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Kino Luník, Červený Kostelec

celostátní přehlídka filmové tvorby

české vize 2022

POROTA SOUTĚŽE

EVA TOULOVÁ

Česká režisérka, spisovatelka 
a výtvarnice narozená ve Znojmě. 
Zajímá se především o film, litera-
turu a výtvarné umění. Studovala 
režii na pražské FAMU pod vede- 
ním Věry Chytilové nebo Víta 
Olmera. Kromě filmové tvorby se 
věnuje i reklamním a televizním 
projektům.

 JONÁŠ VACEK 
Rodák z Lipníka nad Bečvou, 
vystudoval filmovou režii 
a scenáristiku na Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně. Na škole 
se zaměřil na filmy, jejichž děj se 
odehrává v bližší či vzdálenější 
minulosti. Stvořil celovečerní 
dokument z náboženského pros-
tředí a v brzké době má v plánu 
sepsání scénáře k celovečernímu 
hranému filmu.

ZDENĚK KRUPA

Trikový kameraman, který po 
absolvování Filmové školy 
v Čimelicích v roce 1973 nas-
toupil do tehdejšího Filmového 
studia v Gottwaldově k Zema- 
novu celovečernímu filmu Krabat: 
Čarodějův učeň. V posledních 
letech se věnoval tvorbě 
večerníčkové, kde si mohl ověřit 
použití nových technologií při 
snímání. Své zkušenosti předává 
jako pedagog svým studentům 
na UTB ve Zlíně.

FOTO/FILM STUDIO

Studio vzniklo za finanční podpory Královehradeckého kraje. Slouží především  
k nekomerčním účelům umělců, studentů, partnerským organizacím ad.

KONTAKT: 
studio@impulshk.cz  
www.impulshk.cz

FOTO - VIDEO STUDIO
Centrum uměleckých aktivit 

Tomkova 139/22, Hradec Králové

Co nabízíme na fotografování?

- 4 x Studiový blesk 500 Ws
- 1 x Bateriový TTL/HSS blesk
- Grandbox a Stripboxy

s voštinovými filtry
- Příslušenství pro tvarování 

a změkčování světla
- Barevné filtry

Co nabízíme na filmování?

- LED Bi-color panely
- LED světla se softboxy
- LED Fresnely
- LED tyč
- Kamera pro 4K (6K) záznamy
- Sekundární 4K kamera s optickou stabilizací
- Stropní kolejový systém
- Fotopozadí v barvách: černá, bílá, šedá, klíčovací 

zelená
- mobilní Pa systém
- mikrofony, USB zvuková karta
- wifi, zázemí pro postprodukci - střižna s 4K HDR

náhledovou obrazovkou, studiový mikrofon ad. 

Nabízíme prostory a techniku pro 
audiovizuální tvorbu v centru Hradec 
Králové včetně odborné podpory.

Studio vzniklo za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Slouží především k 
nekomerčním účelům umělců, studentů, partnerským organizacím ad.

Nábízíme prostory a techniku 
pro audiovizuální tvorbu
včetně odborné podpory.

Jaké vybavení u nás najdete? 
LED Bi-color panely, LED světla se softboxy, 
LED Fresnely, LED tyč, kameru pro 4K záznamy, 
sekundární 4K kameru s optickou stabilizací, 
stropní kolejový systém, fotopozadí různých 
barev, mobilní Pa systém, mikrofony, USB zvu-
kovou kartu, wifi, zázemí pro postprodukci

Studiový blesk 500 Ws, bateriový TTL/HSS 
blesk, grandbox a stripboxy s voštinovými filtry, 
příslušenství pro tvarování a změkčování světla, 
barevné filtry aj.

studio@cuahk.cz 
www.cuahk.cz

Pořadatelem akce je 
CENTRUM UMĚLECKÝCH AKTIVIT
příspěvková organizace

Tomkova 139/22, 500 03 Hradec Králové
FB/IG: @centrumumeleckychaktivit
www.cuahk.cz

Tento projekt je realizován za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury ČR 
a za podpory města Červený Kostelec.



Prezence účastníků

Záhájení a ozvěny 2020 & 2021

I. blok soutěže

II. blok soutěže

Beseda se Zdeňkem Krupou

Vyhlášení výsledků

Rozborový seminář a raut

9.00
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12.00

14.30

17.00

18.00

18.30

20.00 VYŠEHRAD: FYLM 

Sportovní komedie, 105 min 
Česko, 2022

Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek 
Kamera: Jan Filip
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař,  
Ondřej Pavelka a další 

ČESKÉ VIZE 2022 OZVĚNY 2020 & 2021

LYNGEN | MICHAL MARTINEK

Lyžování na jasankách za polárním kruhem  
v 21. století jako splněný sen? Ano i to je možné.  
A nejen to! 

BYZNYS | MARTIN BOHADLO

Vydělávat se musí a je to jedno na kom. Hlavně,  
aby byl byznys.

KAŠPÁRKOVO POZDNÍ ODPOLEDNE 
| ONDŘEJ KREJCAR

Profesí kamenosochař a autor oblíbených loutek 
odkrývá svůj svět tvorby, hravých naivistických 
obrazů, loutek a dalších nečekaných vášní. 

