FILMOVÁ KANCELÁŘ
ÚSTECKÉHO KRAJE
Slaví 5 let existence!
Informační bulletin
o novém dotačním titulu
a aktivitách filmové
kanceláře

Slovo úvodem

Filmová kancelář Ústeckého kraje (fkúk)
slaví v tomto roce již 5 let své existence!
Tento informační bulletin je určen Vám —
filmovým producentům, produkčním, režisérům,
lokačním manažerům, zkrátka všem, co mají
s filmem co do činění.
Za 5 let existence se fkúk podílela
na desítkách filmových projektů —
pomáhali jsme vytipovat lokace pro řadu
zahraničních i tuzemských filmů, seriálů,
ale i absolventských projektů či reklam.
Snažili jsme se vytvářet „film friendly“
podmínky po dobu natáčení v regionu jak pro
Vás, tak i místní veřejnost. Organizovali jsme
novinářské dny i regionální předpremiéry.
Stali jsme se také hrdým partnerem
regionálních filmových festivalů
ústeckého ELBEDOCK
a litoměřického FIFELI
Za naši práci jsme v roce 2018
získali titul Film friendly.
Prostřednictvím tohoto bulettinu bychom
Vám rádi přiblížili naše aktivity, tedy konkrétní
služby a servis, které jsme nabízeli v letech
minulých, a který pro Vás třeba bude inspirací
pro budoucí spolupráci…
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Slovo úvodem

Především Vás však chceme seznámit s novým
dotačním Programem na podporu audiovizuálního
průmyslu v Ústeckém kraji 2021, který se bude
vyhlašovat na počátku července
více v sekci PAVÚK.
Na závěr úvodníku se sluší poděkovat. V prvé
řadě veliké dík Ústeckému kraji, jehož nedílnou
součástí fkúk je, a který poskytuje skvělé podmínky
a podporu pro naše fungování. (Činnost fkúk patří
do agendy oddělení cestovního ruchu, které je na
Krajském úřadu Ústeckého kraje součástí odboru
regionálního rozvoje.)
Veliké díky patří taky národní filmové
kanceláří Czech Film Commission ,
která stála u našeho zrodu, a která je nadále
naši velikou oporou, průvodcem a skvělým
supervizorem.
Během 5 let jsme se dostali do kontaktu s řadou
z Vás. Díky za ta inspirativní setkání, velikou školu,
i ty krkolomné úkoly, díky kterým jsme se mnohé
naučili a zjistili, že občas umíme i zázraky
…a především pak za skvělou spolupráci.
Jsme tu rádi pro Vás a těšíme se na
další setkávání!
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Team fkúk

Bára Hyšková
fkúk

Team fkúk

→ fkuk.cz

Helena Matuščinová
fkúk

Jiří Řehák
náměstek hejtmana

(toho času na rodičovské dovolené)

(oblast cestovní ruch, kultura a památková péče)
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PAVÚK
…aneb Program na podporu
audiovizuálního průmyslu
v Ústeckém kraji 2021

Základní parametry PAVÚK:

…ano, mluví se o tom již delší čas
a konečně startujeme.

Zastupitelstvu Ústeckého kraje v červnu schválilo
nový dotační program na podporu audiovizuálního
průmyslu v Ústeckém kraji 2021 (tzv. PAVÚK).
Je to spíš prográmek než program, nicméně
jsme moc rádi, že se v této době podařilo
vyčlenit peníze na podporu českého filmu.

Projektem se pro účely tohoto programu rozumí část
výroby AVD na území Ústeckého kraje, a to pouze část
tvořená vlastním natáčením a postprodukcí AVD,
nikoli vývojem AVD.

Žádosti bude vyhodnocovat odborná komise, která je
sedmičlenná a je tvořena ze zástupců filmových profesionálů
a expertů (3 zástupci filmových profesí a 2 zástupci filmových
institucí, zástupce Filmové kanceláře Ústeckého kraje
a zástupce kulturní instituce v regionu.)

