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Nadaci èeské bijáky založili zøizovatelé:
Spoleènost Casting Centrum, s. r. o.; IÈ 26728281
se sídlem Praha 4 – Braník, Pod Køížkem 1776/2b, PSÈ 147 00
a
Spoleènost Taglia a. s.; IÈ 28392647
se sídlem Praha 8 – Karlín, Pernerova 149/35, PSÈ 186 00

Poslání nadace:
Posláním Nadace èeské bijáky je podpora èeské kinematografie prostøednictvím digitální restaurace
kvalitních èeských filmù, a tím podpoøit èeský stát v uchování kulturního dìdictví pro budoucí generace.
Nedílnou souèástí poslání nadace je rozšiøování povìdomí o problematice digitálního restaurování
v Èeské republice a podpora v nastavování správného fungování digitální restaurace èeských filmù.

Nadace èeské bijáky úzce spolupracuje s Národním filmovým archivem, Mezinárodním filmovým
festivalem v Karlových Varech a Spoleèností Universal Production Partners.

O RESTAUROVÁNÍ
Restaurování významných filmových dìl je ve svìtì velkým tématem. U nás se historie digitálního
restaurování píše od roku 2011, kdy se z iniciativy MFF Karlovy Vary a za podpory Ministerstva kultury
renovovala Vláèilova Marketa Lazarová. Ta byla slavnostnì uvedena na 46. roèníku karlovarského
festivalu a vyvolala velký ohlas. Ministr kultury Jiøí Besser podpoøil myšlenku digitalizace a pøítomné
diváky vyzval, aby se finanènì podíleli na renovaci zásadních titulù èeské kinematografie.
Právì tehdy se zrodil nápad založit nadaci, která by se stala finanèním garantem projektu a ve
spolupráci s MFF Karlovy Vary a Národním filmovým archívem každý rok shromáždila finance na
zrestaurování dalšího významného filmového díla.

ZAÈALI JSME S HOØÍ, MÁ PANENKO
Digitálnì restaurovaná verze Hoøí, má panenko, byla slavnostnì uvedena 30.
èervna 2012 v rámci MFF Karlovy Vary. Premiéøe pøedcházel krátký snímek
týmu režiséra Vojtìcha Moravce „Hoøelo, má panenko“, který dokumentuje
prùbìh natáèení pøed 45 lety. Štáb se za tímto úèelem vypravil do Vrchlabí i
do Spojených státù, a tvùrcùm dokumentu se podaøilo získat svìdectví od
režiséra Miloše Formana, kameramana Miroslava Ondøíèka, vedoucího
výroby Jaroslava Solnièka a mnoha dalších.
Restaurátorský zásah, ve výši 1 milionu korun, se uskuteènil díky Nadaci
èeské bijáky ve spolupráci s Národním filmovým archívem, postprodukèním
studiem UPP a Soundsquare. Nad projektem dohlížela skupina odborníkù,
kteøí výsledky prùbìžnì konzultovali s kameramanem filmu Miroslavem
Ondøíèkem.
Paralelnì s restaurováním probíhal rozsáhlý historický výzkum výroby a uvádìní snímku, který se týkal
podoby filmu v dobì jeho prvního distribuèního uvedení v Èeskoslovensku. Tedy podoby, ke které
digitální restaurování smìøovalo.

