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Čtenářům 
 
 Toto číslo má uzávěrku bez dobré duše akcí a publikací našeho Sdružení. PhDr. 
Slávka Kolářová je upoutána na nemocniční lůžko s vážnou diagnózou. Přejeme jí brzké 
uzdravení a dostatek sil do dalších aktivit. 
 
  

Péčí předsedy SRT tu můžeme upozornit na data akcí Sdružení pro celý rok 2011: 
 
 
POSLECHOVÝ A DISKUSNÍ SEMINÁŘ 
„Poetika české vs. evropské rozhlasové hry v roce 2011“ 
 
Úterý 29. března 2011 od 11,00 hodin  
 
Zasedací místnost č. D 010 ČRo Praha, Římská 15 
 

Poslechem her z aktuální evropské produkce Norsko, Rakousko, Francie a následnou 
diskusí se pokusíme dojít k tomu, v čem je naše domácí poetika odlišná, jakým směrem se 
ubírá a proč se jím ubírá. A zároveň se pokusíme oživit myšlenku tzv. kritického fóra, jehož 
prostřednictvím se rozhlasové tvorbě dostane širší reflexe v tištěných i elektronických 
médiích. Seminář pořádáme ve spolupráci s Producentským centrem Českého rozhlasu a ČRo 
3 − Vltava. 
 
 
JUBILEJNÍ XX. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY REPORT  
jarní etapa věnovaná zpravodajským žánrům 
 
Čtvrtek 12. května 2011 od 10,00 hodin 
 
Zasedací místnost č. D 010 ČRo Praha, Římská 15 
 

Setkání redaktorů zpravodajství a publicistiky ze všech stanic Českého rozhlasu, jehož 
cílem je poslech aktuální zpravodajské a publicistické produkce (do 10 minut)  
a diskuse o ní. Přehlídka je soutěžní. 
 
 
BILANCE 2011 
 
Úterý 7. června až čtvrtek 9. června 2011  
 
Garni hotel Petra Ždáň u Slap 
 

Setkání tvůrců slovesných uměleckých žánrů (redaktorů, scenáristů, režisérů, mistrů 
zvuku, tvůrců zvukového designu), v jehož rámci bude prezentována aktuální produkce 
literárních a dramatických pořadů vznikajících ve všech stanicích Českého rozhlasu a bude    
o ní vedena rozprava, jíž budou přítomni i novináři kulturních periodik. 
 
 
 

 3



PRIX BOHEMIA RADIO PODĚBRADY 2011 
PODZIMNÍ SEMINÁŘ SDRUŽENÍ PRO ROZHLASOVOU TVORBU 
„Výuka rozhlasových žánrů aneb roste nám nová generace?“ 
 

Debata o současném stavu a o budoucnosti výuky rozhlasové specializace na českých 
a slovenských vysokých školách i v rozhlase samotném. Seminář pořádáme ve spolupráci 
s Producentským centrem ČRo. 
 
 
JUBILEJNÍ XX. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY REPORT  
podzimní etapa věnovaná rozhlasové publicistice a dokumentu 
 
Úterý 1. listopadu až čtvrtek 3. listopadu 2011  
 
Garni hotel Petra Ždáň u Slap 
 

Setkání redaktorů publicistiky, dokumentaristů, dramaturgů, režisérů, tvůrců 
zvukového designu ze všech stanic Českého rozhlasu, jehož cílem je poslech aktuální 
publicistické produkce (od 10 minut) a dokumentů a diskuse o nich. Přehlídka je soutěžní. 
 
 
JUBILEJNÍ XX. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY REPORT  
předávání cen 
 
Čtvrtek 8. prosince 2011 
 
Zasedací místnost č. D 010 ČRo Praha, Římská 15 
 
 

Všechny akce tohoto roku proběhnou pod záštitou Mgr. art. Petera Duhana, 
prozatímního generálního ředitele Českého rozhlasu. 
 
 
 
 
 
 
 Pro příští čísla sborníku necháváme na vás, milí čtenáři, rozhodnutí, zda jejich 
dodávku budete chtít mailem do svých počítačů nebo tiskem jako dosud. Dejte nám své 
rozhodnutí vědět! 
 
 
          Redakce 
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K jednotlivým akcím:  
 
JARNÍ REPORT 2010 
 
uspořádalo Sdružení pro rozhlasovou tvorbu  
25. března 2010 – zasedací místnost č. D 010, ČRo Praha, Římská 15  
 
Časový program: 
 
9:30 – 12:05 
Zahájení 
 Rádio na cestách – Harrachov 

Hradec Králové, J. Kudyvejsová, Z. Novák, M. Pařízek  7:59 
Vyjednavači 
České Budějovice, P. Matoušková     4:58 
Bochnatka americká 
České Budějovice, P. Matoušková     4:00 

 Není guláš jako guláš 
Hradec Králové, Z. Kabourková     9:14 

 Cvičení vojáků Hradiště 
Plzeň, A. Strohmaierová      4:00 
Pěkný pozdrav z tábora 
exter. Brno, S. Vrbková      10:00 

 
přestávka 
 
12:45 – 14:35  

Konopná paní 
České Budějovice, J. Kopřiva     7:00 

 Na smetišti 
Ostrava, A. Kubica       6:26 

 Pohřeb 
Ostrava, A. Kubica       3:12 

 Chráněná dílna 
České Budějovice, I. Studený     6:00 

 Dvacetiletí 
České Budějovice, I. Studený     4:00 
Zátah 
Hradec Králové, M. Pařízek     6:37 

 
Vyhlášení výsledků 
 
Jarní Report 
MgA. Jiří Hraše 
 
 Sdružení pro rozhlasovou tvorbu uspořádalo v Praze 25. března tzv. Jarní REPORT – 
soutěž zpravodajsko-publicistických pořadů (reportáž, rozhlasové pásmo, rozhovor ad. 
v rozsahu od 3 do 10 minut).  
 V loňském roce se uskutečnil nultý ročník soutěže, který měl prokázat, zda o ni bude 
dostatečný zájem. Protože se setkala s kladným přijetím, byl vyhlášen I. ročník soutěže.          
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I přesto, že v tento den začínala programová konference, přihlásilo se devět soutěžících 
s dvanácti pořady. Na Jarní REPORT se přihlásili redaktoři z Hradce Králové (3), Českých 
Budějovic (3), Plzně, Ostravy a externí redaktorka z Brna. Spolu s nesoutěžícími kolegy nás 
bylo dvacet pět. Diskusi o pořadech řídil předseda SRT Jan Punčochář. Škoda, že se 
nezúčastnil nikdo z celoplošných stanic, porovnání s redaktory z regionů by bylo určitě 
zajímavé. 
 Dvanáct snímků nabídlo velmi pestrou tematiku. Některé byly poutavé především 
námětem, jiné zejména obratným zpracováním. Ukázalo se opět, jak významnou roli 
v realizaci má vtipný nápad, pokud není jediným zájmem a cílem autorské koncepce. 
Úspěšnost výsledku, jak také soutěžní přehlídka prokázala, je přímo úměrná ovládnutí 
žurnalistické a rozhlasové „kuchyně“. To není překvapivé poznání. Ale je užitečné si je stále 
uvědomovat a připomínat. A právě v tom se nejlepší snímky pohybovaly suverénně, se 
samozřejmostí a elegancí. 
 První místo obsadila Sabina Vrbková, externí redaktorka z Brna, s reportážní 
kompozicí „Pěkný pozdrav z tábora“. Druhý se umístil Artur Kubica, redaktor z Ostravy, 
který přivezl pořad z exkurze s popelářem po moderní ekologické skládce „Na smetišti“. 
Třetím v pořadí byl Martin Pařízek z Hradce Králové s reportáží nazvanou „Zátah“, ve 
které přiblížil policejní akci, zaměřenou na podávání alkoholu mladistvým na jedné diskotéce 
ve Dvoře Králové nad Labem. 
 Další dvě kategorie REPORTu se uskutečnily 2.–4 . listopadu 2010 tradičně na Ždáni.  
 