LÉTA DOZRÁVÁNÍ | ZDENĚK PICPAUER

Malé poděkování a pocta panu Jiřímu Suchému  
a panu Jiřímu Šlitrovi za jejich krásnou hudbu  
a texty. 

PANÍ UČITELKA | NIKOLA BEKOVÁ

Učitelka na základní škole krůček po krůčku odkrývá 
své nejhlubší touhy a přání, které se pohybují až na 
hranici zákona.

NE DĚKUJI | MIROSLAV TRUDIČ

Ne vše musíme ochutnat…

KONKURZ | MARTIN BOHADLO

Důležité je umět text! Text je důležitý! Je důležitý 
pro uchazeče. Je tak důležitý, aby ovlivnil uchazeče 
a lidi okolo něj?

CHTĚL JSEM BÝT HVĚZDOU 
| JAN VAČLENA

Dokument o mém spolužákovi, vynikajícím kreslíři, 
karikaturistovi, ilustrátorovi a muzikantovi Lubomíru 
Lichém.

Dokument, 19 min

Hraný film, 5:10 min

Dokument, 16 min

Videoklip, 4:30 min

Hraný film, 10 min

Reportáž, 6:30 min

Hraný film, 7 min

Dokument, 17:20 min

I. BLOK

ŠEDIVÁČKŮV LONG | JAROMÍR SCHEJBAL
Dokument, 17 min

Sonda do zákulisí závodů psích spřežení.

O CUKRBYLOVI | PAVEL ŠVARC

Ne-pohádka o třech hrníčkách a kupě cibule  
vyprávějící otcův životní příběh.

INSPEKTOR KONÍČEK ZASAHUJE! 
| JAN KOČÍ

Kdo zavraždil primáře Mázla? Případ pro elitního  
kriminalistu inspektora Přemysla Koníčka a jeho 
pomocníka Žlábka.

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA NA KYBERNĚ  
| JAN KOVAŘÍK

Klip propagující multimediální tvorbu na střední škole 
aplikované kybernetiky v Hradci Králové.

DAVID KRAUS – TOUHA | PETR HEJZLAR
Videoklip, 4:30 min

David zpívá své milé dívce, kterou vidí jen ve svém 
srdci a očích, přesto není reálná v rámci klipu. Tudíž 
je to touha mít při svém boku svou vysněnou...

MIROSLAV ŠIMEK, POLICKÝ VÝTVARNÍK 
A KRAJINÁŘ | MIROSLAV ŠOLC

Představení malíře Miroslava Šimka.

LOTR | VÁCLAV ŠIMEK

Fiktivní příběh žánru geofantasy, který má za účel 
pobavit geokešerskou obec.

JAK ZÍSKAT SNADNO TISÍCE | KAREL POKORNÝ
Reportáž, 10 min

Kde jsou doby, kdy měla každá země svou měnu. 
Dnes už zbývají na tu původní jen vzpomínky.

Experiment, 7:30 min

Hraný film, 27 min

Studenti filmových škol, 1:20 min

Hraný film, 17 min

Dokument, 9:20 min

KRYTY CO | LUKÁŠ RYBKA

Každý den se po nich procházíme, žijeme vedle nich, 
pracujeme nad nimi, téměř dennodenně jsme v jejich 
blízkosti, ale skoro nikdo o nich nic neví.

RITUÁL | FILIP A LAURA ŠPINKOVI

Film o lásce mezi seniory, kterým složitá životní 
situace postavila překážku do cesty. Jenomže
celý život žili spolu a jeden bez druhého jsou 
jako malá ryba ztracená v oceánu.

DISTANČNÍ SCHŮZKA | VÁCLAV ŠIMEK

V nejhlubší době covidové musel vodácký oddíl,  
Kadet Červený Kostelec, pracovat distančně.  
Tak přišel nápad, zkusit si trochu filmování.

POKUŠENÍ LIDÍ | STEFAN LAMBERT 
Studenti filmových škol, 6 min

Stylizované zpracování příběhu prvního hříchu  
Adama a Evy v zahradě Eden. Příběh o zrození, 
pokušení a pádu prvních lidí.

ANATOMIE DESIGNU | JAN VAČLENA

Je tomu 10 let co nás navždy opustil vynikající 
designér a kamarád – Karel Kobosil. Dokument  
o přípravě, postupu a tvorbě designu židle v čase  
i prostoru.

DLOUHÁ NOC | MARTIN BOHADLO

Kdo jsou a co tady dělají? A kdo jsem vlastně já?

JADRAN | VÁCLAV ŠIMEK

Kadet - dětský oddíl vodních sportů, si vyzkoušel 
potápění v moři. Vydali jsme se na expedici
po evropských řekách na Jadran a zase zpět.

GERDA A KAI | JIŘÍ VYDRA

Příběh o lásce na motivy pohádky Sněhová královna. 
Vizuální pouť jičínskou krajinou s dětskými tanečníky.

II. BLOK

Dokument, 23 min

Experiment, 11 min

Experiment, 3:10 min

Dokument, 10:20 min

Hraný film, 5 min

Reportáž, 15 min

Hraný film, 20 min




