát Barrandovskýho studia,  urá ek a Schmidt… atd. Takže velký 

osobnosti, v  ec taková ta rezonance mezi divák  a tím kdo přednášel už byla nastavená v tom úvodu, 

my jsme se tam vlastn  nau ili trošku si tam pracovat s tím davem samozře m  a jak jsem řikal, o  as pár 

narážek, pár  onmot  ty divák  samozře m  rozehřálo a oni reagovali po as úvodu potleskem a n  akým 

smíchem.   kd  se to nepovedlo, ten úvod se nepovede a prost  to nezarezonuje a n kd  dokonce se 

nepovede tak, že ten dot  ne  tam mluvil  tvrt hodiny a zamotával se, to se stane, t ch úvod  byly stovky, 

každe  nemá sv   den, ale  á doufám, že se nám v tšina t ch úvod  povedla a že to mezi divákem a 

vžd ck  tím přednáše ícím zarezonovalo. My jsme trénovali dokonce ty úvod  s klukama v druhým… 

my jsme byli v Praze druhej filmovej klub, ten první byl v Klimentský, tak tam jsme chodili uvád t 

filmový představení.  á si pamatuju, že jsem tam d lal Japonskou kinematografii celou, to jsem tenkrát s 

velkým zá mem prostudovával, Kurosawu a podo n .  

 

Henzler: A vlastn  u t ch divák , tam byli to teda hlavn  studenti ČVUT nebo to bylo i otevřené mimo 

ČVUT  

 

Kohout: Ono to bylo otevřené mimo ČVUT. S tím jsme samozře m  zápasili v tom statutu  sme… 

všichni po nás žádali, ti kdo nás zřizovali, tzn. fakultní vý or SSM na ČVUT, aby to bylo pro studenty 

pouze, ale to jsme vžd ck  řekli, že to není možný, to by byla vlastn  ňáká restrikce, vžd   student si tam 

chce vzít svo í dívku, která nestuduje, tak vžd ck  jsme tam dali do toho statutu n  akou perli ku, že je to 

otevřený i pro  iné návšt vník , pokavaď má pr kazku Filmovýho klubu ČVUT. 

 

Henzler: Takže pr kazku si mohl koupit každý  
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Kohout: No každý, ale domnívám se, že ze za átku tam bylo 60 procent student  ČVUT, no postupem 

 asu se to o rátilo, ale to už nemapujete,  á pak m slím, že tam chodili  iní než studenti ČVUT, ale 

v tšina toho byla z technický. 

 

Henzler: Tak ono hlavn  před revolucí asi na ČVUT nebyli jenom ti lidi, který ta technika bavila, ale ono 

na t ch humanitních školách se studovalo přece jenom n co  inýho než v tšinou lidi cht li.   slím si, že 

to mohlo  ýt z ásti i tím. 

 

Kohout: To m žu potvrdit. 

 

Henzler: No a vlastn  vzhledem k tomu, že zkoumám ten za átek toho p so ení klubu, tak  á jsem v 

n  aký tý příru ce pro filmový kluby z roku 1984 vid l, že tam  ešt  není uvedenej ten váš filmový klub, 

bylo to tak n  ak, že ten první rok   l… nebyl úpln  oficiální  My jsme to v tom rozhovoru s Martinem 

 ezní kem n  ak na ukli, ale on si nebyl přesn   istý t ma rokama, vlastn  kdy teda se ten filmový klub 

ustanovil? 

 

Kohout: No my jsme samozře m  za li promítat na kolen , my jsme filmový klub oficiáln  za li  ýt, až 

kd ž nás uznal m stský vý or strany pražský, pak jsme dostali ten štempl, jinak jsme asi dva roky, dva a 

p l roku bojovali s t mahle or ánama, aby nás oficiáln  uznali jako filmový klub, protože oficiáln  byl 

jenom jeden filmový klub pod kontrolou,  ražský filmový klub v Klimentské ulici, tam se kontrolovala 

dramaturgie, tam se kontrolovali lidi, který ho vedli, že jo, tak ta strana, vláda, necht la, aby tenkrát 

vznikaly žádný  iný zá mový kroužk , který by mohly mít vliv na lidi. My jsme do toho šli naplno, dva 

roky jsme si p   ovali r zn  filmy, kd ž jsme s nima bojovali, pak jsme samozře m  zaúto ili tou z raní 

pro nás výhodnou, že jsme se spojili s fakultní or anizací KSČ na škole, což byli docenti, ch trý lidi, ty 

samozře m  šli za t mahle straníkama, v řikali si to a nakonec teda kejvli a dostali jsme tichý souhlas a 

tenkrát Československý filmový ústav dával registrace filmovým klu  m a tenkrát m slím, že ten datum 

byl 1. dubna 1985 jsme ho dostali, teprve oficiáln . 

 

Henzler: Jo, to znamená tady  íslo představení 1, z února 84, to bylo to úpln  první, ale oficiální bylo až 

o rok a p l pozd  i. 

 

Kohout: Ano, přesn  tak, my jsme ty filmy vlastn  dostali dík  benevolenci a fandovství lidí a 

dramatur   z   Fk 
86

 a z filmovýho ústavu, jakoby ňáký zavád cí nebo pr zkumový filmy, že jo, ty se 

nemohly p   ovat, ale oni nám je dávali jakoby takovej bonus předem. Takže my jsme rok a p l, nebo jak 

dlouho, fungovali z jejich do rý v le.  

 

Henzler: A potom  est  k tomu fun ování. Jenom n  ak stru n  ty ekonomický podmínk , vy jste teda 

říkal, že peníze, všechno, co se v d lalo, šlo zpátk  SSM. To znamená, vy jste vlastn  se zas tak moc o ty 

finance nemuseli starat. Kd ž to vlastn  zas tak moc nev d lávalo, tak to pro lém nebyl. Ale ty výda e na 

p   ování fimovejch kopií a na pana promíta e. 

 

Kohout: Bylo to tak, my jsme tenkrát neplatili žádne  ná em, elektřinu a podo n , což je teď ta ne v tší 

překážka, tak my jsme si jenom platili p   ovný film , což tenkrát byla celkem při atelná, spíš sm šná 

 ástka, 90 korun stál hlavní film, 10 korun krátký film, n který filmy se pak v šplhal  kolem  t ř stovek, 

ale stále to byla slušná hodnota, n co jsme platili klukovi, kterej pro ty filmy jezdil, tam a nazpátek, a za 

námahu a panu promita i, tak ty náklad  byly řekn me tři sta,  t ři sta korun za představení a kd ž vám 

přišlo dv  st  divák , vybrali se tři koruny, tak si spo ítáte, že to v d lalo tře a dv , tři stovky. Teď z 

dnešního hlediska samozře m  tři stovky nejsou velký peníze, ale tenkrát to byly slušný peníze. A  elikož 

náš zřizovatel byl fakultní vý or SSM, tak jsme ty peníze museli zpravidla po každým představení odvést 

k jejich pokladníkovi, m l nás na starost pokladník, náš filmový klub. Mimochodem, teď je ten pokladník 

d kanem ČVUT, fakulty elektrotechnické, tak na to rádi vzpomínáme. A tomu my jsme tyhlety peníze 

odvád li a on samozře m  nám vyplatil na základ  předložene ch doklad  zase ty výda e, tzn. p   ovný 

film  nebo jsme jezdili na n  aký semináře nebo jsme n co kupovali, tak to samozře m  jsme mu 

v ú tovali, ale m slím, že SSM z nás dlouhý léta docela úsp šn  plnilo svoji svazáckou pokladnu. 