 
14. Jarní seminář 
 
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu ve spolupráci s Katedrou žurnalistiky FSV UK 
 
 se konal 26. dubna 2010 od 14,00 hodin v Karolinu (rozhlasová a televizní laboratoř), 
Celetná 20 (1. patro, místnost č. 123) 
 
TÉMA: „Programová profilace českého rozhlasu“ 
 
Program semináře: 
 Vývoj programových okruhů Českého rozhlasu  

PhDr. Josef Maršík, CSc. 
 Strategie programové profilace stanic Českého rozhlasu  

Mgr. art. Peter Duhan, prozatímní generální ředitel ČRo 
 Diskusní beseda studentů 
    s Lukášem Hurníkem, Ph.D. a Filipem Rožánkem 
 Srovnatelné pořady mezi stanicemi ČRo 
    studenti FSV 
 
 Seminář řídil PhDr. Josef Maršík, CSc. 
 
Ze semináře vyšel samostatný sborník textů. 
  
A ještě k Jarnímu semináři 
MgA. Jiří Hraše 
 
 Model posledních let se nám ustálil do podoby, v níž proti původnímu výkladu 
vybraných referentů s následnou diskusí studentů se objevil malý odborný vstupní referát a 

 6



většina času byla věnována připraveným příspěvkům studentů v rámci společného vymezení 
tématu. 
 Přineslo to: 
aktivní účast studentů FSV UK, kteří samostatně řeší svoje individuálně vybraná témata; 
jsou to nejčastěji analýzy poslechových ploch (pořadů jak jednotlivých, tak skupin se 
společným tématem či tvarem, profilů stanic atp.) 
 Ale: 
kvalita (či lépe hloubka) jednotlivých příspěvků je velmi nevyrovnaná; 
vystoupení se pohybují mezi formulací osobního názoru až po zdůvodněný analytický přístup; 
příspěvky tak poskytují někdy víceméně náhodné nápady, jindy skutečně inspirativní pohled. 
 Dává to námět pro přemýšlení, zda se nevrátit k původnímu modelu nebo nezvolit 
střídání obou podob semináře. Měli bychom o tom uvažovat. 
 Pro rok 2010 se nám nepodařilo realizovat zamýšlený program a jarní poslechový       
a diskusní seminář bude mít zcela jinou tvář. Budeme mít dost času, abychom rozmysleli a 
zajistili jak obsah, tak tvar jarních seminářů pro příští léta. 
 
 
BILANCE 2010 
 
XIX. ročník tvůrčího setkání a rozhlasové přehlídky pořadů umělecké slovesnosti, 
konaný od 1. do 3. června 2010 v Garni hotelu Petra, Ždáň 
 
 BILANCI organizuje SRT ve spolupráci s Českým rozhlasem za finanční podpory 
MK ČR. I letošní přehlídka byla určena režisérům, dramaturgům, redaktorům, autorům, 
teoretikům, technikům, elévům, studentům ad., kteří mohou prezentovat a analyzovat 
slovesné pořady v celé šíři: rozhlasové hry, četby, dramatizace, poezii, umělecké dokumenty a 
příbuzné žánry. Lze přihlásit jen nové snímky (tj. vytvořené za poslední rok) s podmínkou 
osobní účasti tvůrce scénáře nebo realizace, nejlépe obou, aby diskuse k vyslechnutému 
pořadu byla zasvěcená a přínosná nejen pro účastníky, ale i pro jejich tvůrce. 
 
Program: 
 
Úterý 1. června: 
 
9:30 – 18:20   

Hlídač č. 47    ČRo Olomouc, M. Bureš    29:45 
 Hrabě Drákula (1. část) ČRo 2, J. Škápíková     50:40 
 Katapult (dva díly)  ČRo Plzeň, M. Buriánek        cca 50:00 
 Vladimír Tomeš (5. část) ČRo 3, V. Tomeš     27:53 
 Pastýřská píseň   ČRo Hr. Králové, P. Krejčí    26:20 
 Být psem není psina….Zvukový časopis Polyfémos J. Rakytka, P. Partyka   37:02
 Portrét K. H. Máchy Pardubice, Jana Davidová-Kracíková  27:00 
+ ukázky 
 
Středa 2. června: 
 
9:00 – 18:10   

Nenasytné měsíce a sobí mech  ČRo 3, V. Bezdíčková  57:09 
Všechno mám! aneb Krabice od banánů ČRo Brno, A. Blažejovská  47:00 

 Mezi stromy jako mezi svými  ČRo Olomouc, J. Sulovský  13:09 
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Píseň lampy    ČRo Hr. Králové, P. Krejčí   23:11 
Nedaleko pyramid   ČRo Brno, R. Nejedlý   13:57 
Četnická pátračka versus galérka ČRo Č. Budějovice, L. Koníř  24:04 
Pravdivý příběh Plastic People ČRo 3, J. Vondráček   25:20 

 Zmizel (4/5)    ČRo Brno, T. Sedláček   26:44 
 
Čtvrtek 3. června: 
 
8:30 – 14:15   

Málem zapomenuté čtení  DiFa JAMU, T. Soldán   32:28 
 Britský rok − Britové v Čechách v proudu času  

  ČRo 3, A. Zemančíková, D. Vaughan cca 30:00 
 Dívenky na galejích   ČRo 2, J. Škápíková    70:00 
 Vánoce 1914    ČRo Č. Budějovice, L. Koníř  29:31 
 Plke, plke, plkačke pro stréčke a tetičke  ČRo Olomouc, M. Bureš  10:15 
 
 
Ohlédnutí za Bilancí 2010  
MgA. Michal Bureš 
 

Přehlídka rozhlasové literárně-dramatické tvorby BILANCE, kterou Sdružení pro 
rozhlasovou tvorbu tradičně uspořádalo na Ždáni u Slap, nabídla všem zúčastněným možnost 
konfrontace poslouchaných pořadů s ostatními tvůrci z Čech, Moravy a Slezska. Bylo by 
zbytečné psát o smysluplnosti podobné akce. Konstatoval to i programový ředitel Českého 
rozhlasu Lukáš Hurník, který naši seanci navštívil. 

BILANCE je místem setkávání a vzájemného hodnocení snažení profesionálů 
usilujících o to, aby program veřejnoprávního média v 21. století nespočíval jen na 
informacích a zábavě, ale aby nabízel i plnohodnotné kulturní prožitky na té nejvyšší úrovni. 

V prvním dnu, o kterém chci psát, zazněly mimo jiného dva díly KATAPULTU, který 
podle stejnojmenného románu Vladimíra Párala pro rozhlas upravil a natočil plzeňský režisér 
Miroslav Buriánek. Jacek Jošt, programní milenec, hledač a lapač žen v podání Bronislava 
Kotiše je věrně vykreslenou figurou. Zvuková složka dramatizace nás přenáší na zlom 60. a 
70. let minulého století a společně s Jackovým osudem vykresluje životní pocit člověka, 
potažmo lidí nečekajících lepší příští. Po nás potopa a zmar, říká jejich ústy Buriánek. 

OSUDY rozhlasového doyena, režiséra a překladatele Vladimíra Tomeše, jejichž pátý 
závěrečný díl v onom dni taktéž odezněl, nabízejí jiný pohled na stejnou pražsko-jarní a 
posléze normalizační skutečnost. Režisér Tomeš ve svém vyprávění dochází až na samý 
konec totality, dozvídáme se o pocitech tvůrce neprotežovaného a rázem osvobozeného, který 
však postupně uvyká tomu, že je možné, ba nutné a žádoucí před zraky ostatních bez 
zastřených metafor úplně a zcela pojmenovávat své Já. 

PASTÝŘSKÁ PÍSEŇ z pera pozapomenutého prozaika Josefa Uhera (1880–1908) 
v režii královéhradeckého Pavla Krejčího je popisem situace rozhodnutí k odchodu ze 
stávajícího systému. Věcný přístup hlavního hrdiny, který opouští jistotu místa obecního 
pastýře, a romantický pohled režisérův drsnou realitu poeticky zjemňující vytvářejí poutavý 
střet, ze kterého vyvstává idea: věci jsou takové, jak je vnímáme a prožíváme. 

