
Zápis kulturní komise 

22. 2. 2021 

Mimořádné jednání v online režimu vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci 

 

Program: 

1. Prezentace žadatelů o individuální dotaci na scénář k filmu „Superstart“   

2. Prezentace žadatelů o individuální dotaci na film „Brutální vedro“ 

3. Různé  

 
Na úvod proběhlo hlasování o programu mimořádného jednání.  
 
Hlasování: PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 
 

1. Prezentace žadatelů o individuální dotaci na scénář k filmu „Superstart“   

Film byl představen tvůrci D. Sísem a O. Klempířem – jedná se o nový celovečerní hraný film 

o legendách plochodrážního sportu a o životních příbězích závodníka Evžena Erbana. S touto vazbou 

na Pardubice byly vybrány i lokace filmu, který by se měl z devadesáti procent odehrávat právě zde. 

Termíny realizace byly vymezeny v rozmezí od jara 2021 do jara 2022 a během června 2022 by 

v Pardubicích měla proběhnout také předpremiéra.  

Na jednání se připojil pan V. Kubáč, členů s hlasovacím právem je 10. 

Usnesení č.1: 

Kulturní komise navrhuje uvolnění částky 80 tisíc Kč z Programu podpory kultury na podporu tvorby 

scénáře filmu Superstart, věnované Zlaté přilbě a postavě E. Erbana. 

Hlasování: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 2 

 

2. Prezentace žadatelů o individuální dotaci na film „Brutální vedro“ 

Druhý filmový záměr byl prezentován pány L. Kokešem a O. Lukešem – jde o celovečerní hraný debut 

režiséra A. Hospodářského, scénář filmu vzbudil ohlas ve scenáristické soutěži Filmové nadace. Filmový 

projekt je road movie s prvky magického realismu, jejímž hlavním hrdinou je chlapec přijíždějící shodou 

náhod do Pardubic, ve kterých se odehrává přibližně polovina příběhu.   

 

 

3. Různé 

M. Karas upozornil na změny v hodnocení žádostí z PPKU 2021, zdůraznil především nový vzorec pro 

výpočet finanční částky, který klade větší důraz na bodové hodnocení.  

 

Další jednání komise bylo stanoveno již na předchozím jednání na 8. 3. 2020 od 16:00 hod. 

 

 



Online jednání se zúčastnil/a: 

M. Beran, M. Novák, M. Milata, P. Černíková, J. Kňava, Z. Šťastná, D. Kraus, L. Kutílková, T. Hrubý, 

V. Kubáč, J. Mazuch, I. Liedermanová, M. Karas, J. Chaloupková, L. Strnadová 

 

Zapsala: Lucie Strnadová Ověřil: Martin Beran  Ověřil: Martin Milata 

tajemnice komise  předseda komise  člen komise 

   

 

 