 

Henzler:  á jsem práv  koukal, že hlavn  pozd  i, kd ž byly n  aký zahrani ní filmy, tře a americký 

filmy, tak tam bylo vstupný 6 korun, tak jestli jsem to pochopil správn , pokud bylo v šší p   ovný, tak 
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  střední p   ovna film  
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jste byli nuceni zvýšit cenu lístku. To znamená, že ke konci 80. let v tšinou cena byla 3 koruny za ty 

 eský filmy a potom za ty zahrani ní bylo 6 korun.  

 

Kohout: Jo je to tak, a dokonce t ch 6 korun bylo na ty filmy z Československýho filmovýho ústavu, což 

je teď  árodní filmový archiv a ti tam dokonce předepisovali tohleto vstupný v šší, oni m li v šší 

p   ovný, to bylo 450 korun a bylo minimální vstupný 6 korun.  

 

Henzler: A práv  jsem koukal, že ta cena příliš nehrála roli, dalo by se tak říct. I pokud to vstupný bylo 

v šší, tak byla i v šší návšt vnost, je možný, že teda spíš lidi cht li vid t toho  Kmotra nebo toho 

Formana. 

 

Kohout: To je pravda, teď po íta  každou korunu a v podstat   ešt  před nedávnem i padesát korun bylo 

pro n  moc a tenkrát t ch 6 korun bylo  kolik… 3 piva? Tak to si vemte ty relace, no. 

 

Henzler: To je docela za ímavý paradox. 

 

Kohout: No, m li v tší chu  investovat. 

 

Henzler: No a my jsme mluvili o zásahu ze strany StB na ten Džusový román Fera Feni e a byl  ešt  

n  aký  iný zásah, krom  toho, že vám jednou za rok řekli takový to bububu.  ešt  tam byly n  aký  iný 

tlaky z v šších míst  Nebo to bylo relativn  v pořádku  

 

Kohout:  o… tak tlaky, že bychom byli n  ak perzekuovaný doufám nebyly, ale vím, že n který sez n  

jsme museli předkládat k nahlídnutí, k schválení na fakultní organizace i vedení fakulty, ale do 

dramaturgie nám nikdo nemluvil. Že by nás n  akým zp so em omezovali, my jsme samozře m  k tomu 

přistupovali už jakoby sami lehce proaktivn , prost  vžd ck  jsme tam dali jeden sov tske  film za 

sez nu, vžd ck  bylo  ím se jakoby trošku zaštítit a říct: “to a to d láme”. Z týhletý strany, no. 

 

Henzler:  á práv  jsem vid l v tý příru ce, v metodolo ický příru ce, že filmový kluby by m l  

dodržovat n  aký významný výro í, m l  by uvád t n  aké filmy k t m výro ím, tak jsem práv  vid l, že 

tam nebyla ani n  aká moc velká návšt vnost, v tšinou na ty ruský filmy tam bylo tře a 30 lidí a tak.  ož 

je hluboce pod pr m rem. 

 

Kohout: Ty moc netáhl , no. 

 

Henzler: Ale vlastn   akým zp so em se ty filmy jako propagovaly. Byly n  aký plakátk  na škole nebo 

se lidi přišli prost  zeptat a dozv d li se to. 

 

Kohout: Samozře m , museli jsme plakátovat, tenkrát nebyl internet, reklama v rádiu, nebo n kde. To 

bylo nem slitelný, tak jsme samozře m  rozv šovali plakátk . A  aký plakát , k film m tenkrát z tohohle 

distri u ního okruhu neexistovaly tenkrát žádný fotosky, plakát . Tak jsme si plakát  v rá  li sami. 

Buďto teda na  tvrtk  jsme napsali, že se promítá ten a ten film, nebo mezi náma se každým rokem se 

našel n  ake  schopnej kreativní nadšenec, kterej ty plakát  kreslil. My jsme m li kolegu Honzu Brou ka, 

kterej byl výtvarn  nesmírn  nadanej a d lal nádherný plakát  a m slím, že to bylo samozře m  nedílná 

sou ást našeho úsp chu, takže on kreslil úžasný plakát , p t, šest, sedm, osm kus , který jsme roznesli, 

ne dřív kolem škol  ČVUT v De vicích, n kd  až na Karláku a podo n , podle toho, kolik jich ud lal a to 

si m slím, že hrálo roli,  ím lepší plakát ud lal, tím přišlo víc lidí. Kd ž to byl neznáme  titul, takže to 

jsme si vlastn  d lali sami a roznášeli sami a takhle to trvalo vlastn  patnáct, dvacet let, až posledních… 

n kd  koncem 90. let se k film  za l  d lat normáln  fotosky, plakát  a podo n . A k t m jsme m li 

přístup, ale jinak tam propagace byla samo… self… propagace, co jsme si v rá  li sami. Mimochodem 

máme spoustu plakát  schovanejch, d lali jsme i oficiální výstavu před asi deseti lety, t hlech plakát , a 

to si myslim, jestli by n kd  stálo za to o Filmovým klubu ČVUT o historii oprášit, tak znova ud lat 

takovouhle krásnou výstavu. Jo a nedávno to  ešt  to ili na kameru do n  akýho pořadu. 

 

Henzler: No, to je vlastn  úpln  fascinu ící pro m  sl šet, protože tady to byla úpln   iná doba, protože to 

bylo n  ake ch 20 let zpátk , je to takový při emný do toho nahlídnout. Vlastn  ta role  ednotlivých 

zastřešu ících or anizací, to bylo hlavn … teda jenom SSM, nic asi  inýho tam nad vámi nebylo. 

 

Kohout: Ano, každý filmový klub musel mít zřizovatele, v tšinou to bylo při kin , na okresním m st , na 

m stský úřad, mohlo to bejt kino, mohl to  ýt m stský úřad, mohl to  ýt o vodní národní vý or anebo v 
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našem případ  n  aká organizace, což byl fakultní vý or SSM, to byl ten zřizovatel. A říkám, jednou za 

 as jsme šli na jejich sch zi, tam jsme si vyposlechli dev t desetin strašlivýho balastu, co oni d la  a 

zeptali se nás, co my d láme a to bylo všechno, no. 