Za zmínku též stojí zvuková podoba časopisu pro nevidomé POLYFÉMOS (vydavatel 
Integrace, o. s.), na které se podílejí Ján Rakytka a Pavel Partyka. Na příkladu vodicích psů 
pro nevidomé ukazují, kudy se vyvinula naše polistopadová společnost a že věnovat své 
snažení handicapovaným lidem není nikterak ztrátou času. Pořad byl doprovázen verši a 
hudbou. 

 8



Pozornosti hodné je i snažení ČRo Pardubice do každodenního proudového 
informačního toku začlenit drobné literární solitéry v podobě La Fontainových a Krylových 
bajek či Žáčkových aforismů. Připravuje je a s herci natáčí redaktorka Jana Davidová-
Kracíková. 

A závěrem ještě k jednomu pořadu dopoledne úterního, který sklidil nadšený potlesk 
všech zúčastněných. Brněnská kolegyně Alena Blažejovská společně s režisérem Radimem 
Nejedlým natočili coby jednu ze stěžejních kompozic vltavského Pátečního večera, 
věnovaného 100. výročí narození básníka Oldřicha Mikuláška, rozhlasový dokument 
VŠECHNO MÁM! ANEB KRABICE OD BANÁNŮ. Ve vzpomínkách básníkovy manželky 
Věry nahlížíme do Mikuláškova soukromí: samozřejmě, věcně a s humorem. Aleně 
Blažejovské se podařil mistrovský kus – skrze vyprávění Věry Mikuláškové o Oldřichu 
Mikuláškovi v naší mysli zároveň vyvstává i působivý portrét Věřin: ženy vtipné, činorodé a 
nezdolné. 
 
Bilance 2010 a pohádka z lepších časů 
Ondřej Vaculík 
 

Tak zvaná „Bilance“ není rozhlasovou soutěží, ani nemá představovat pouze to 
nejlepší z rozhlasové umělecké slovesnosti. Tvůrci slovesných pořadů přihlašují na Bilanci 
také to, co chtějí, aby ostatní účastníci posoudili jako pokus a hledání témat, formy, stylu... 
Bilanci se neříká „tvůrčí dílna“, přestože většina posluchačů jsou sami rozhlasoví tvůrci. 
Bilance je ojedinělé setkání nás kolegů, kteří si jinak už ani jako kolegové nepřipadáme, 
protože ve shonu skutečném či předstíraném se míjíme na rozhlasových chodbách, 
pozdravíme se, prohodíme pár obecných slov, ale o tom, co, kdo a jak z nás dělá, víme 
pramálo. Snad proto letošní Bilance, která se konala na Ždáni od 1. do 3. června 2010, byla 
dosti obsáhlá: poslouchalo se dvacet pořadů, z nichž nejkratší měl 13 minut a nejdelší 70. 

U některých ani nezbylo dost času na diskusi, při níž podstatnější připomínky a otázky 
člověka zpravidla napadnou ve chvíli, kdy diskuse končí. Vyměřený čas někdy padl na první, 
jaksi pouze ohledávací názory, které teprve podmiňují hlubší úvahy. K těm ale nakonec dojít 
mohlo, většinou i došlo, i když už neoficiálně – v užší společnosti o přestávce či po večeři. 

Kdo na Bilanci jezdí pravidelněji, jistě ocenil kolektivní účast zkušených slovesných 
redaktorů ČRo 3 – Vltava, kteří tak mohli vyslechnout a posoudit také pořady, jež pro Vltavu 
připravují jiné, zejména regionální stanice. Nechci mluvit za ně, ale z toho, co jsem slyšel, 
soudím na dobrou, vyrovnanou úroveň všech vltavských přispěvatelů. Ke slyšitelnému 
zlepšení – zpřesnění vkusu, popřípadě citu pro vltavský formát a jeho posluchače − došlo 
(podotýkám, že v oboru umělecké slovesnosti) jak v Hradci Králové, tak v Olomouci, což 
vůbec svědčí o kvalitě tvorby v regionech: že pořad nevznikl na „Vltavě“, nebylo poznat. 

 Elegickou „Píseň lampy“ vysílala Vltava v cyklu Klasická povídka. Je to méně známá 
Těsnohlídkova impresionistická próza, kterou představili režisér Pavel Krejčí a herec Rudolf 
Kvíz. Tklivý, meditativní příběh o nenaplněné lásce patří k náročným literárním útvarům, 
které mohou získat strhující formu, nebo také mohou znít jako odrazující chuchvalce slov. 
V případě hradecké realizace však došlo k prvnímu, takže posluchač s napětím poslouchal to, 
co by při samostatné četbě možná odložil jako nudu. Toť prokázaná síla a moc rozhlasu! 

Z vltavského cyklu „Četba na pokračování“ jsme slyšeli druhou část z vícedílného 
„Pravdivého příběhu Plastic People“ z knihy básníka a vůdčí osobnosti českého undergroundu 
Ivana M. Jirouse. I toho, kdo třeba nemusí být příznivcem undegroundu a hudebního stylu, 
který PP představují, musela okouzlit upřímnost a vtip vzpomínkového vyprávění na začátky 
PP v podání autora I. Jirouse, kterého v četbě střídal s citem pro autentičnost a styl Oldřich 
Kaiser. Význam slova posílily přesně vybrané hudební ukázky z produkce PP, takže vzniklo 
neokázalé dílo, jemuž další hodnotu (výběru, formy a kompozice přitažlivých pro širokou 
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posluchačskou obec) přidal právě rozhlas. Režie Markéta Jahodová, redaktor Jiří Vondráček. 
Jaké zvláštní kouzlo začínají mít Jirousova upřímně míněná slova! 

Soudobou autorku Petru Soukupovou představil v ukázce z pětidílné četby na 
pokračování redaktor Tomáš Sedláček z Brna. Udržet posluchačskou pozornost v klasické 
monočetbě relativně jednoduchého textu, což je vyprávění postiženého chlapce, jemuž se 
ztratil starší bratr, není snadné. Naivitu nelze hrát, musí být věrohodná. A to se režiséru 
Radimu Nejedlému prostřednictvím velice vhodně zvoleného interpreta M. Bumbálka 
podařilo docela napínavým způsobem. Tím se z novelistického triptychu Zmizet, čtení spíše 
pro teenagery, stala docela dospělá umělecká slovesnost. A posluchač pak zpětně docenil, 
jakým významným literárním nositelem je bohatý, jemný jazyk, například ten Těsnohlídkův. 

„Málem zapomenuté čtení“ (podtitul Robert Musil) připravuje Olomouc v Cyklu 
literárních pořadů o německy psané literatuře na Moravě. Sám Robert Musil ovšem patří mezi 
nejslavnější autory „německy psané literatury na Moravě“ a autorka pořadu Ingeborg Fialová 
představuje v režii Tomáše Soldána asi nejznámější Musilovo dílo „Zmatky chovance 
Törlese“, což je Musilova prvotina. (Monumentální román Muž bez vlastností zůstal 
nedokončen.) Musil se narodil v rakouském Klagenfurtu (v roce 1880) a v Brně studoval na 
technice. Ačkoliv například v letech 1919 až 1920 byl poradcem rakouského vojenství a 
zastával i jiné funkce, většinu života prožil v chudobě, zvláště závěr (v roce 1942 zemřel 
v emigraci v Ženevě). Velmi dobře připravené dramatické čtení doplňuje výklad Musilovy 
osobnosti a jeho nesnadné, důkladné a pomalé tvorby. Tomáš Soldán (student FF UP 
Olomouc) projevil (pod vedením Michala Bureše) cit pro Musilův už modernistický, 
psychologický styl, vystihl jeho skrytou dramatičnost. Prolnutí s výkladem někdy toto napětí 
bohužel rušilo a posouvalo „uměleckou slovesnost“ k publicistice. 

V rámci Britského roku (sledujícího z nejrůznějších úhlů kulturu Velké Británie) na 
stanici Vltava vznikl také pořad Aleny Zemančíkové a Davida Vaughana „Britové v Čechách 
v proudu času“. Dokumentární kompozice rozhovorů z různých prostředí a ukázek tvorby 
britských autorů, kteří se u nás nějak usadili, představila nejen originální autorské osobnosti, 
dojemně se potýkající s češtinou, ale také nám neznámé autentické prostředí, v němž tito 
autoři působí, a okolnosti, které je přivedly k češtině. Uslyšeli jsme krásná česká slova, která 
sami už nepoužíváme, a ocenili britskou vytříbenost, věcnost, smysl pro humor. To nebyla 
„umělecká slovesnost“ jenom reprodukovaná, ona jako by vznikala při natáčení, darem (dobře 
připravené) improvizace. 

