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Drazí pøíznivci Nadace èeské bijáky.
Rádi bychom tímto podìkovali všem, kteøí v roce 2013 pomohli a pøispìli k rozvoji nadace finanèním
darem, mediální prezentací, svým èasem, podporou nebo radou. Jako novì fungující nadace jsme velmi
rádi, že nacházíme kolem sebe lidi, kteøí nám fandí a dodávají energii do další èinnosti.
Díky podpoøe ze strany dárcù vidíme, že oblast filantropie a dárcovství v Èeské republice se v tìchto
letech rozmáhá a pomalu tak navazuje na silné tradice první republiky. Rovnìž doufáme, že i svým
pøièinìním se podílíme na tomto rozmachu a zavazujeme se i pro nadcházející roky ji nadále rozvíjet a
obohacovat.

Vaše správní rada
Nadace èeské bijáky

O DIGITÁLNÍM RESTAUROVÁNÍ
Digitální restaurování je velmi nároèný proces. Neodmyslitelnì k nìmu patøí historický prùzkum, který
vymezuje technologické podmínky a umìlecký zámìr, za kterých dílo vznikalo a bylo uvedeno do
distribuce. Cílem restaurátorský prací tedy je, aby film opìt získal obraz a zvuk jako v dobì své
premiéry.
Restaurování provádí tým sestavený z odborníkù spoleènosti Univerzal Production Partners, Národního
filmového archivu a dalších expertù na digitální restauraci (kameramanù, koloristù, restaurátorù,
filmových technologù, specialistù na zpracování dat a v neposlední øadì retušérù), dále zástupcù
Asociace èeských kameramanù i zvukového studia Soundsquare. Prùbìžné výsledky se konzultují s
autory filmù. Všechny zásahy odpovídají souèasné metodice technologií v oblasti digitalizace
audiovizuálního dìdictví, jsou v souladu s etickými zásadami restaurování audiovizuálních dìl a také s
aktuální autorskoprávní legislativou.

Obrázek è. 1 Odstranìní poškození – natržení negativu

V porovnání s tradièními „analogovými” postupy umožòují digitální restaurátorské technologie
mnohem rozsáhlejší manipulaci s obrazem a zvukem filmu. Samotný proces digitálních úprav zaèíná
nascanováním filmu v rozlišení 4K. Jde o speciální zaøízení s jistícími kolíky, které zajistí maximální
stabilitu obrazu. Následuje odstraòování neèistot, obrazových i zvukových, které je na celém procesu
èasovì nejnároènìjší. Experti jej nejprve dìlají poloautomaticky, následnì však ještì políèko po políèku
èistí manuálnì. Finální úprava obrazu probíhá v kinosále, který splòuje normy dnešních digitálních kin
(DCI). Digitalizace zvukové stopy je provedena jak z originálního negativu zvuku, tak z dobové kopie.
Pøi odstraòování zvukových kazù se zaèíná nejrušivìjšími „hluky“, v další fázi se odstraòuje zkreslení.
Finální zvuková úprava probíhá ve speciální certifikované míchací hale. Je zachován pùvodní zvukový
formát a provedena úprava ekvalizace tak, aby bylo dosaženo jednotného pokrytí celého sálu. Na závìr
se vyrobí digitální mastery, které odpovídají mezinárodním uznávaným specifikacím (DCI èi SMPTE) a
jsou uloženy ve formátu MAP, urèeném pro dlouhodobou archivaci filmù.

Obrázek è. 2 a 3 Vyvážení barev ze scanu negativu

VŠICHNI DOBØÍ RODÁCI V NOVÉM KABÁTÌ
Rok 2013 byl pro Nadaci èeské bijáky ve znamení renovace legendárních Všech dobrých rodákù. Film
se øadí mezi nejvìtší tituly èeskoslovenské kinematografie. Je vrcholným dílem Vojtìcha Jasného a
zároveò jeho celoživotní zkušeností. Lidskou i filmaøskou. Restaurování „Rodákù“ bylo možné díky
finanèní podpoøe Lenky a Martina Romanových.
Na natoèení pøíbìhu, který vykreslí pováleèné smìøování života na vesnici, pomýšlel Jasný už v
poèátcích své kariéry. Dùležitou osobou mu v tom byla maminka, která od konce války až do své smrti
v roce 1955 sbírala pøíbìhy o „rodácích“ z rodné Kelèe. Film se však zaèal natáèet až v roce 1968, kdy
se koneènì propojilo autorovo scenáristické úsilí s obrazovou vizí Jaroslava Kuèery, jednoho z
nejlepších èeských kameramanù. Zásadní podíl na vyznìní díla mìla také výtvarnice Ester
Krumbachová.
Kroniku, která se skládá z prologu a devíti èasovì
vymezených zpìvù od kvìtna 1945 do zimy 1958,
doplòuje epilog dovádìjící rodáky do doby vzniku filmu.
Pøíbìh se toèí kolem skupiny pøátel v moravské vesnici,
která je podrobena velké zkoušce s názvem kolektivizace.
Vojtìch Jasný jej napsal podle skuteèných lidí ze svého
okolí.
Krátce po své premiéøe v roce 1969 byl snímek zakázán a
po dobu následujících dvaceti let zùstal uzamèen v
trezoru. Ještì než se tak stalo, „Rodáci“ stihli získat
prestižní ocenìní za režii a kameru na MFF v Cannes 1969.