 

Henzler: Jo, takže dalo by se říct, že to fungovalo docela v pohod . 

 

Kohout: Ale nikdy nás za to nechválili, z t hle stran jsme pochvalu nikdy nedostali, což  bylo zvláštní, 

no.  ešt  k tý dramaturgii, jsme zapomn li, že první rok a p l jsme plácali filmy opravdu podle názvu, 

podle toho, jakej se nám lí il v podstat  a kterej šel p   it. Ale postupem  asu byla taková ta metodická 

výchova z Československýho filmovýho ústavu, tam fungoval sekretariát filmových klu  , na Hládkov , 

to bylo asi  t ři nebo p t, to nebyli nadšenci, to byli v studovaní filmoví historici a ti v podstat  m li za 

úkol vést ty lektory filmových klu   nejenom osv tov , ale i metodicky. Jezdilo se na semináře, v dával  

se publikace a ta jejich výchova byla   hem pár m síc , ani ne roku, ale   hem pár m síc  znát a my 

jsme pak tu dramaturgii podle toho, co oni nás nau ili, tomu přizp so ili, tak to nebyly jenom významná 

výro í nebo profily tv rc , snažili jsme se ty filmy nasazovat v n  akých c klech… atd. Další velmi 

podstatná v c, bylo u nás uvád ní krátkých film , to bylo pro nás d ležitý setkání s panem Zvoní kem, 

tenkrát to byl dramaturg   Fk , kterej m l záli u v krátke ch filmech a kterej nás dokopal k tomu, že 

odkryl archiv krátkýho filmu při  střední p   ovn  film  a my jsme tak dávali před každým filmem tře a 

dva, tři,  t ři krátký filmy, což bylo neuv řitelný, že to ty diváci dokázali zkousnout. 

 

Henzler:  ož je vlastn  úpln  fascinu ící,  á jsem vid l, že na za átku toho fun ování tam byly tři,  t ři 

krátký filmy a potom vlastn  ke konci se to snižovalo až na ten po et jeden. On asi teda pan promíta  

nebyl moc nadšene , kd ž musel poušt t  t ři krátký filmy. 

 

Kohout: To je pravda.  adšene …  to nadšení vžd ck … realita je ale pak  iná, kd ž je to každý 

představení, že jo, tak jemu taky jel autobus n kd  v 11 dom  a my jsme mu tam cpali před film, kterej 

má dv  hodiny,  ešt  na p l hodiny krátký filmy.  řed tím jsme  tvrt hodiny  ešt  si povídali. No takže to 

asi nadšene  opravdu nebyl, ale jinak to je zlatej  lov k, to byla taková ta naše vzpruha. Pan promíta  

František Zahálka.  

 

Henzler: A  ešt  k panu Tomáši Gertlerovi. 

 

Kohout: Gertler, ano.  

 

Henzler:  á jsem to práv  vid l už v tom rozhovoru, co jste d lali, tam byla zmínka o n m, že to byl váš 

kontakt na Barrandov. Takové kr cí heslo. A to znamená, že to byl n kdo… m l tatínka na Barrandov , 

asi. 

 

Kohout:  asn , vžd ck  kd ž funguje n co do rýho a velkýho, tak se napo u í r zný lidi. Takovejch tam 

lidí prošlo spousta, n který byli v ložen  že se cht li dostat do kina, n který ale cht li pomoct a to byl 

případ Tomáše, kterej přišel n kd  v osmdesátým sedmým nebo osmým roce, že by nám rád pomoh s 

filmovým klubem. Tak jsme samozře m  na n   koukali skepticky.  ikal,  á vám seženu jakej byste cht li 

novej  eske  film. Tak samozře m  jsme taky řikali, to si m žem sehnat sami. Ale on řikal, že nám ho 

m že sehnat s předstihem,  ešt  sotva je nato ene . A my jsme řikali, to není možný, vžd   film se nato í, 

pak  eká tři,  t ři m síce na schválení, na výro u, všechno. A on říkal, ne  á vám ho dostanu ten film 

hned ze studia a  ešt  vám přivezu delegaci. No a my jsme říkali, jak je to možný. No  á mám tatínka 

ředitele filmových studií Barrandov. To bylo tenkrát opravdu na posazení se na zadní  ást t la. No tak 

slovo dalo skutek a ono to tak opravdu za lo fungovat a my jsme vlastn  při filmovým klubu založili 

takovej podfilmovej klub a dvakrát za sezonu jsme promítali předpremiéru, jsme tomu říkali 

předpremiéru ňákýho novýho  eskýho filmu a vlastn  naopak zp tná reakce t ch lidí z Barrandova byla, 

že si v zkoušeli reakce publika a podo n  no… 

 

Henzler: No ono se to d lá dodneška takhle, teďka se to d lá hlavn  pro novináře, no ale tře a takhle se 

to d lá v Americe, ne pro novináře, ale pro to publikum, než to jde do kin, že v tšinou ten tv rce vidí 

n  akou reakci, že to tře a  ešt  nejsou ty hotový snímk , ale tém ř hotový a že vid  , jak na to to 

publikum reaguje.  á jak jsem práv  vid l, že jste tam m li n  aký předpremiér , tak že to asi bylo 

n  akým kontaktem, že to nebylo normální. 

 

Kohout: No to bylo tímhle kontaktem, bylo to vžd ck  v prodaný a m lo to úžasne  úsp ch a divák  tam 

bylo přes p t set a  áli jsme se, že spadne posluchárna.   
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PŘÍLOHA 4: ZPRÁVA Z ARCHIVU BEZPEČNO TNÍCH  LOŽEK 

 

 

 

 

 

Oddělení evidenční a  

správy digitálního archivu 

P.O.BOX 18 

110 06 Praha 1 

 

 

Č. .: ABS-1363/2010 BAC 

 

 

Praha 12.  řezna 2010 

 

 o et list : 1 

 

 

 

 

Vážený pan 

Richard Henzler 

richard.henzler@gmail.com  

 

 

Studium archivních materiál  vzniklých z  innosti  ývalé StB dle zákona  . 499/2004 

Sb. 

 

  K  Vaší  žádosti  ze dne 18. února 2010 Vám sd lu i, že k oso ám Martin 

Ře níček, nar. 17.8.1960 a Richard Kohout, nar. 19.3.1962, nebyl v evidencích 

Archivu  ezpe nostních složek dohledán žádný záznam.  