Vyhlášení programu: 1. 7. 2021
Celková alokace programu: 2.000.000 Kč.
Minimální požadovaná výše dotace na projekt: 250.000 Kč

O poskytnutí či neposkytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo
Ústeckého kraje na svém řádném zasedání dne 13. 12. 2021,
nicméně již na podzim budou zřejmé návrhy s doporučením výše
dotace po hodnocení odborné komise a budou se připravovat
smlouvy s úspěšnými žadateli.

Maximální požadovaná výše dotace na projekt: 1.000.000 Kč
Maximální spoluúčast Ústeckého kraje: 70%
Typy projektů: česká majorita, hrané filmy nebo hrané seriály
či epizody hraných seriálů, a to bez omezení stopáže
Územní vázanost nákladů projektu: poskytnutá dotace
a vlastní podíl musí být utracen na území ÚK.

PAVÚK

Veškeré informace budou na stránkách
zřizovatele – Ústeckého kraje
Dostupné zde
případně Vás k informacím nasměruje odkaz
na webu filmové kanceláře www.fkuk.cz.

Lhůta pro podání žádosti: od 27. 7. do 11. 8. 2021

Zpracování žádosti a dotazy k programu je
možné konzultovat s Bárou Hyškovou.

Termín ukončení realizace projektu
je nejpozději do 31. 12. 2023

hyskova.b@kr-ustecky.cz
+ 420 778 494 321
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Spolupráce
s fkúk
…jde to však i bez finančních prostředků.
Věříme, že díky naši pomoci Vám usnadníme
podmínky pro natáčení filmových projektů,
ušetříme spoustu času a energie.

Lokace
& lokační tour…
Ústecký kraj je krajem rozmanitostí a kontrastů,
v němž filmař najde jedinečné krajinné scenérie
takřka pro jakýkoli filmový příběh
Standardně Vám pomůžeme s vytipováním
lokací, díky síti našich regionálních kontaktů z řad
architektů, historiků, místních znalců krajiny,
lidí z prostředí cestovního ruchu aj.
Umíme Vám zajistit či usnadnit zpřístupnění
lokací k obhlídkám. Čím víc času a podrobností
nám k tomu dáte, tím lépe umíme vyhovět,
nebo dohledat.
V posledních měsících fkúk pomohla
vytipovat lokace např. pro tyto projekty:
Ombudsman; Muddy shoes; Das Boot; Krimi
Zurich; Hannah; Na západní frontě klid; Stínohra,
Bonn, Dvě slova jako klíč, Fairy Godmother,
Oběť, Buď chlap, aj.

↖ Úsměvy smutných mužů, ÚnL, Klíše, foto: Holiday Films
↗ Jan Palach, Velké Žernoseky, foto: CUDLIN
↙ Bourák, Varnsdorf, foto: Bára Lockefeer
↘ Sever, Bílina, fotoarchiv ČT
Spolupráce s fkúk
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Nové lokace

Snažíme se zpřístupňovat pro filmová natáčení
další nové lokace. V posledních letech se
z naší iniciativy podařilo zpřístupnit několik
„nedobytných“ továrních fabrik a průmyslových
areálů, soukromé byty, historická hospodářská
stavení v soukromém vlastnictví, vily a další
zajímavé objekty.
Na vědomí
Bohužel se filmařům uzavřely lokace
hnědouhelných povrchových dolů na Mostecku,
které jsou ve vlastnictví Sev.en energy. V areálu
někdo natáčel pod lživou informací aktivistický
dokument. Projekty tedy řeší vedení individuálně,
ale v drtivé většině projekty zamítá.