JAK SE FILM RESTAUROVAL
Nad restaurováním Jasného díla se sešli oborníci ze studia Universal Production Partners, Národního
filmového archivu, Asociace èeských kameramanù a studia Soundsquare. Digitální úpravy se týkaly
pøibližnì 170 tisíc filmových políèek. Experti z UPP se vìnovali restaurování filmu více než 3000 hodin
v kuse, museli si poradit zhruba s pìti miliony neèistot na obrazu. Studio Soundsquare „èistilo“
zvukovou stopu na pøibližnì tøech a pùl kilometrech filmového pásu.
Cílem restaurátorský prací, které se cenovì vyšplhaly na 1,2 milionu korun, bylo dobrat se k verzi
filmu, kterou v domácích kinech vidìli a slyšeli jeho první diváci.

SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA
Slavnostní premiéra probìhla v sobotu 29. èervna
2013 na 48. roèníku MFF Karlovy Vary.
Souèástí projekce byl krátký film mapující natáèení
„Rodákù“ v režii Miroslava Ondruše.
Digitálnì zrestaurovanou premiéru filmu Všichni
dobøí rodáci osobnì uvedl režisér Vojtìch Jasný,
který pøi této pøíležitosti pøevzal pøed projekcí ve
Velkém sále hotelu Thermal cenu prezidenta
festivalu Jiøího Bartošky.

DÁRCI A PARTNEØI V ROCE 2013
Soukromí dárci
Lenka a Martin Romanovi
Všichni dobøí rodáci se mohli zrestaurovat zejména díky velké finanèní podpoøe Lenky a Martina
Romanových: „Kromì nezpochybnitelných umìleckých kvalit je tento film pøedevším o lidské svobodì
a o tom, co se stane, pokud je omezována. A v dnešní Evropì bohužel svobody nepøibývá, proto je tento
film tak aktuální i dnes,“ uvádìjí sponzoøi filmu.
Alice a Petr Šikošovi
Veškeré náklady spojené s chodem nadace a propagaèními materiály byli zajištìny díky finanèní
podpoøe manželù Šikošových. Díky jejich podpoøe bylo možné zajistit promítání a propagaci digitálnì
restaurovaného filmu v takovém rozsahu a kvalitì, v jaké bylo realizováno.
Pavel a Petrana Slámovi
V roce 2013 obdržela nadace prostøednictvím poslední vùle Mgr. Pavla Slámy dar ve výši 400.000,-Kè.
Pavel Sláma byl již od zaèátku velmi úzce spojen s nadací, kdy spoleènì se svou manželkou stál u jejího
zrodu. Celý dar, který byl nadaci vìnován, bude použit na digitální restaurování filmu v roce 2014.

Firemní dárci
Golf & Gold s.r.o., Honma a Golf Park Plzeò
Firma Golf & Gold s.r.o. ve spolupráci s plzeòským Golf Parkem a firmou Honma uspoøádala golfový
turnaj Ladies european tour, jehož výtìžek šel ve prospìch nadace. Celková èástka, která byla získána
a následnì nadaci vìnována èinila 210.000,-Kè. Finanèní dar byl použit na uhrazení nákladù spojených
s digitálním restaurováním filmu Všichni dobøí rodáci.

FINANÈNÍ ZPRÁVA
Pøehled majetku a závazkù nadace
Majetek nadace tvoøil ke dni jeho vzniku majetkový vklad zøizovatelù spoleènosti Casting Centrum,
s.r.o. ve výši 250.000,- Kè a spoleènosti TAGLIA, a.s. ve výši 250.000, Kè.
V prùbìhu roku 2013 byl nadaci poskytnuty finanèní dary v celkové výši 1.724.743 Kè.
Pøehled osob, které v roce 2013 poskytly nadaci dary:
Dárce
Lenka a Martin Romanovi
Ing. Pavel Sláma
Ing. Petr Šikoš
Ing. Petrana Slámová
Golf & Gold s.r.o.
Celkem

Darovaná èástka
1.000.000 Kè
400.000 Kè
113.743 Kè
1.000 Kè
210.000 Kè
1.724.743 Kè

Majetek nadace ke dni 31. prosince 2013 tvoøily penìžní prostøedky na bankovním úètu ve výši
638.382,73 Kè a nadace k tomuto datu evidovala závazky ve výši 27.785 Kè. Souhrnné informace o
majetku a závazcích nadace jsou obsaženy také v úèetní závìrce nadace, která tvoøí pøílohu této výroèní
zprávy.

Pøehled o použití majetku nadace
V souladu se zákonem è. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaèních fondech, v platném znìní, nadaèní
listinou, statutem nadace a úèelem nadace byl majetek nadace v roce 2013 použit na dosahování
obecnì prospìšných cílù nadace.
Majetek nadace byl konkrétnì použit na poskytnutí nadaèního pøíspìvku ve formì úhrady digitálního
restaurování filmu Všichni dobøí rodáci, pro Národní filmový archiv, IÈ 00057266.

Náklady související se správou nadace
Dle èl. XIII statutu nadace by roèní náklady související se správou nadace nemìly pøevýšit 20 % hodnoty
roènì poskytnutých nadaèních pøíspìvkù.
V roce 2013 èinily režijní náklady 99.378 Kè, což èiní 8,21 % poskytnutých nadaèních pøíspìvkù. Pravidlo
stanovené v èl. XIII statutu nadace bylo tedy dodrženo.

Zhodnocení základních údajù obsažených v úèetní uzávìrce
Úèetní závìrka nadace za rok 2013 tvoøí nedílnou souèást této výroèní zprávy.
Základní údaje obsažené v úèetní závìrce nadace vìrnì reflektují dary poskytnuté nadaci v prùbìhu
roku 2013, nadaèní pøíspìvky poskytnuté v roce 2013 nadací a náklady související se správou nadace
v roce 2013.
V souladu s § 24 odst. 2 zákona è. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaèních fondech, v platném znìní,
musí být úèetní závìrka nadace vždy ovìøena auditorem.

Pøíloha: Úèetní závìrka nadace za úèetní rok konèící k 31. 12. 2013