 

  

 

  

 

 

                   Mgr.  Petr Zeman 

                             vedoucí odd lení         

 

 

 

 

  

mailto:richard.henzler@gmail.com
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PŘÍLOHA 5: 13  EME TRŮ FILMOVÉHO KLUBU – TABULKY 

Tabulka 1: 1984 – letní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 
Ná ev p edst vení Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné Výdělek 

1 23.2.1984 Pudr a benzin  indřich Honzl 1931 ČS  231 3 693 

  Kostnice Jan  vankma er 1970 ČS     

  Zaniklý sv t rukavic  iří Bárta  ČS     

2 29.2.1984  astorální Symfonie Jean Delanoy 1946 Francie 93 3 279 

  
Královna kolo  žka 

I. 

Dagmar 

Dou ková 
1981 ČS     

  Stavitel z Barcelony   ČS     

3 7.3.1984 
Ten, který musí 

zemřít 
Jules Dassin 1957 Francie 124 3 372 

  Sbohem, Ofélie 
Dagmar 

Dou ková 
1979 ČS     

   esplnitelný sen 
Dagmar 

Dou ková 
 ČS     

4 13.3.1984 Strop V ra  h tilová 1961 ČS  364 3 1092 

  Pytel blech V ra  h tilová 1962 ČS     

  Hallo Satchmo Jan  páta 1965 ČS     

5 20.3.1984 Sirius 
František 

Vlá il 
1974 ČS  428 3 1284 

  Praha secesní 
František 

Vlá il 
1974 ČS     

  Zánik domu Usher  Jan  vankma er 1980 ČS     

  Hledání 
Drahomíra 

Vihanová 
 ČS     

  
Divoká voda 

(týdeník  
  ČS     

6 3.4.1984  uži v offsidu 
Svatopluk 

Innermann 
1931 ČS  208 2 416 

  Akce   ČS     

  
Kyvadlo,  áma a 

nad  e 
Jan  vankma er 1983 ČS     

  
 est otázek pro Jana 

Wericha 
  ČS     

7 10.4.1984 Krásk  noci  ené Clair 1952 Francie 426 3 1278 

   zkost Zden k Kopá  1966 ČS     

  Člov k  lov ka Václav Kopá   ČS     

  Do pivnice Jan  vankmajer 1983 ČS     

  Citl. sluše    u oslávie    

8 19.4.1984 
 oslední výstřel 

Davida Sandela 
Zden k Sirový 1971 ČS  96 3 288 

  Don  an  Jan  vankma er  ČS     

  Žít sv   život   ČS     

  
 rchand l Gabriel a 

paní Husa 
 iří Trnka 1964 ČS     

  Tichý týden v dom  Jan  vankma er 1969 ČS     

  O místo na slunci 
František 

V str il 
1959 ČS     

9 26.4.1984 S  rné surovosti Juraj Herz 1965 ČS  100 0 0 

  Dvo í proces   ČS     
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Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 
Ná ev p edst vení Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné Výdělek 

  K  ernetická  a i ka  iří Trnka 1962 ČS     

  Otrantský zámek Jan  vankma er 1977 ČS     

  
J. S. Bach Fantasia 

G-moll 
Jan  vankma er 1965 ČS     
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Tabulka 2: 1984 –  imní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 
Ná ev p edst vení Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek (v 

Kčs) 

10 25.9.1984 Za krále, za vlast 
Joseph 

Losey 
1964 VB 91 3 273 

  

 oslední trik pana 

Schwarcewalldea a pana 

Edgara 

Jan 

 vankma er 
1964 ČS     

  Co jsme ud lali slepicím 
Vladimír 

 iránek 
1977 ČS     

  Kamená  Bill a drzí za íci 
Václav 

Bedřich 
1964 ČS     

11 9.10.1984 Hellzapoppin 
Henry C. 

Potter 
1941 USA 101 3 303 

  Pat a Mat:  ra ka 
 u omír 

Beneš 
1983 ČS     

  Pat a Mat: Vinaři 
 u omír 

Beneš 
1984 ČS     

  Král a skřítek 
 u omír 

Beneš 
1981 ČS     

12 1.11.1984 The Lost Continent 
Leslie 

Norman 
1968 VB 455 3 1,365 

   udá Sparta Jaroslav  áhl  ČS     

  Ol mpi ský oheň 
Vladimír 

 iránek 
1983 ČS     

13 13.11.1984 B s T. H. Hunter 1933 VB 399 3 1,197 

  
Kamená  Bill a ohromní 

moskyti 

Václav 

Bedřich 
1971 ČS     

  Kamená  Bill a drzí za íci 
Václav 

Bedřich 
1964 ČS     

   akvi kárna 
Jan 

 vankma er 
1966 ČS     

14 29.11.1984 Krtek ve m st  
Zden k 

Miler 
1982 ČS  88 3 264 

  Bum 
Břetislav 

Pojar 
1979 ČS     

  Zpráva o medv dech 
Vladimír 

 iránek 
1983 ČS     

  Hokej je hra 
Vladimír 

 iránek 
1978 ČS     

  Et Cetera 
Jan 

 vankma er 
1966 ČS     

   eonard v deník 
Jan 

 vankma er 
1972 ČS     

15 6.12.1984 Fort Apache John Ford 1948 USA 268 3 804 

  Oh Shetlandy 
Václav 

Bedřich 
 ČS     

  
Jak si poradit s volným 

dnem 

Václav 

Bedřich 
 ČS     

  Drá áci Garik Seko 1973 ČS     

16 13.12.1984  ražská strašidla Josef Kořán 1966 ČS  32 3 96 

  Zpráva o stavu civilizace 
Vladimír 

 iránek 
1981 ČS     

  
Dvo í život Josefa 

Hlinomaze 
 iří Brde ka 1976 ČS     

  Ve vlaku 
Vladimír 

Svitá ek 
1969 ČS     
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Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 
Ná ev p edst vení Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek (v 

Kčs) 

  Boh n    ČS     

   ražské konfrontace   ČS     
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Tabulka 3: 1985 – letní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 

Ná ev 

p edst vení 
Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek (v 

Kčs) 