Nejdelším rozhlasovým pořadem byla původní rozhlasová hra z právnického prostředí 
zkušené autorky Jany Knitlové, nazvaná „Dívenky na galejích“. Stopáž více než hodinová (70 
minut) nebývá obvyklá a rozhlasáky většinou děsí. V tomto případě však drama lidské lsti 
nekončilo u zdánlivě daného syžetu, jak slavný advokát rafinovaně hledá nadanou 
koncipientku pro využití v posteli, ale gradovalo dále, až se mohlo zdát, že obětí – a to nejen 
vydírání – je vlastně on. Obrazně řečeno: drama se dosti věrohodně začalo plnit padoušstvím, 
jež nepřicházelo na scénu s novými postavami, ale neustále metamorfovalo z dobra. Autorka 
(ve spolupráci s dramaturgyní Jitkou Škápíkovou) působivě vystihla prostředí „našich 
hornějších, velmi inteligentních pater“, kde stejně jako kdysi účel světí prostředky a skrupule 
se odkládají už na fakultě. V režii Lídy Engelové účinkovali V. Preiss, T. Bebarová a J. 
Stryková. 

Znaky velmi dobré úrovně však nesly také pořady, o nichž nepíšu. 
Bilance 2010, a není to jenom můj dojem, představila prostřednictvím umělecké 

slovesnosti náš Český rozhlas v dobré formě. Tedy navenek – pro posluchače. Nic to ovšem 
nevypovídá o tom, v jaké formě je jeho vnitřní organismus. Zda se jeho tvůrci tak činí 
v úzkosti a sebeobraně, tedy nakolik vůlí musí přemáhat poměry ve snaze prosadit schopnosti 
a erudici vůči obecné duševní mdlobě. Víme, že dobré dílo může vznikat nejen z dobrých 
podmínek, ale také ze špatných. Ten druhý způsob je ovšem strašlivě vysilující. Těžko 
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spravedlivě hodnotit, samé „zmatky chovance Törlese a mužů (a žen) bez vlastností“. 
Dramaturgie umělecké slovesnosti možná vypovídá o poměrech více než publicistika. Člověk 
se zdráhá napsat: Jirous je tak dobrý autor, že jeho vyprávění zní málem jako pohádka 
z lepších časů. 

Bilanci může organizovat Sdružení pro rozhlasovou tvorbu jen díky podpoře 
Ministerstva kultury a Českého rozhlasu, který je spolupořadatelem akce. 
 
 
 

 
 

VÝROČNÍ KONFERENCE 
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu Praha 

 
 
Konference se konala 21. září 2010 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti Českého 
rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2 (4. patro, místnost č. C 425). 
 
Program: 
 
      1) Zahájení –  Jiří Hraše 

2) Volba komisí návrhové a volební –  Jiří Hraše 
3) Zpráva o činnosti SRT od minulé konference – Jan Punčochář 
4) Zpráva kontrolní komise k hospodaření VV SRT – Josef Plechatý 
5) Volby VV, KK a redakční rady Sdružení – Pavel Krejčí  
6) Diskuse 
7) Usnesení –  Dagmar Jaklová 
8) Závěr konference  – Jiří Hraše 

 
 

USNESENÍ 
Konference Sdružení pro rozhlasovou tvorbu 

 
Konference Sdružení pro rozhlasovou tvorbu se sešla a je usnášeníschopná. 
 
Vyhotovením zápisu byla pověřena PhDr. Bohuslava Kolářová.  
 
Ověřovatelem zápisu byl pověřen MgA. Jiří Hraše. 
 
 
1. Zpráva výkonného výboru Sdružení pro rozhlasovou tvorbu 
 
Konference  
 
 s c h v a l u j e   zprávu výkonného výboru Sdružení pro rozhlasovou tvorbu o činnosti 

za období od minulé konference, která se konala dne 16. září 2008. 

 11



2.  Zpráva kontrolní komise Sdružení pro rozhlasovou tvorbu 
 
Konference  
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu kontrolní komise Sdružení pro rozhlasovou tvorbu; 
II. u k l á d á   výkonnému výboru Sdružení pro rozhlasovou tvorbu realizovat návrhy 

uvedené ve zprávě kontrolní komise. 
 
 
3.  Skončení funkčního období členů výkonného výboru SRT: 
 
Konference  
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í   skončení funkčního období členů výkonného výboru 

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu ve složení schváleném Konferencí Sdružení pro 
rozhlasovou tvorbu dne 16. září 2008; 

II. v y s l o v u j e   poděkování všem členům výkonného výboru, zvláště pak předsedovi 
výkonného výboru Mgr. Ing. Janu Punčochářovi za vykonanou práci. 

 
 
4.  Schvaluje pro nové funkční období výkonný výbor, kontrolní komisi a redakční 

radu SRT v tomto složení: 
 
Konference  
 
I.        Výkonný výbor: 
 
 BENEŠOVÁ, Marcela  (Fonotéka ČRo) 
 BUREŠ, Michal   (pedagog a režisér) 
 BURIÁNEK, Miroslav  (režisér ČRo Plzeň) 
 HRAŠE, Jiří    (režisér a publicista) 
 HUGROVÁ, Kamila   (Hlavní katalog APF ČRo) 

JAKLOVÁ, Dagmar   (literární redaktorka) 
 KOLÁŘOVÁ, Bohuslava  (kancelář APF ČRo) 
 KREJČÍ, Pavel   (režisér ČRo Hradec Králové) 
  ZEMANČÍKOVÁ, Alena  (literární redaktorka ČRo3 – Vltava) 
 
II. d o p o r u č u j e   výkonnému výboru při projednávání zásadních otázek zajistit 

přizvání poradkyň: 
 
 SOUKUPOVÁ, Hana   (redaktorka ČRo České Budějovice) 
 MISAŘOVÁ, Dagmar  (redaktorka ČRo Ostrava) 
 
III.     Kontrolní komise: 
 
 Markéta Jahodová 
 Josef Plechatý 

Vladimír Tomeš 
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IV.    Redakční rada: 
 
 Jarmila Konrádová 
 Jiří Hraše 
 Kamila Hugrová 
 Dagmar Jaklová 
 Eva Ješutová 
 
 
5. Konference Sdružení pro rozhlasovou tvorbu 
 
I. v y s l o v u j e   poděkování stávající redakční radě sborníku „Svět rozhlasu“ za 

mimořádné pracovní i osobní nasazení při redakční i editorské přípravě všech 
vydaných čísel. Jmenovitě vyslovuje poděkování Ondřeji Vaculíkovi, Jiřímu Hrašemu, 
Dagmar Jaklové, Evě Ješutové, Vladimíru Príkazskému, Milanu Ryklovi, Marcele 
Benešové, Kamile Hugrové a Bohuslavě Kolářové; 

II. v y z ý v á   všechny členy Sdružení pro rozhlasovou tvorbu k většímu podílu na 
příspěvcích ve sborníku „Svět rozhlasu“. 

 
6. Nové webové stránky Sdružení pro rozhlasovou tvorbu 

 
Konference 
 

u k l á d á   výkonnému výboru v termínu do 31. 12. 2010 vytvořit webové stránky 
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Na redakční a obsahové stránce webových stránek 
se budou podílet Dagmar Jaklová, Alena Zemančíková, Jarmila Konrádová a Kamila 
Hugrová. 

