
2 + 1 = 21  

2 nominované dokumenty + 1 exkluzivní rozhovor = 21. Český lev na DAFilms.cz! 

Již po jedenadvacáté se v druhé polovině února obleče český filmový svět do slavnostních rób a 

smokingů. Přichází Český lev, nejvýznamnější domácí filmová událost, a to i na internet! Sledujte online a 

zdarma po celý jeden týden dva nominované dokumenty Hledá se prezident a Šmejdi, a navíc 

nahlédněte do zákulisí udělování cen v rozhovoru s výkonnou ředitelkou České filmové a televizní 

akademie Terezou Rychnovskou. To vše od 17. do 23. února zdarma na DAFilms.cz! 

Večer, během kterého se ti stojící za kamerou dostávají do hledáčku všech přítomných objektivů, bývá v 

případě dokumentárních filmů skutečným překvapením.  Dokumentární autoři, snažící se co nejtrpělivěji 

sledovat konání aktérů svých filmů, jsou náhle pasováni do role hvězd večera. V případě obou 

nabízených nominovaných dokumentů Hledá se prezident a Šmejdi jsou však režiséři  na tuto situaci za 

uplynulý rok zvyklí.  

Novinářka Silvie Dymáková vstoupila na dokumentární scénu více než razantně. Její snímek Šmejdi 

rozproudil veřejnou diskuzi nad legálností prodejních "výletů" pro seniory a příslušný zákon penalizující 

tyto aktivity již schválil parlament. Podobně českou politickou scénu rozhýbal také druhý uváděný 

dokument Hledá se prezident. V něm se režisér Tomáš Kudrna pustil do prozkoumávání divokých vod 

příprav první české prezidentské volby. Politické PR po česku v jedinečné kombinaci s populismem 

předvolebních vystoupení, (ne)přiznaným alkoholem a všudypřítomným odérem dýmky servírují 

divákům skutečně třaskavou směs. 

Také sama cena Český lev letos proplula divokými vodami. Česká filmová a televizní akademie rozvázala 

dlouholetou spolupráci s producentem Petrem Vachlerem a letošní lvi představuje v novém kabátě i v 

novém prostoru pražského Rudolfina. Jak tyto změny ovlivnily způsob udělování cen? A jak vlastně v 

praxi vypadá hlasování stovky akademiků? Exkluzivní rozhovor s výkonnou ředitelkou ČFTA Terezou 

Rychnovskou nabízí odpovědi i další informace ze zákulisí "znovuzkrocení" Českého lva.  

Interview společně s nominovanými snímky Hledá se prezident a Šmejdi naleznete zdarma v týdnu od 

17. do 23. února na DAFilms.cz! 

 

 

 

  