17 28.2.1985 Sedmikrásk  V ra  h tilová 1966 ČS  73 3 219 

  
O tom jak padal 

vlažný sníh 
Václav Bedřich  ČS     

   áno přes ulici 
Vladimír 

 iránek 
 ČS     

   ohatá princezna 
Jaroslav 

Doubrava 
 ČS     

18 7.3.1985  l nové lampy George Cukor 1944 USA 45 3 135 

  
Svatba v 

Korálovém moři 

 iří Brde ka, 

 iří Trnka 
1945 ČS     

  Historie  a orová  ČS     

  František Nebojsa Vladimír Merta 1983 ČS     

19 14.3.1985 Znamení Raka Juraj Herz 1966 ČS  82 3 246 

  Tango 
Zbigniew 

Rybczynski 
1981 Polsko    

   řechod   ČS     

  Kasař Jaromil  ireš 1973 ČS     

20 21.3.1985 Betonová džun le Joseph Losey 1960 VB 206 3 618 

   ří  h Václav Bedřich  ČS     

  Historia Naturae Jan  vankma er 1967 ČS     

   rtvý bod Ferenc Rofusz 1984  aďarsko    

21 11.4.1985 Ďá lova past 
František 

Vlá il 
1961 ČS  152 3 456 

  Moucha Ferenc Rofusz 1980  aďarsko    

   litvická jezera 
Drahoslav 

Holub 
1957 ČS     

22 16.4.1985  sm v  letní noci 
Ingmar 

Bergman 
1955  védsko 420 3 1,260 

  Číslice  1964 ČS     

  
Mezi námi 

 ndián  
Rudolf Kre  ík 1969 ČS     

23 22.4.1985 Červená Kalina Vasilij  ukšin 1973 SSSR 55 3 165 

  Po 60 letech   ČS     

  8 3/4   Polsko    
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Tabulka 4: 1985 –  imní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 

Ná ev 

p edst vení 
Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek (v 

Kčs) 

24 26.9.1985 Bláznivý  etří ek 
Jean-Luc 

Godard 
1965 Francie 403 3 1,209 

  Jdi za št stím Jan  páta 1970 ČS     

  Moto Perpetuo   ČS     

25 3.10.1985  íse ná žena 
Hiroši 

Teši ahara 
1964 Japonsko 90 6 540 

26 17.10.1985 Bylo nás deset 
 ntonín 

Kachlík 
1963 ČS  350 3 1,050 

  
Havran v 

panelovém dom  
Milan Peer 1983 ČS     

  Terorismus Jan  ikl  ČS     

   áno po flámu J.  ev ík  ČS     

27 29.10.1985 Divoká planeta  ené Laloux 1973 
Francie, 

ČS  
100 3 300 

   eonard v deník 
Jan 

 vankma er 
1972 ČS     

28 31.10.1985 Adelheid 
František 

Vlá il 
1969 ČS  167 3 501 

  
Bu eník 

 erveného kríža 

Juraj 

Jakubisko 
1977 ČS     

  Čas je neúprosný 
V ra 

 h tilová 
1978 ČS     

29 5.11.1985 
Svi , svi  má 

hv zdo 

Aleksandr 

Mitta 
1969 SSSR 31 3 93 

   ohádka pohádek Jurij  oršte n 1979 SSSR    

30 14.11.1985 
Vesnice 

prokletých 
Wolf Rilla 1960 VB 399 6 2,394 

  Konflikt Garri Bardin 1983 SSSR    

  Katastrofy 
Pavel 

Koutský 
1984 ČS     

  Ano Garik Seko  ČS     

31 28.11.1985 Na východ od rá e Elia Kazan 1955 USA 375 6 2,250 

  Toulavé slunce 
Rudolf 

Granec 
 ČS     

32 10.12.1985 
Valérie a týden 

div  
Jaromil  ireš 1970 ČS  222 3 666 

  Diadém Fero Feni  1978 ČS     

  Hrá i Petr Sís 1982 ČS     

33 12.12.1985 Perinbaba 
Juraj 

Jakubisko 
1985 ČS  117 3 351 

34 15.12.1985 
Byl jednou jeden 

král 

Bořivo  

Zeman 
1954 ČS  106 3 318 

  
6 otázek pro Jana 

Wericha 
Dušan Hanák 1964 ČS     

  
 ednosla i ný 

pří  h 
  ČS     

   a istři smíchu   ČS     
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Tabulka 5: 1986 – letní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 
Ná ev p edst vení Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek (v 

Kčs) 

35 27.2.1986 Divoká řeka Elia Kazan 1960 USA 198 6 1,188 

  Do ré jitro 
Václav 

Bedřich 
 ČS     

  Satiemánie 
Zden k 

 asparovi  
 ČS     

36 6.3.1986 Silnice 
Federico 

Fellini 
1954  tálie 215 4 860 

  
Zahrada plná 

plenek 

Drahomíra 

Vihanová 
 ČS     

   áhev a sv t 
Zden k 

Smetana 
 ČS     

  Zp v lásk  G. Georgiev  SSSR    

37 13.3.1986 …a loď pluje 
Federico 

Fellini 
1983  tálie 210 3 630 

   otýl V.  hmelová  ČS     

38 20.3.1986 U konce s dechem 
Jean-Luc 

Godard 
1959 Francie 316 6 1,896 

  Hugo a bobo Adolf Born  ČS     

  Kostnice 
Jan 

 vankma er 
1970 ČS     

  Black & White 
Václav 

Bedřich 
 ČS     

   rom nlivo  stván Kovács   aďarsko    

39 27.3.1986 Harakiri 
Masaki 

Ko a aši 
1963 Japonsko 325 6 1,950 

   e  Ivan  en  1967 ČS     

  
Hokusai a jeho 

animovaný skicář 
Tony White 1978 VB    

40 8.4.1986   vesta  iří Suchý 1970 ČS  320 3 960 

  V štec L. Rychman  ČS     

  Moc osudu J. Brde ka  ČS     

  Blinkity blank N. McLaren  Kanada    

  
Osudy malého 

námořní ka 

Adolf 

Hoffmeister 
 ČS     

41 17.4.1986 
Vzpomínáš na 

Dolly Bell? 

Emir 

Kusturica 
  u oslávie 111 3 333 

   táci koháci J. Toman  ČS     

   hlupatý ptá ek J. Toman  ČS     

   takopták M.  á r  ČS     

42 29.4.1986  ří uzenstvo 
Nikita 

Michalkov 
1981 SSSR 24 3 72 

  1000 let střízlivosti   ČS     

  
 vodní slovo 

pronese 
Břetislav Pojar 1962 ČS     

43 13.5.1986  eptiška 
Jacques 

Rivette 
1965 Francie 327 3 981 

  Mickey Mouse   USA    
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Tabulka 6: 1986 –  imní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 

Ná ev 

p edst vení 
Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hrubý 

výdělek (v 

Kčs) 