 
7. Sborník o rozhlasových dokumentaristech 
 
Konference  
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í   začátek redakčních prací na přípravě sborníku                       

o rozhlasových dokumentaristech, jehož cílem je formou portrétů představit 
nejvýraznější osobnosti rozhlasové dokumentaristiky. Publikace bude vydána              
u příležitosti 90. výročí zahájení rozhlasového vysílání v květnu roku 2013; 

II. ž á d á   členy Sdružení pro rozhlasovou tvorbu o pomoc při hledání a oslovování 
sponzorů, kteří by se finančně podíleli na vydání publikace a organizování akcí 
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu; 

III. ž á d á   členy Sdružení pro rozhlasovou tvorbu o tematickou a autorskou součinnost 
při přípravě publikace. 

 
8. Změna Statutu soutěžní přehlídky rozhlasové publicistiky  

a dokumentu REPORT 
 
Konference  
 
 b e r e   n a   v ě d o m í   změnu Statutu soutěžní přehlídky rozhlasové publicistiky a 

dokumentu REPORT. Změna se týká časového rozložení programu této třídenní 
přehlídky. Počínaje letošním rokem bude jeden a půl dne věnován publicistickým 
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žánrům a jeden a půl dne dokumentům. Z toho vyplývá, že soutěžící v každé 
z kategorií, budou-li se chtít aktivně zapojit do závěrečného bodového hodnocení 
vyslechnutých pořadů, budou mít za povinnost se REPORTu aktivně účastnit po celou 
dobu konání dané kategorie. Zpravodajská kategorie REPORTu bude jako doposud 
řešena jednodenní soutěží konanou v jarních měsících v Českém rozhlase v Praze. 

 
9. Členské příspěvky a zánik členství ve Sdružení pro rozhlasovou tvorbu 
 
Konference  
 
I. v y z ý v á   všechny členy, aby zlepšili svoji příspěvkovou kázeň a bez dalšího 

upozorňování uhradili své členské příspěvky nejpozději do 30. června daného 
kalendářního roku; 

II. u k l á d á   výkonnému výboru v termínu do 31. 12. 2010 vyškrtnout ze Sdružení pro 
rozhlasovou tvorbu ty členy, kteří nezaplatili členský příspěvek za rok 2009 a 2010; 

III. u k l á d á   výkonnému výboru v termínu do 31. 1. 2011 zaslat vyškrtnutým členům 
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu písemné sdělení o zrušení jejich členství z důvodu 
neplacení členských příspěvků; 

IV. u k l á d á   výkonnému výboru v termínu do 31. 1. 2011 zveřejnit na webových 
stránkách aktualizovaný seznam členů Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, včetně jeho 
výkonných, kontrolních a redakčních orgánů. 

 
10. Získávání nových členů Sdružení pro rozhlasovou tvorbu 
 
Konference  
 
 v y z ý v á   všechny členy Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, aby se aktivně zapojili do 

akce „JEDEN JEDNOHO – KAŽDÝ ČLEN NOVÉHO ČLENA“, zaměřené na 
hledání nových členů, zejména z řad mladých rozhlasových pracovníků. 

 
11. Úložka finanční rezervy Sdružení pro rozhlasovou tvorbu 
 
Konference  
 
 u k l á d á   výkonnému výboru neprodleně realizovat úložku finanční rezervy 

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu formou termínovaného vkladu. 
 
12. Různé 
 
Konference  
 

v y s l o v u j e   poděkování vedení Českého rozhlasu, odboru médií a audiovize 
Ministerstva kultury České republiky, Nadaci Českého literárního fondu a akciové 
společnosti Radioservis a. s. za podporu, kterou akcím Sdružení pro rozhlasovou 
tvorbu věnovaly a věnují. 
 
 
 

Hlasování: Usnesení bylo hlasy všech přítomných jednomyslně schváleno. 
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Zpráva kontrolní komise SRT za období od 25. srpna 2008 do 20. září 2010 
 
Kontrolní komise se sešla k přípravě zprávy na své schůzi dne 20. září 2010: 
 
 1) Konstatuje, že VV SRT ve své dobrovolné činnosti řádně plnil poslání 
vyplývající ze stanov Sdružení, za což všem jeho členům patří absolutorium; zároveň 
děkuje za vykonanou práci všem členům VV, zvláště pak Janu Punčochářovi, který dnes 
končí svoji činnost ve funkci předsedy SRT. 
  
 2) KK provedla namátkovou kontrolu účetních dokladů a shledala, že jsou 
vedeny podle platných předpisů profesionální účetní p. Helenou Bednářovou, vč. 
daňových přiznání pro Finanční úřad na Praze 2. Doklady jsou k dispozici pro kontrolu 
orgánům poskytujícím Sdružení granty (MK ČR, Český rozhlas, Nadace Český literární 
fond, Radioservis). 
 Výsledky hospodaření od poslední konference byly zkontrolovány pro každý rok 
zvlášť, a to: stav pokladny a běžný účet v Komerční bance, spořící účet v České 
spořitelně. 
 
Výsledky hospodaření SRT: 
 
Za rok 2008 
Celkový stav finančních prostředků      
na účtech a v pokladně     433 813,09 Kč 
z toho na vkladovém účtu České spořitelny    148 868,34 Kč 
v této částce je zahrnuto 150 000,- Kč, které má SRT od sponzorů k dispozici (zůstatek 
z vydání knihy „99 významných uměleckých pracovníků rozhlasu“)  
 
Za rok 2009 
Celkový stav finančních prostředků 
na účtech a v pokladně     421 356,09 Kč 
z toho 150 000,- Kč zůstatek od sponzorů na další knihu (o dokumentaristech) 
 
Současný stav k 21. 9. 2010 
Celkový stav finančních prostředků je 304 460,41 Kč, z toho však je 50 000,- Kč příspěvek, 
který nám poskytlo MK ČR na REPORT 
150 000,- Kč má zálohově převeden do Radioservisu na vydání knihy připravované knihy      
o rozhlasových dokumentaristech; 
stav pokladny 9 628,- Kč 
VV zrušil spořící účet, protože úroky byly minimální, a peníze byly převedeny na běžný účet 
v Komerční bance;  
  

3) Finanční úřad pro Prahu 2 provedl kontrolu placení daní – jednání se 
zúčastnila účetní p. Bednářová, budeme muset za rok 2006 doplatit 240 Kč; 
  

4) KK ocenila uspořádání materiálů archivu předchůdce našeho Sdružení – 
Svazu rozhlasových tvůrců za léta 1990–1994; uspořádání provedla B. Kolářová; 
 

5) VV každoročně na svém zasedání začátkem kalendářního roku projednával a 
schvaloval výsledky hospodaření vždy za uplynulý rok. 
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6) Z rozhodnutí VV odpovídala za hospodaření Sdružení členka VV Bohuslava 
Kolářová, která v uplynulém období zpracovávala žádosti o granty, předkládala 
příslušná vyúčtování, spolu s Marcelou Benešovou vybíraly členské příspěvky. 
Kontrolní komise vyjadřuje oběma za tuto práci poděkování. Bohužel, nedařilo se 
vybrat příspěvky od všech členů – např. za letošní dosud nezaplatilo 35 členů. 
 

7) KK ukládá novému VV, aby využil jak svých finančních možností, tak 
vlídnosti spolupracujících a sponzorujících institucí k tomu, aby udržel dosavadní trend 
akcí  SRT. Nutno však vzít v úvahu snižování grantů Ministerstva kultury ČR a Nadace 
Českého literárního fondu. 

 
8) Od minulé konference se snížil počet členů o 8, nově přišlo 18 členů. KK 

ukládá VV, aby se i nadále zabýval nízkým stavem členské základny. 
 

9) KK navrhuje konferenci ke schválení průběžné vypouštění z evidence těch 
členů, kteří nemají zájem nebo možnost se dál podílet na práci Sdružení alespoň 
minimální aktivitou.  
 
Zprávu projednali  21. 9. 2010  Se zprávou souhlasí:     
 
Markéta Jahodová    Markéta Jahodová, v. r. 
Josef Plechatý    (omluven pro nemoc) 
Vladimír Tomeš    Vladimír Tomeš, v. r. 
  
Výkonný výbor  
zvolil předsedou SRT MgA. Michal Bureše. 
 
