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Černý Janek 2014 – hlavní cena poroty 
za příkladné naplnění funkce audiovize v práci muzea 
ocenění: dřevěná polychromovaná plastika Černého Janka (autor: Karel Táborský), diplom režiséru 
Ondřeji Šlamborovi, přihlašovatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, zařazení do Ozvěn 
Musaionfilmu 2014 
Kotěra. Po stopách moderny… 
 
V roce 2013 si Muzeum východních Čech v Hradci Králové připomnělo 100 let od doby, kdy se pro návštěvníky otevřela nová 
muzejní budova, postavená podle návrhu architekta Jana Kotěry. K tomuto výročí byla uspořádána řada akcí, z nich 
nejvýznamnější byla výstava věnovaná jejímu tvůrci Kotěra. Po stopách moderny… Návštěvníci na ní mohli shlédnout i část z 
pozůstalosti architekta, kterou v roce 2011 daroval hradeckému muzeu jeho vnuk Jan Kotěra. Kotěrova pozůstalost se také 
stala hlavním těžištěm doprovodného filmu k výstavě. Rodinné fotografie, osobní dokumenty, korespondence, zápisky z 
cest i drobné Kotěrovy kresby, které pozůstalost obsahuje, inspirovaly autory, aby se s jejich pomocí pokusili podat 
netradiční pohled na tuto významnou osobnost moderní české architektury. 
 
přihlašovatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové; obrazový formát: 16:9; stopáž: 0:16:10 min.; rok výroby: 2013; 
výrobce: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.; námět: PhDr. Jaroslava Pospíšilová; scénář: Michal Šeba; režie: Ondřej 
Šlambora; kamera: Ondřej Šlambora; zvuk: David Pozník; autor komentáře: Michal Šeba; slovní doprovod mluví: Kamila 
Sedlárová, Hynek Pech, Miroslav Zavičár, Pavel Černík; střih: David Pozník; spolupráce: PhDr. Jaroslava Pospíšilová, Prof. 
Mgr. Rudolf Adler; střihový software: Avid;  
 

divácká anketa – cena diváků 

ocenění: kniha z ediční činnosti Muzea J. A. Komenského – Od věnečku k obálence (autor: Pavel 
Popelka), diplom přihlašovateli, zařazení do Ozvěn Musaionfilmu 2014 
Zámek Třebíč -- modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic 
 
Videodokument o tříleté rekonstrukci, modernizaci a realizaci čtyř nových expozic v hlavní budově zámeckém areálu v 
Třebíči - sídle Muzea Vysočiny Třebíč. Slavnostnímu zpřístupnění nových expozic dne 21. listopadu 2013 předchází veliké 
úsilí všech na tomto projektu zúčastněných, kterého je videodokument dokladem. 
 
přihlašovatel: Muzeum Vysočiny Třebíč; obrazový formát: 16:9; stopáž: 0:15:00 min.; rok výroby: 2014; výrobce: Josef 
Prodělal ml.; námět: Ing. Jaroslav Martínek; scénář: Ing. Jaroslav Martínek; režie: Josef Prodělal ml.; kamera: Josef 
Prodělal ml.; zvuk: Josef Prodělal ml.; autor komentáře: Ing. Jaroslav Martínek; slovní doprovod mluví: Mgr. Milan Noha; 
střih: Josef Prodělal ml.; spolupráce: Poděkování - PhDr. Katina Lisá, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Ing. Michal Zábrš a Mgr. Milena Veselá - Muzeum Vysočiny Třebíč; střihový software: 
Avid Studio;  
 
 
 

                                                           
1
 celková délka projekce všech 5 filmů je cca 100 min. 