44 25.9.1986 Sladký život Federico Fellini 1960  tálie 274 6 1,644 

45 30.9.1986 Kr sař  iří Barta 1985 ČS  431 3 1,293 

46 2.10.1986 Kristove roky Juraj Jakubisko 1969 ČS  146 3 438 

  Socka   ČS     

   ří eh pana N.   ČS     

  Veselé Vánoce I.  ovák  ČS     

47 16.10.1986 Divoch  ászlo Benedek 1953 USA 338 6 2,028 

  Zem  sv. Patrika Jan  páta  ČS     

48 30.10.1986 Velká nev ra 
Fr. Rossi, E. Petri, 

M. Monicelli 
1964  tálie 188 6 1,128 

  Všehochlup Zden k Smetana  ČS     

49 6.11.1986 Kontrakt Krysztof Zanussi 1981 Polsko 151 3 453 

   okažená svatba Václav Bedřich  ČS     

50 13.11.1986 Sv t patří nám Martin Fri  1937 ČS  256 3 768 

  Bartakiáda Oldřich Kaberle  ČS     

51 27.11.1986 Výrostci  1983 SSSR 160 3 480 

52 4.12.1986 Nehoda Joseph Losey 1967 VB 114 6 684 

  Peklo R. Raamat  SSSR    

  O istná lázeň Václav Bedřich  ČS     

53 11.12.1986 Alphaville Jean-Luc Godard 1964 Francie 159 6 954 

  Akce J.  ev ík  ČS     

  Krabi V. Mergl  ČS     

  
 aximalisté v 

mikrosv t  
Pavel Koutecký  ČS     

54 16.12.1986 Yesterday 
Radoslav 

Piwowarski 
1985 Polsko 401 3 1,203 
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Tabulka 7: 1987 – letní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 

Ná ev 

p edst vení 
Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek (v 

Kčs) 

55 19.2.1987 Každý mladý muž Pavel  urá ek 1965 ČS  404 3 1,212 

  S  rné surovosti Juraj Herz  ČS     

  Superstriptýz R. Gradowski  Polsko    

56 26.2.1987 Jobova vzpoura  1983  aďarsko 135 0 0 

  Který jsi ro ník  Béla Vajda   aďarsko    

57 5.3.1987 Černo ílá Sylva 
Jan Schmidt, 

Pavel  urá ek 
1961 ČS  400 0 0 

   l ení Juraj Jakubisko 1963 ČS     

  Armstrong Vít Olmer  ČS     

  Sl šet Armstronga Záme ník  ČS     

  Bez lítosti Petr Slavík  ČS     

  Dáre ek Tomáš Vorel  ČS     

  To m    áďa Tomáš Vorel  ČS     

   etišt   epov  SSSR    

  Stará panna 
Lenka 

 ai auerová 
 ČS     

58 26.3.1987 V elí královna Marco Ferreri 1962  tálie 219 3 657 

  Kontakty 
Jaroslava 

Haveltová 
 ČS     

  Utopená ponorka Václav Bedřich  ČS     

  Ke klova ka Jana  er lová  ČS     

59 2.4.1987 Křik Jaromil  ireš 1963 ČS  229 3 687 

   ožnosti dialogu Jan  vankma er  ČS     

  Tvář  iří Brde ka  ČS     

  O istná lázeň František Skála  ČS     

  Hlavy Petr Sís  ČS     

  Tanec kostlivc    ČS     

60 9.4.1987 Vl í bouda V ra  h tilová 1986 ČSR 420 3 1,260 

  
Praha – neklidné 

srdce Evropy 
  ČS     

61 15.4.1987 Zkáza  eruzaléma Karel Steklý  ČS  150 0 0 

  Houslový koncert   ČS     

  Diadém Fero Feni   ČS     

  Smrtící v n  Václav Bedřich  ČS     

  V štec L. Rychman  ČS     

  Ilusologie Břetislav Pojar  ČS     

  Kaňon samé zlato Zden k Sirový  ČS     

  Curriculum vitae Pavel Koutský  ČS     

  Ve vlaku 
Vladimír 

Svitá ek 
 ČS     

  40 d de k  Václav Bedřich 1958 ČS     

  
Sv t mýdlových 

bublinek 
Irena  avlásková  ČS     

  Otranský zámek Jan  vankma er  ČS     

62 16.4.1987 Teoréma 
Pier Paolo 

Pasolini 
1968  tálie 208 3 624 
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Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 

Ná ev 

p edst vení 
Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek (v 

Kčs) 

  Mikroskop V. Kubal  ČS     

  Metemorfeus  iří Brde ka  ČS     

  Žalm Evald Schorm  ČS     

63 28.4.1987  e eští jezdci  indřich  olák 1968 ČS  355 3 1,065 

  Zlatý Petr Jan  páta  ČS     

  
Kyvadlo,  áma a 

nad  e 
Jan  vankma er  ČS     

  Do pivnice Jan  vankma er  ČS     

64 14.5.1987 Černý Petr  iloš Forman 1963 ČS  166 3 498 

  Peripetie zp vu  iří Tyller 1985 ČS     

  
 už, který dovedl 

létat 
Václav Bedřich  ČS     
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Tabulka 8: 1987 –  imní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 
Ná ev p edst vení Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek 

(v Kčs) 

65 24.9.1987 Hrdina má strach František Filip 1965 ČS  150 4 600 

  Strední Vaštar Václav Bedřich 1981 ČS     

  Siesta Igor  ev ík 1977 ČS     

  Tichý týden v dom  Jan  vankma er 1969 ČS     

66 6.10.1987  ek Zorba 
Michalis 

Kakogiannis 
1964  ecko VB 263 6 1,578 

  Krá, krá S. Dukov  ČS     

67 13.10.1987  ro   Karel Smyczek 1987 ČS  275 3 825 

  Sv t mýdlových bublinek Irena  avlásková 1985 ČS     

68 15.10.1987 Dilema Pavel Koutský  ČS  90 3 270 

  
Vžd   přece létat je tak 

snadné 
Pavel Koutecký  ČS     

   r hled  a odrazy Pavel Koutecký  ČS     

  Laterna musica Pavel Koutský  ČS     

   avštivte Prahu Pavel Koutský  ČS     

  Dialog Pavel Koutecký  ČS     

  Katastrofy Pavel Koutský  ČS     

   aximalisté v mikrosv t  Pavel Koutecký  ČS     

   áska na první pohled Pavel Koutský  ČS     

69 22.10.1987 Matka Ebe Carlo Lizzani 1985  tálie 391 3 1,173 

  Bý í zápas  trochu jinak J. Koltai   aďarsko    

   ře o vepře Jan  páta  ČS     

70 29.10.1987 Hej rup! Martin Fri  1934 ČS  181 3 543 

  Odlety M. Cholerek  Polsko    

71 5.11.1987  avil n  . 6 Lucijan Pintilije 1978  u oslávie 167 3 501 

  Sonda M. Peer, J.  ev ík  ČS     

  Etuda o zkoušce Evald Schorm 1976 ČS     

72 12.11.1987 
Slávnost v botanickej 

zahrade 
Elo Havetta 1969 ČS  109 3 327 

   zkost Zden k Kopá   ČS     

  Variace na téma G. Mahlera Jan  páta  ČS     

73 19.11.1987 Ta ný o řad Joseph Losey 1968 VB 184 6 1,104 

  Ze života pták   iloš Macourek 1973 ČS     

74 26.11.1987 Téma Gleb Panfilov 1979 SSSR 81 3 243 

  Break! Garri Bardin  SSSR    

  Automatik Václav Bedřich  ČS     

  Banket Garri Bardin  SSSR    

75 3.12.1987 Ochranné z arvení Krysztof Zanussi 1979 Polsko 101 3 303 

  Ing. Tomáš Vorel  ČS     

   íseň o plakátech J. J. Antonisz  Polsko    
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Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 
Ná ev p edst vení Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek 