Seminář SRT, který se konal v rámci mezinárodní přehlídky 
PRIX BOHEMIA RADIO PODĚBRADY 2010 
 
TÉMA: „Rozhlasový dokument − svědectví doby“ 
 
Seminář se uskutečnil 7. října 2010 od 9.30 do 13.30 hodin 
v kongresovém sále hotelu Bellevue (na kolonádě) 
 
Program semináře: 

1. Úvodní vystoupení – Mgr. Peter Duhan, zastupující GŘ ČRo 
2. O dokumentu – Mgr. Petr Kubica, zástupce vedoucího katedry dokumentaristiky 

FAMU 
3. K problematice dále vystoupí: 

 Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D. 
 Ondřej Vaculík 
 PhDr. Bronislava Janečková  

4. Diskuse 
 přestávka 
5. Ukázky rozhlasových dokumentů  
6. Diskuse 

 
 
Texty vystoupení na semináři a výběr z diskuse otiskujeme ve Světě rozhlasu č. 23 a 24. 
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REPORT 2010 – podzimní část 
 
XIX. ročník rozhlasové soutěžní přehlídky dokumentárních rozhlasových pořadů, 
konaný od 2. do 4. listopadu 2010 v Garni hotelu Petra, Ždáň 
 
II. kategorie 2. listopadu: 
 
9:15 – 10:45   

Děti nějak uživit musím ČRo 6, L. Svobodová    24:30 
 Sokonča   ČRo ČBu (pro RNV), H. Soukupová  24:49 
 
přestávka 
 
11:05 – 11:50   

Dějiny brněnského milosrdenství ČRo B rno (ext.), S. Vrbková  27:30 
 
oběd 
 
14:00 – 15:45   

Lichtenštejnský areál a světelský oltář v Adamově  
ČRo Olomouc, P. Ševců a A. Spurný  40:00 

 Pohřeb sardinek  ČRo Ostrava, A. Kubica    24:55 
 
přestávka 
 
16:05 – 17:35 
 V klokaní kapse  ČRo 2 (pro RNV), J. Haladová   23:44 
 Houbařská reportáž  ČRo ČBu, I. Studený    22:55 
 
3. listopadu: 
 
8:30 – 10:05   

Sloužit životu aneb Cesta do Majčina sela  ČRo 2 (pro RNV), H. Dubničová 27:15 
 Příběh (nejen) arcibiskupského kočáru   ČRo Olomouc, D. Vojnarová 22:04 
 
přestávka 
 
10:30 – 11:55   

Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny    ČRo Ostrava, D. Misařová  24:58 
 Barevný Londýn: Afričané v Brixtonu (mimo soutěž) 

 ČRo 3, A. Zemančíková a I. Pekárková   9:57 + 9:16 
 
III. kategorie 3. listopadu: 
 
14:00 – 16:15   

Bokovky II.   ČRo 2 (ext.), A. Hanáčková    54:36 
 Pohled za temnou oponu ČRo Brno, R. Nejedlý    38:26 
 
přestávka  
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16:35 – 18:30   
Já nejsem ztracen, vždycky nalezen ČRo 3 (ext.), D. Vaughan   58:18 

 Přežila jsem ...  ČRo Plzeň, T. Salcmanová a M. Buriánek 34:24 
 
4. listopadu: 
 
8:15 – 10:45    

Nebe plné dýmu  ČRo 3, M. Doležal     54:12 
 Akce Násilí   ČRo ČBu, H. Soukupová    54:08 
 
přestávka 
 
11:05 – 12:15   

Věčně zachmuřený chlap ČRo 1 pro ČRo 2, J. Herget   51:54 
 
oběd 
 
13:45 – 16:10   

Stará dráha se loučí  ČRo 3 (ext.), O. Vaculík    53:15 
 Všechno mám! aneb Krabice od banánů ČRo Brno, A. Blažejovská  47:00 

 
přestávka 
 
16:25 – 17:15   

Mathilda   ČRo 2, B. Janečková    36:50 
 
 
Když (nejen) dokument soutěží… 
MgA. Michal Bureš 
 

Už podevatenácté se začátkem listopadu sešli na Ždáni u Slap všichni ti, kteří 
v rozhlase i mimo něj natáčejí nebo poslouchají publicistické a dokumentární pořady. 
Na seznamu účastníků bylo možno kromě jmen autorů, dramaturgů a režisérů spatřit    
i jména rozhlasových elévů a studentů vysokých škol. 

 
Přehlídka REPORT je poslechovým maratónem obnášejícím: uvést, vyposlechnout, 

podrobit diskusi a ohodnotit 6 až 8 pořadů denně – to celé třikrát za sebou, neb podzimní část 
probíhá ve třech dnech a ve dvou kategoriích: rozhlasová publicistika a rozhlasový dokument. 
Jednodenní, jarní etapa je zaměřena na příspěvky zpravodajské a reportážní. Vítězem této 
kategorie se pro letošek stala brněnská redaktorka Sabina Vrbková a její Pěkný pozdrav 
z tábora. 

REPORT pořádá Sdružení pro rozhlasovou tvorbu ve spolupráci s Ministerstvem 
kultury ČR, Českým literárním fondem, Radioservisem a. s. a s Českým rozhlasem. Hlavní 
cenu generálního ředitele a zároveň první místo v kategorii rozhlasové publicistiky získala 
Dagmar Misařová z Českého rozhlasu Ostrava za pořad Lidé z kolonií, který mapuje ve 
vzpomínkách pamětníků historii ostravských hornických předměstí. Do svého zápisníku jsem 
si poznamenal: dokonalá změť jadrnosti, zemitosti, ostravského nářečí, syrové pohody a 
nostalgie – unikátní vhled do prostředí, které je málo známé a zároveň tak svébytné. Dagmar 
Misařová získala za tento opus vůbec nejvyšší bodové hodnocení v celém letošním ročníku. 
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Na druhém místě se umístil českobudějovický Ivan Studený se svou Houbařskou 
reportáží, která zároveň získala Cenu Zdeňka Boučka za originalitu. Není divu − spojit 
Šostakovičovu 10. symfonii s výšlapem klubu seniorů našedších slizáka mazlavého, 
v šumavských lesích hojně se vyskytujícího − to není samo sebou. Vše ve svižném, leč ne 
překotném tempu a s patřičnou dávkou humorného nadhledu. 

Třetí místo hrdě obhájil Ostravan Artur Kubica, který se s dechovou hudbou 
karvinského dolu Darkov a s mažoretkami vypravil do španělské Murcie zvukově zachytit 
tamní rozpustilou taškařici nazvanou Pohřeb sardinek. Ve víru veselí potkává Češku 
provdanou do Španělska, polského kuchaře ve Španělsku vařícího, slovenského bezdomovce 
ve Španělsku žebrajícího a také své kolegy a přátele, kteří na vlastní kůži objevují, jak je 
Evropa malá a jak globalizace světu vládne. Inu, fejeton z toho vznikl vtipný, hluboký a 
poutavý. A kdo svérázného Artura Kubicu zná, pokývá při čtení těchto řádek zasvěceně 
hlavou. 

Dokumentaristé jsou lidé hloubaví, odvážní, věčně přepracovaní, ve finále 
s výsledkem svého snažení povětšinou pramálo spokojení. Hodiny a hodiny strávené ve 
společnosti respondenta, jeho přátel i nepřátel, hledání v archivech, stříhání, telefonování, 
stresování se nad termínem dokončení díla… a pak se z toho všeho jako z plástve medu 
vylisuje jeden hodinový rozhlasový pořad, k jehož poslechu autor zve respondenta, jeho 
přátele i nepřátele, své známé a vůbec, chtěje tím jemně zaplašit mrazivý pocit beznaděje, zda 
ve večerním vysílacím čase jeho dílo alespoň někdo poslouchá. Ale nemylme se, rozhlasové 
dokumenty patří k tomu nejlepšímu, co lze v rozhlasovém éteru nalézt. 

Mapování tragédie obce Ležáky ve světle vzpomínek patnácti svědků, z nichž už dnes 
mnozí nežijí, věnoval redaktor Českého rozhlasu 3 − Vltava Miloš Doležal více než dva roky. 
„To místo mě vždy děsilo a lákalo zároveň, něco mi říkalo, jeď tam a zkus natáčet. A ono se 
kupodivu stalo, že mě lidé začali sami vyhledávat a začali mi svěřovat svá hluboká tajemství,“ 
říká o svém dokumentu Nebe plné dýmu autor, jehož jméno je pro letošek spojeno s prvním 
místem v dokumentární kategorii. Ve svém zápisníku čtu stručnou glosu: i navzdory 
hrozivému tématu nese se mi k uším poetický tvar, plný pokory a naděje. Vynikající práce 
mistra zvuku Romana Špály. 

