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Leto‰ní ceny Václava a Dagmar Táborsk˘ch budou udûleny v Plzni
Jako v minul˘ch deseti letech i letos budou na‰e noviny
jako mediální partner na plzeÀském filmovém festivalu
Finále. Za tu dobu se nám podafiilo dostat tento festival
do povûdomí ãtenáfiÛ, ktefií vûdí o tom, Ïe kromû
karlovarského festivalu existuje i plzeÀsk˘ festival,
kter˘ se v˘hradnû zab˘vá ãesk˘m, popfiípadû
slovensk˘m, ãi ãeskoslovensk˘m filmem. Letos budeme
na festivalu jiÏ po jedenácté a nûkolik rokÛ tam bude s
námi i filmafi Václav Táborsk˘. Málokdo ví, Ïe Václav
Táborsk˘ pfied ãasem vytvofiil dvû nestatutární ceny a
to Cenu Dagmar Táborské (60 000 Kã) za
nejoriginálnûj‰í film autorky do 35 let a Cenu Václava
Táborského (rovnûÏ 60 000 Kã) za nejlep‰í
dokumentární film autora/autorky do 35 let. O udûlení
cen rozhodne porota Finále. Obû ceny budou pfiedány
pfii závûreãném veãeru v Plzni. Jedním z dÛvodÛ, proã
jsou letos ceny pfiedávány v Plzni je, Ïe Václav Táborsk˘
jako vysoko‰kolsk˘ profesor ví, jak obtíÏné je pro mladé
filmafie získat finanãní prostfiedky na své projekty a jak
jsou takové nadace dÛleÏité pro rozvoj filmového umûní
a, v âR na rozdíl od Kanady se stále spoléhá na to, Ïe
by to mûl dûlat stát, kter˘ velice ãasto hraje roli mrtvého
brouka. Zatímco jiÏ úspû‰ní umûlci pfiedpokládají, Ïe
podporu mlad˘ch umûlcÛ by mûla b˘t záleÏitostí státu,
v˘sledkem tohoto ping-pongu je, Ïe mladí filmafii jsou
vût‰inou bez prostfiedkÛ. Tûsnû pfied odjezdem z
Toronta jsme proto poloÏili Václavu Táborskému nûkolik
otázek:
ABE: Jak se tû‰í‰ na leto‰ní Finále?
VT: Já tu PlzeÀ mám stra‰livû rád, protoÏe to je

pfiehlídka v‰ech celoveãerních filmÛ, které se za poslední
rok udûlaly. TakÏe si doplním znalosti.
ABE: Tvoje nadace je zamûfiená na dokumentární

film, kter˘ z nich na tebe udûlal vloni nejvût‰í
dojem?

VT: Mû zaujal film Ghetto jménem Baluty z polského
LodÏe, kde se popisuje minulost i souãasnost, osudy
lidí natoãen˘ v roku 2008. Je to velice dobré a zajímavé.
Nevím, proã zÛstal neocenûn˘, ale v Plzni bylo
dokumentÛ skuteãnû hodnû a já nevidûl v‰echny.
ABE: A na kter˘ film jsi zvûdav˘ letos?
VT: Já chci vidût v‰echny, ale obzvlá‰È jsem zvûdav˘

na celoveãerní debut Jitky Rudolfové Zoufalci, která
vyhrála první Cenu Dagmar Táborské pfied pûti léty za
vynikající dokument, kter˘ tehdy udûlala a tak jí fandím.
ABE: Jak je to právû s tímto ocenûním a vÛbec s

nadacemi?
VT: Nadace je pro mladé lidi a má podporovat filmy

mlad˘ch tvÛrcÛ. JenÏe FAMUfest, kde byly ceny aÏ
doposud udûlovány, organizuje kaÏd˘m rokem jiná
skupina studentÛ. Nová skupina pak není dost dobfie
informovaná o tom, co bylo a muselo se to kaÏdoroãnû
znovu vysvûtlovat. Chtûli jsme to proto posunout na
profesionální rovinu, ale pfii tom zÛstaneme u toho, Ïe
ceny budou urãeny pro mladé. Cena Dagmar Táborské
byla udûlována autorce do 35 let za nejoriginálnûj‰í
film, ale v Plzni to bude za nejoriginálnûj‰í dokument.
Tam jsou dvû poroty, jedna je pro hran˘ film a druhá pro
dokumenty. Na FAMU to bylo tak, Ïe to nûkdy vyhrál
animovan˘ film, jindy hran˘ film nebo dokument. Cena
s m˘m jménem jiÏ bûÏí také nûkolik let za nejlep‰í film
nebo dokument autora ãi autorky do 35 let.
ABE: Nebyl v minul˘ch letech problém, Ïe to bylo

urãeno hlavnû pro FAMU?
VT: Skuteãností je, Ïe vût‰inu cen získají absolventi

filmov˘ch ‰kol nebo studenti filmov˘ch ‰kol. Problém
byl v tom, Ïe pokud to bylo na FAMU, tak nikdo o tom

nic nevûdûl. Doufám, Ïe kdyÏ se jedná o Filmov˘
festival s mezinárodní porotou, Ïe se alespoÀ lidi dovûdí
nûco o této nadaci z ãesk˘ch médií.

Ale‰ Bfiezina
***
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Václav Táborský podpisuje svou knihu na plzeňském festivalu Finále Foto: Finále

Postvelikonoãní hádanka

Tak tedy z jakého období snímek pochází:
a) pfied r. 1989, jde o dávnou a pfiekonanou historii
b) z 90. let, jde o doznívající minulost
c) ze souãasnosti, jde o politick˘ folklór nebo hrozbu
demokracie?

M. Petr, Hradec Králové
***