(v Kčs) 

76 8.12.1987 Valentina A. J. Betancor 1982  pan lsko 45 3 135 

77 17.12.1987 Jak  ásník m chutná život Dušan Klein 1987 ČS  409 3 1,227 

   sp ch V. Drha  ČS     

  Armstrong Vít Olmer  ČS     
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Tabulka 9: 1988 – letní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 

Ná ev 

p edst vení 
Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek (v 

Kčs) 

78 18.2.1988 Diktátor Charles Chaplin 1940 USA 189 6 1,134 

  
Chaplin se vrací z 

flámu 
Charles Chaplin 1916 USA    

79 23.2.1988 
Um lcova 

smlouva 

Peter 

Greenaway 
1982 VB 168 3 504 

  Drátovat, flikovat Zden k Smetana  ČS     

  Curriculum vitae Pavel Koutský  ČS     

80 3.3.1988  okání 
Tengiz 

Abuladze 
1984 SSSR 424 3 1,272 

81 10.3.1988 Iluzionista Jos Stelling 1984 Nizozemsko 229 3 687 

  Batromijov dom Fero Feni   ČS     

  Ilusologie Břetislav Pojar  ČS     

   rtvý bod   ČS     

82 15.3.1988 
Cesta hlu okým 

lesem 
 t pán Skalský 1963 ČS  210 6 1,260 

  Strop V ra  h tilová  ČS     

83 24.3.1988 Bony a klid Vít Olmer 1987 ČS  406 3 1,218 

  
Jak dal sedlák 

študýrovat vola 
Zden k Vinš  ČS     

  
Hore ka všedního 

dne 

 iloš 

Zá ranský 
 ČS     

84 31.3.1988 Sv dek  éter Basc  1969  aďarsko 150 3 450 

   sp ch Z. Lehotay   aďarsko    

  Odsouzení Jan  páta  ČS     

85 7.4.1988 Krvavý tr n Akira Kurosawa 1957 Japonsko 126 6 756 

  
Jsouc na řece 

ml nář jeden 
 iří Brde ka  ČS     

  
Hlavn  hodn  

zdraví 
Jan  páta  ČS     

86 14.4.1988 
Velká sýrová 

loupež 
Václav Bedřich 1987 ČS  250 3 750 

 . 
Balada o hříšné 

dívce 
  Polsko    

  Mikrob V. Mergl  ČS     

  
Vesmírná odyssea 

II 
Jan Sv rák  ČS     

87 21.4.1988 Holubice František Vlá il 1960 ČS  113 3 339 

  Pytel blech V ra  h tilová  ČS     

88 26.4.1988 Do rodružství 
Michelangelo 

Antonioni 
1960  tálie 74 6 444 

  Výzva do ticha Dušan Hanák  ČS     

89 12.5.1988 
Evangelium 

svatého  atouše 

Pier Paolo 

Pasolini 
1964  tálie 450 3 1,350 
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Tabulka 10: 1988 –  imní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 

Název 

p edst vení 
Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek (v 

Kčs) 

90 22.9.1988 El Dorado Howard Hawks 1966 USA 236 6 1,416 

  Computerland 
Vladimír 

 iránek 
 ČS     

  
 kr t Černého 

Billa 
J. Kluge  ČS     

91 22.9.1988 Kmotr 
Francis Ford 

Coppola 
1971 USA 419 12 5,028 

92 6.10.1988  ntimní osv tlení Ivan Passer 1965 ČS  432 4 1,728 

  Bartakiáda M. Barták  ČS     

   oslední lup J. Bárta  ČS     

93 13.10.1988 Hoří, má panenko  iloš Forman 1967 ČS  723 4 2,892 

   opáci Jan Sv rák  ČS     

94 20.10.1988 
Balada o 

 ara am  
  hei Imamura 1983 Japonsko 236 3 708 

  Na dn  skřín  J. Kopcz ňski  Polsko    

95 26.10.1988 Ohlédnutí  ntonín  áša 1968 ČS  322 4 1,288 

  
L. I. Brežn v 

(zpravodaj) 
  ČS     

  
Praha, jaro, 

socialismus 
O. Arcenlov  ČSR    

96 3.11.1988 
Do ří holubi se 

vrace í 
Dušan Klein 1988 ČS  306 3 918 

  Otázka cti Petr Tu ek  ČS     

97 10.11.1988 
Plumbum – 

ne ezpe ná hra 

Vadim 

  drašitov 
1986 SSSR 81 3 243 

   ežek v mlze Jurij  oršte n  SSSR    

   áááska  iří Brde ka  ČS     

98 24.11.1988 Obchod na korze 
 án Kadár, 

Elmar Klos 
1965 ČS  342 3 1,026 

  Etuda z alba 
Michaela 

 avlátová 
 ČS     

99 1.12.1988 
Rok klidného 

slunce 

Krysztof 

Zanussi 
1984 Polsko 123 3 369 

  
  kolik slov o 

 lov ku 
B. Dziworski  Polsko    

100 8.12.1988 Černý kašel  éter  árdos 1986  aďarsko 166 3 498 

  
Narostl mu 

hře ínek 

J. Mimza, 

Zden k Sv rák 
 ČS     

  Zapadákov Filip  en   ČS     

101 15.12.1988     život jako pes Lasse Hallström 1985  védsko 360 3 1,080 

  Zlatý slavík Zden k Zaoral  ČS     

  Potlesk J.  rášil  ČS     

102 20.12.1988 Bonnie & Clyde Arthur Penn 1968 USA 219 6 1,314 

  Rohy L. Beneš  ČS     
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Tabulka 11: 1989 – letní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 
Ná ev p edst vení Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek (v 

Kčs) 

103 16.2.1989 Pod kopyty stád 
Edward 

Dnytryk 
1966 USA 134 6 804 

   rie prérie Jan Trnka  ČS     

  Mickey tru ad rem   USA    

104 23.2.1989  íše zkáz  Krsto  apić 1977  u oslávie 192 3 576 

  
 už, který sázel 

stromy 
F. Back  Kanada    

105 2.3.1989 
Kopytem sem, 

kopytem tam 
V ra  h tilová 1988 ČS  436 3 1,308 

   hceš za ít J.  ísařovský  ČS     

106 9.3.1989 
Konec srpna v 

hotelu Oz n 
Jan Schmidt 1966 ČS  217 4 868 

  Hra prst  G. Nagy   aďarsko    

  
Dukovany – vroucí 

kotel 

Drahomíra 

Vihanová 
 ČS     

  Stromovka J. Střecha  ČS     

107 16.3.1989 Válka sv t  Piotr Szulkin 1981 Polsko 282 3 846 

  Tam a spät Fero Feni   ČS     

108 23.3.1989 
Krátký film o 

za í ení 

Krysztof 

Kieślo ski 
1988 Polsko 265 3 795 

  Co oko neuvidí Pavel Koutský  ČSR    

  