Na druhém místě se umístil portrét ing. Věry Mikuláškové, publicistky, někdejší 
rozhlasové a televizní redaktorky a po listopadu 1989 ředitelky brněnského studia České 
televize, vdovy po básníkovi Oldřichu Mikuláškovi, nazvaný Všechno mám! aneb Krabice 
od banánů. Alena Blažejovská z Českého rozhlasu Brno se s paní Mikuláškovou zná léta a 
snad i díky tomu vznikl otevřený, civilní, zábavný, nenaddimenzovaný, básnictvím rezonující 
rozhlasový tvar. Na tvářích posluchačů vyvolával srdečné pousmání i lehký v srdci žal… 
„Inu, Brno umí,“ pravila jedna z účastnic přehlídky. Ano, Brno umí. 

Třetí místo patří Davidu Vaughanovi, Angličanovi žijícímu v Česku, za dokumentární 
esej Já nejsem ztracen, vždycky nalezen. Sledovat pouť básníka Ivana Blatného, jehož život 
se uzavřel ve Velké Británii v srpnu roku 1990, bylo pro některé oříškem. Sevřený tvar 
složený z výpovědí Blatného příbuzných, příznivců, ošetřovatelek, z veršů, z archivních 
záběrů básníkova hlasu – to vše bez jediného taktu hudby, s tím se našinec hned tak nesetká. 
Tento tvar je spíše obvyklý ve francouzské a anglické dokumentární produkci, vyniká čistotou 
a věcností vyjádření, precizností provedení, záměrně neplýtvá dramatičností, nehodlá 
prvoplánově zaujmout, spíš naopak. Kdo však prvotní neobvyklost překoná a zhluboka se 
zaposlouchá, je odměněn zcela mimořádně, jako po gurmetském zážitku ve vybrané pařížské 
restauraci. 

À propos jídlo, nevěřili byste, jak při poslechu rozhlasových pořadů vyhládne. Anebo 
že to znáte taky? Tak dobrou chuť u skvělých rozhlasových pořadů, které stojí za to slyšet. 
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Ceny REPORTu 2010 předány 
MgA. Michal Bureš 
 

Dne 9. prosince 2010 proběhlo za účasti prozatímního generálního ředitele 
Českého rozhlasu Mgr. art. Petera Duhana, programového ředitele Českého rozhlasu 
Lukáše Hurníka, Ph.D. a dalších hostů předání cen vítězům letošního, už XIX. ročníku 
soutěžní přehlídky rozhlasové publicistiky a dokumentu REPORT 2010. 
 

Hlavní cenu si odnesla Dagmar Misařová z ČRo Ostrava za pořad Lidé z kolonií 
mapující historii ostravských hornických předměstí. Cenu Zdeňka Boučka za originalitu 
získal Ivan Studený z ČRo České Budějovice za Houbařskou reportáž vyprávějící o jednom 
výletu českokrumlovského Klubu českých turistů. Cenu za nejlepší dokument obdržel Miloš 
Doležal z ČRo 3 − Vltava za pořad Nebe plné dýmu, líčící ve vzpomínkách pamětníků 
tragédii obce Ležáky. 

Lukáš Hurník zdůraznil, že se velmi cení práce tvůrců, kteří vytvářejí originální, 
vrstevnaté pořady, které dokážou posluchače oslovit jak obsahem, tak formou. „Doba, kdy se 
zdálo, že titulkové pořady z rozhlasového vysílání zmizí, protože jsou jakýmsi přežitkem, 
rozhodně minula. Nové technologie umožňují stahování pořadů do iPodů a mp3 přehrávačů a 
pořady se tím dostávají k širokému okruhu posluchačů – a to je mimořádně dobrá zpráva.“ 

Peter Duhan k tomu dodal, že komponované pořady jsou pýchou Českého rozhlasu a 
že se stále více ukazuje, jak jsou pro kvalitní vysílání potřebné a nepostradatelné: „Proud 
informací a hudby, který nám byl dříve předkládán jako vzor plnohodnotného vysílání, 
rozhodně za plnohodnotný považovat nelze.“ 

Přehlídku REPORT organizuje Sdružení pro rozhlasovou tvorbu ve spolupráci 
s Českým literárním fondem, Ministerstvem kultury ČR, Radioservisem a. s. a s Českým 
rozhlasem. Jubilejní XX. ročník proběhne na podzim roku 2011. 
 
 
REPORT 2010 
MgA. Jiří Hraše 
 

Dojem z letošního REPORTu je, že šlo o ročník velmi kvalitní. Pravda je to ovšem     
o jeho III. kategorii, protože kvalita od I. do III. kategorie výrazně stoupá. 

V jarní I. kategorii převažovala holá fakta, informace bez formování, řídká sdělení a 
výsledky bez nápadu. Z dvanácti snímků jen čtyři se pohybovaly v nadpolovičním (nad čtyři 
body) hodnocení. Ta podpoloviční převaha zaráží. A přitom nápad nebo dramatický průběh se 
v žádném rozsahu nezakazuje. A že to jde, dokazuje nahuštěná reportáž z policejního zásahu, 
živý a plastický rozhovor nad ekologickou skládkou nebo dokonale vybudovaná kompozice 
v cyklu Váš příběh. Není to v maximálních stopážích, jak se ukazuje. Jde snad jen o to vzdát 
se demobilizující představy, že nejjednodušší typ pořadu není třeba uchopit, jak by řekl Mirek 
Buriánek: ZMOCNIT se ho. 

Ve II. kategorii už je převaha nadpolovičního hodnocení v poměru 4:7. Ani tady na 
dobrý výsledek není třeba vyčerpat celou časovou dotaci. Tři nejlepší pořady se představují 
v časech do 25´ jako temperamentní reportážní snímek, múzický pořad z houbařského výletu 
a úsměvný obrázek periferie. 

Co kategorii zatěžuje, jsou snímky z cyklu Dobrá vůle, mezi nimi jsou tři z celkem 
pěti podměrečné. Nedostatky, které se projevily v (celé) kategorii, jsou: prostá kumulace 
výpovědi, instruktivní sdělování, mělká informace, postup zvaný nastavovaná kaše, 
nevynalézavá skládanka. 
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Ve III. kategorii se našel mezi jedenácti snímky jeden jediný podměrečný. Vesměs 
nabídly napětí, organizaci sdělení, nápad, temperament a zahuštěnost sdělení. To je velmi 
dobrý výsledek. 

Podle starého ruského úsloví Ende gut, alles gut to vyvolává spokojenost 
s REPORTem 2010. Ale nezbavuje nás to přesto povinnosti zamyslet se nad skupinou 
slabších snímků ve II. kategorii a nad většinou snímků v kategorii I. 
 
 
PŘEHLED CEN  I. – III.  kategorie  REPORTu 2010 
 
I. Kategorie – Zpravodajské pořady (Jarní REPORT): 
 
I. cena 
Sabina Vrbková, ext. spol. ČRo Brno Pěkný pozdrav z tábora   10:00 
 
II. cena 
Artur Kubica, ČRo Ostrava  Na smetišti     6:26 
 
III. cena 
Martin Pařízek, ČRo Hradec Králové Zátah      6:37 
 
II. kategorie – Publicistické pořady: 
 
I. cena 
Dagmar Misařová, ČRo Ostrava  Lidé z kolonií     24:58 
 
II. cena 
Ivan Studený, ČRo České Budějovice Houbařská reportáž    22:55 
 
III. cena 
Artur Kubica, ČRo Ostrava  Pohřeb sardinek    24:55 
 
III. kategorie – Rozhlasový dokument: 
 
I. cena 
Miloš Doležal, ČRo 3   Nebe plné dýmu    54:12 
 
II. cena 
Alena Blažejovská, ČRo Brno  Všechno mám! aneb Krabice od banánů 47:00 
III. cena 
David Vaughan, ext. spol. ČRo 3   Já nejsem ztracen, vždycky nalezen 58:18 
 
Hlavní cena generálního ředitele: 
 
Dagmar Misařová, ČRo Ostrava  Lidé z kolonií     24:58 
 
Cena Zdeňka Boučka za originalitu: 
 
Ivan Studený, ČRo České Budějovice Houbařská reportáž    22:55 
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Jubilea členů v roce 2011 
 
Jahodová Markéta 31. 1. 1951 60 
 
Perglová Jana 24. 6. 1951 60 
 
Jaklová-Oravová Dagmar, PhDr. 12. 7. 1946 65 
 
Plechatý Josef 25. 7. 1951 60 
 
Zajíc Vladimír 28. 7. 1946 65 
 
Čepelka Miloň 23. 9. 1936 75 
 
Janská Ilona 7. 10. 1931 80 
 
Buriánek Miroslav 12. 10. 1951 60 
 
Tůma Jan 15. 10. 1941 70 
 
Kolek Radim 22. 10. 1961 50 
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Příloha: 
 
 Následující článek otiskujeme k pátému výročí úmrtí režiséra Josefa Henkeho, 
který byl čestným předsedou Sdružení pro rozhlasovou tvorbu (  20. března 2006). 
 