čestné uznání 
za zpřítomnění genia loci zanikající obce 
ocenění: diplom režiséru Michalu Pavláskovi, zařazení do Ozvěn Musaionfilmu 2014 
Druhé Vojvodovo: myslet obrazem 
 
Vojvodovo je vesnice v Bulharsku, kde v letech 1900-1950 žilo několik stovek českých protestantů. V rámci poválečné 

reemigrace do pohraničí ČSR se na jižní Moravu spolu s nimi přestěhoval rovněž „duch“ jejich světa. O jeho vyvolání se film 

prostřednictvím video-elicitace pokouší. Vizuální obrazy vojvodovských kulis se stěhují k těm, kteří je postupně vyplňují 

významy prožitého, podobně jako je ve filmu oblékána figurína symbolizující tuto komunitu. Mezi strážce odkazu paměti 

dnes patří kromě rodáků i generační potomci a profesionální etnografové, kteří kouzlu Vojvodova propadli, a na 

(re)konstrukci jeho obrazu se svými texty významně podílejí. Podobnou roli jistě sehrává i tento film, multivokální vizuální 

narativ konstruovaný „tady“ a „tam“ (na jižní Moravě a v Bulharsku), druhé Vojvodovo. Aspekt geografické vzdálenosti je 

potlačen, do popředí je postavena vzájemnost distribuovaná profesionálními etnografy, internetem i setkáními 

(ex)Vojvodovčanů. Vyvstává tak otázka, kde se dnes Vojvodovo vlastně nachází. 

přihlašovatel: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. -- pracoviště Brno (Michal Pavlásek); obrazový 

formát: 16:9; stopáž: 0:34:02 min.; rok výroby: 2013; výrobce: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - 

pracoviště Brno; námět: Michal Pavlásek; scénář: Michal Pavlásek; režie: Michal Pavlásek; kamera: Michal Pavlásek; zvuk: 

Václav Mach; autor komentáře: Michal Pavlásek; slovní doprovod mluví: Michal Pavlásek; střih: Michal Pavlásek; 

spolupráce: Jana Pospíšilová, Jiřina Kosíková, Petr Francán, Gero Fischer, Ladislav Hladký;  

česné uznání 
za dramatický koncept a řemeslné provedení 
ocenění: diplom režiséru Zbyňku Popovi, zařazení do Ozvěn Musaionfilmu 2014 
Betlémy v pohraničí -- hledání Proboštovy a Wittigovy inspirace 
 
Tvorba mechanických betlémů je velice náročná a zdlouhavá. Autor musí ovládat mnoho řemesel, mít technické zázemí a 

hlavně musí být trpělivý. Většinou se jedná o mnohaletou práci, tedy dílo celoživotní. Prohlášením Proboštova betlému 

Národní kulturní památkou v roce 1999 se jeho lidovým tvůrcům dostalo zaslouženého uznání. 

přihlašovatel: Třebechovické muzeum betlémů; obrazový formát: 16:9; stopáž: 0:20:07 min.; rok výroby: 2013; výrobce: 
Studio 107; námět: Mgr.Silvie Dušková; scénář: Kamil Andres, Ing. Zbyněk Pop, , Ing. Tatiana Popová; režie: Ing. Zbyněk 
Pop; kamera: Ing. Michal Pop; zvuk: Ing. Michal Pop; autor komentáře: Kamil Andres, Mgr.Silvie Dušková, Petra Jahnová; 
slovní doprovod mluví: Renata Volfová, Alfred Strejček; střih: Ing. Michal Pop; spolupráce: Mgr. Silvie Dušková, Kamil 
Andres, Petra Jahnová, Lucyna Drożdż, PhDr. Jaroslav Dvořák, 
 

čestné uznání 
za zdařilou dokumentaci národopisných zvyků regionu 
ocenění: diplom režisérce Marii Římovské, zařazení do Ozvěn Musaionfilmu 2014 
Keď sa fašank krátí 
  
Fašankové obchůzky mají na Strání hlubokou tradici, v úterý před Popeleční středou se schází muži všech věkových kategorií 

k mečovému tanci Pod šable. Film dokumentuje průběh tohoto výjimečného dne, který obyvatele spojuje nejen se sousedy, 

ale také s předky. 

přihlašovatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě; obrazový formát: 16:9; stopáž: 0:14:58 min.; rok 

výroby: 2013; výrobce: Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě; námět: Marie Římovská; scénář: Marie Římovská; režie: 

Marie Římovská; kamera: Marie Římovská; zvuk: Marie Římovská; autor komentáře: Marie Římovská, Pavel Popelka; 

slovní doprovod mluví: Pavel Popelka; střih: Marie Římovská;  

 