Etudy pro 

elektronový 

mikroskop 

Pavel 

Koutecký 
 ČS     

109 30.3.1989   co z Alenky 
Jan 

 vankma er 
1988  výcarsko 397 3 1,191 

110 6.4.1989  ražská p tka Tomáš Vorel 1988 ČS  397 3 1,191 

  Sedum Ondře  Trojan  ČS     

111 13.4.1989 Život na zámku 
Jean Paul 

Rappeneau 
1966 Francie 302 6 1,812 

  Karlínská frajerka M. Halouzová  ČS     

  Chaplin zlod  em 
Charles 

Chaplin 
 USA    

112 20.4.1989 Víte te pane majore Zoltán Fá ri 1969  aďarsko 152 3 456 

  Zlomky s sršatosti Vladimír  vec  ČS     

  …a   si lidé všimli 
Vladimír 

Kvasni ka 
 ČS     

113 27.4.1989 O žalovaný 
 án Kadár, 

Elmar Klos 
 ČS  173 4 692 

  Sestřeni k  V. Mergl  ČS     

   užné hry 
Jan 

 vankma er 
 ČS     

114 11.5.1989  rincové Tony Gatlif 1982 Francie 58 3 174 

  Carpe Diem Jan  páta  ČS     

  Shakespeare 2000 D. Dou ková  ČS     

  
 n  se život moc 

lí í 
   aďarsko    
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Tabulka 12: 1989 –  imní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 
Ná ev p edst vení Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek (v 

Kčs) 

115 21.9.1989 Na sever  l ašk  Henry Hathaway 1960 USA 178 6 1,068 

  Jak jsme na tom   ČS     

116 28.9.1989 Spalova  mrtvol Juraj Herz 1968 ČS  568 4 2,272 

   alác Pottala   Čína    

  Byt Jan  vankma er  ČS     

117 5.10.1989 Taking Off  iloš Forman 1971 USA 637 6 3,822 

  Tri unál Jaromil  ireš  ČS     

  Rytmy T. Ku erová  ČS     

118 12.10.1989  táci Alfred Hitchcock 1963 USA 443 6 2,658 

  Videoclip Jan  vankma er  ČS     

  
Služe ní cesta ppor. 

Sv ráka 
V. Bo anovský  ČS     

119 19.10.1989 Matka král  Janusz Zaorski 1982 Polsko 331 3 993 

   ovolání kr sař P. So ociňski  Polsko    

120 26.10.1989 Zlo in v šantánu  iří Menzler 1968 ČS  544 4 2,176 

  T. G. Masaryk   ČS     

   řehrada V. Kuzn cov  SSSR    

   d l J. Havettová  ČS     

121 2.11.1989 Danton Andrzej Wajda 1982 Polsko 174 3 522 

  
Popelka pro 

tu ňák  
  ČS     

122 3.11.1989 Zlá krev Leox Carax 1986 Francie 31 3 93 

  Tak to  ývá P. Drussen  Kanada    

123 9.11.1989 Každý den odvahu Evald Schorm 1964 ČS  450 4 1,800 

  
Stav posedlosti 

divák  
  ČS     

124 16.11.1989 Masseba  iloš Zá ranský 1989 ČS  100 3 300 

   ávka F. Voroninová  SSSR    

125 28.11.1989 
 ahodová 

proklamace 
Stewart Hagman 1970 USA 250 0 0 

126 30.11.1989 
Všichni do ří 

rodáci 
Vo t ch  asný 1968 ČS  180 0 0 

  Filmový zpravodaj   ČS     

127 7.12.1989 
O slavnosti a 

hostech 
Jan   mec 1966 ČS  150 0 0 

128 12.12.1989 Kulhavý ďá el Juraj Herz 1968 ČS  100 4 400 

129 14.12.1989 All that jazz Bob Fosse 1979 USA 100 6 600 

  Zahrada Jan  vankma er 1968 ČS     
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Tabulka 13: 1990 – letní semestr 

Číslo 

p edst vení 

Datum 

p edst vení 
Ná ev p edst vení Režie 

Rok 

výroby 

Země 

původ  

Počet 

diváků 
Vst pné 

Hr bý 

výdělek (v 

Kčs) 

130 22.2.1990 Konkurs  iloš Forman 1962 ČS  54 4 216 

  D  in  na osm V. Tá orský  ČS     

  
Co vy na to pane 

barone 
I.  ovák  ČS     

131 1.3.1990 Farář v konec Evald Schorm 1968 ČS  153 4 612 

  Kudy ven V. Kuzn cov  SSSR    

132 8.3.1990 

Recsk 1950-53 – O 

uta eném tá oru 

nucených prací 

 éza 

Böszörmen i 
1988  aďarsko 96 6 576 

133 15.3.1990 
Umírání za dlouhého 

dne 

Peter 

Collimson 
1968 VB 175 6 1,050 

134 20.3.1990 Zvláštní bytosti Fero Feni  1990 ČS  104 3 312 

  Vlak do dosp losti Fero Feni   ČS     

  
Dokument o zvláštních 

bytostech 

Olga 

Sommerová 
 ČS     

135 22.3.1990  azzová revue Richard Lester 1962 VB 54 4 216 

  Dv  trubky a trombon   Kuba    

136 29.3.1990 Den sedmý, osmá noc Evald Schorm 1969 ČS  174 4 696 

  Etuda o zkoušce Evald Schorm  ČS     

137 5.4.1990 
 řípad pro za ína ícího 

kata 
Pavel  urá ek 1969 ČS  188 4 752 

  Tango 
Zbigniew 

Rybczynski 
 Polsko    

138 19.4.1990 V pravé poledne 
Fred 

Zinnermann 
1952 USA 146 4 584 

139 24.4.1990 Vra  se do hrobu! 
Milan 

 teindler 
1990 ČS  170 4 680 

  Kapr na  erno   ČS     

140 26.4.1990  iný pohled Károl  Makk 1982  aďarsko 94 4 376 

141 3.5.1990 Posel Joseph Losey 1970 VB 36 4 144 

142 10.5.1990    ži e paní Ermanno Olmi 1987  tálie 51 4 204 

  Banket G. Bardin  SSSR    

 

 