 
Má setkání s Josefem Henkem 
Prof. PhDr. Antonín Přidal 
 
 

Splnil mi hned napoprvé několik tajných přání. Ujal se mé rozhlasové hry „Sudičky“, 
v pořadí teprve druhé, on, režisér zvučného jména, zvyklý na hry zralých a slavných 
dramatiků. Že by někdy v budoucnosti zauvažoval o práci na mém textu, o tom jsem dosud 
mohl jen snít. A najednou to byla přítomnost. Pro mne nenadálá pocta, příležitost a naděje. 
Ale zároveň úzkost: bude pro něj přijatelný také další můj sen – sen o hře beze všech zvuků, 
bez veškeré hudby a ke všemu s dialogy, které se odehrávají většinou v hlavách postav, ne ve 
skutečnosti? I této obavy mě zbavil. Možnosti lidského hlasu a svobodné představivosti ho 
v té době přitahovaly víc než to, čemu se dnes říká zvukový design. Bez dlouhých řečí vycítil, 
čeho se bojím a odkud kam mířím. Příběh dávné venkovské noci, kdy několik žen vypomáhá 
u těžkého porodu a představuje si, co by novorozence mohlo na tomto světě čekat, byl pro něj 
tím, čím pro mne. Dramatem vnitřní řeči, skryté pod povrchem našich slov a běžných sdělení. 
Blížencem spodního proudu, jaký cítíme pod strohými ději lidových balad. 

Další sen mi vyplnil tím, že spontánně uhodl, koho jsem si při psaní představoval 
v jediné mužské roli, a bez váhání ho do ní obsadil. Byl to Zdeněk Štěpánek, můj herecký 
idol, obdařený hlasem přirovnatelným k malému orchestru. 

Všechno to štěstí mě potkalo na začátku léta v roce 1968. Zrovna tehdy se narodil můj 
syn, přijel jsem rozechvěle do Prahy na první čtenou zkoušku, slyšel svůj text ze 
Štěpánkových úst a v hlasech hereček tak sugestivních, jako byly Leopolda Dostálová nebo 
Blanka Waleská, viděl, jak přirozeně a přesvědčivě k nim mluví režisér Josef Henke, a 
vychutnával jistotu, že všechno dopadne co nejlépe. Znejistěl jsem jen na chvíli, než jsem 
pochopil, že Jiří Váchal, kterého si přivedl na zkoušku jako hudebního poradce, nemá přispět 
žádným záchranným muzicírováním, ale že bude spolupracovat na kombinaci hlasů, intonací 
a rytmů, tedy na hlasové orchestraci. Pochopil jsem, že Josef Henke slyší ve svých hercích 
tajemné nástroje, které se snaží ne ovládnout, ale propojit v akordech žádnou partiturou 
nepředepsaných, a přece už čekajících na svého objevitele. Bohatší o tento zážitek, myslel 
jsem hned na další hru a odcházeje toho dne z rozhlasu, užuž jsem slyšel její začátek. 
Představa další práce s Henkem přestala být pokušením nebo snem. Byla to teď inspirace 
velké síly. 

Léto toho roku se zvrtlo. Zdeněk Štěpánek krátce po natočení „Sudiček“ zemřel, 
v srpnu vtrhla do země cizí vojska, hra o nejistém osudu novorozence měla premiéru na 
začátku hořkého podzimu a na její další vysílání došlo až po 22 letech. V té dlouhé odmlce, 
když jsme ani jeden nesměli do rozhlasu vstoupit, jsem Josefa Henkeho potkal jen jednou, 
koncem sedmdesátých let, nešťastného z beznaděje, z nemožnosti najít režisérskou práci, jaké 
by si mohl vážit. Neměl jsem ho čím povzbudit. Stáli jsme pohasle na ulici a nic nám nikam 
nejelo. 

Počátkem roku 1990 jsem ho zažil rozzářeného, nabitého energií. Táhlo mu na 
šedesátku, ale neztrácel chlapecký úsměv. Měl nové plány v rozhlase a vyprávěl o nich 
s vervou, jako by šlo o počátky neobyčejných dobrodružství. Z mých starších textů natočil 
tenkrát žakéřskou „Pěnkavu s Loutnou“ a „Sáňky se zvonci“, dopisovou hru o ženských 
osudech v 16. století. Brzy potom režíroval hry, které jsem napsal už v devadesátých letech, 
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„Políček č. 111“ o dvou otcích vydíraných totalitní policií a „Atentát v přízemí“ o staré ženě 
ztracené ve spleti nových poměrů. Od nedopsané, přetržené hry, která mě napadla po čtené 
zkoušce v krásném červnu 1968 se sice všechny lišily, ale každou jsem od počátku chystal pro 
něj. Josef Henke zůstal mou sudičkou. 

Na nějakou dobu se mi ho podařilo přimět, aby v Brně přednášel o rozhlasové hře a 
režii na obnovené Divadelní fakultě JAMU. Dal se do toho s velkou chutí, dokonce se pro 
tento obor habilitoval, a nebýt nesnází s dojížděním, rozhlasovým úvazkem a posléze nemocí, 
byl by se neobvyklý pokus rozrostl v novou tradici. I tak jsem měl radost, že studenti a 
studentky mohli poznat režiséra tak oddaného divadlu, rozhlasu a navíc své celoživotní lásce 
– poezii. Té sloužil zvláště pozorně. Troufám si říct, že právě v jejích službách se naučil ctít 
to, co vzniklo a existovalo dřív, než k tomu přišel herec a režisér: slovo jako pramen, význam 
jako základ. 

Nebyl z těch, které nad básní nebo hrou napadá nejdřív, že by ji bylo dobře ozdobit 
přívěsky jako vánoční stromeček, ořezat do jiného tvaru, udělat z ní především svůj vlastní 
produkt. To, co miloval, nedeformoval. Obklopoval to novým světlem, odhaloval v tom 
jemnější odstíny, zkoumal přehlížené možnosti. Nebyla náhoda, že se mu tak dobře dařilo 
v rozhlase, kde je nezbytné vystačit s minimem a kde je uměním vytěžit z něj maximum. Sám 
hlas je zlomek z člověka. Složit ze zlomků živá těla, živé duše a rozehrát je v šeru za našima 
očima – kdo by to nechtěl umět? Josef Henke k takovým kouzelníkům patřil. Dovedl odkrýt 
v hlasu i další zlomek člověka, totiž dech. Jeho vzmachy a zlomy, drsné poryvy, teskný 
skřípot, celý slovník dechu. Přesvědčil jsem se o tom, když natáčel mou hru „Pěnkavu 
s Loutnou“. Dvě herečky v roli bloudících středověkých zpěvaček, Danielu Kolářovou a Hanu 
Maciuchovou, vedl tak, aby dechem vyslovovaly „mezi řádky“ i to, co bych do slov nedostal. 

Věděl, že člověku není darována jen jedna řeč, ta nejsamozřejmější. Jeho citlivost 
uměla najít a rozevřít celý vějíř lidských řečí – počínajíc myšlenkou vtělenou do slova a 
pokračujíc slovy nejen znějícími, ale i rozeznívajícími, těmi, co nás přivádějí k poznáním 
dosud utlumeným, nedopovězeným a často netušeným. 

I za tyto zážitky mu vděčím. 
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