↖ Areál Setuzy ÚNL, foto: Dan Suhay
↗ Areál Setuzy ÚNL, foto: Dan Suhay
↙ Císařský sál ÚNL, foto: Czech film commision
↘ Vila Vilémov, foto: Zdeněk Černý
Spolupráce s fkúk
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Nové lokace

Pro filmová natáčení dokážeme nabídnout
i objekty a příspěvkové organizace v majetku kraje.
Ve spolupráci s Czech Film Commission
pořádáme od našich počátků lokační tour.
V posledních letech pak k Vaši oblibě zajišťujeme
individuální lokační tour na míru dle konkrétních
potřeb projektu — vytipování, zpřístupnění
obhlídek, časový harmonogram, komunikace
s majiteli, případně doprovod fkúk,
…lokační touru na míru rádi připravíme i Vám.

↖ Obecní úřad Vilémov, foto: archiv fkúk
↗ Kostel nejsvetejší Trojice, Nove sedlo u Žatce, foto: Tomáš Hásl
↙ Křešice — administrativní budova, foto: Tomáš Hásl
↘ Křešice — továrna, foto: Tomáš Hásl
Spolupráce s fkúk
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Nové lokace

↖ Ozdravovna Jetřichovice, foto: Tomáš Hásl
↗ Pavilon A, Louny, foto: archiv fkúk
↙ Postoloprty II, foto: archiv fkúk
↘ Postoloprty I, foto: archiv fkúk
Spolupráce s fkúk
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Nové lokace

↖ Secesní zámeček, Nové sedlo u Žatce, foto: Tomáš Hásl
↗ Škola Nové sedlo u Žatce, foto: archiv fkúk
↙ Stará správní budova Spolchemie, ÚNL, foto: archiv fkúk
↘ Stará správní budova Spolchemie, ÚNL, foto: archiv fkúk
Spolupráce s fkúk
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Nové lokace

↖ Statek Merboltice, foto: archiv fkúk
↗ Plavecký bazen, Louny, foto: archiv fkúk
↙ Tajný studio, Ústí nad Labem, foto: Dan Suhay
↘ Tajný studio, Ústí nad Labem, foto: Dan Suhay
Spolupráce s fkúk
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Nové lokace

↖ Trmice lihovar, foto: archiv Filmakers
↗ Vila Ignaze Petschka, Ústí nad Labem, foto: archiv fkúk
↙ Zámek Encovany, foto: archiv fkúk
↘ Zlatý vrch, foto: archiv fkúk
Spolupráce s fkúk
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Nové lokace

↖ Krušnohorské divadlo Teplice, foto: Tomáš Hásl
↗ Krušnohorské divadlo Teplice, foto: Tomáš Hásl
↙ Krušnohorské divadlo Teplice, foto: Tomáš Hásl
↘ Níťárna Krásná Lípa, foto: archiv fkúk
Spolupráce s fkúk
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Reference
— Lokace

Spolupráce s fkúk

Vít Plch
WILMAFILM

Tomáš Hásl
Stillking Films

Na úvod chci moc poděkovat Filmové kanceláři
Ústeckého kraje za komplexní pomoc při
natáčení filmu „BONN“. Výrazná pomoc přišla již
v začátcích při vyhledávání motivů jednotlivých
scén. Na můj telefonát a po zaslání referenčních
obrázků jsem obratem obdržel nabídku
odpovídajících míst v kraji. Takováto spolupráce
ušetří lokačnímu desítky hodin u počítače, stovky
zbytečně najetých kilometrů a v neposlední řadě
i většinou nevyhovující typy od místních obyvatel.
U Filmové kanceláře oceňuji to, že nabídku dávají
lidé znalí filmu a filmové práce, kteří zároveň
zohledňují požadavky jako je dostupnost pro
techniku, vstřícnost místního úřadu a možnost na
daném místě vůbec natáčet. V neposlední řadě
děkuji za zajištění kontaktů u vybraných motivů,
zajištění obhlídek i s asistencí, která je pro naši
práci vítaná. Také bych rád ocenil informování
obyvatel o rozsahu plánovaného natáčení
i o celkové situaci. Pokud jsou obyvatelé včas
a správně informováni o omezeních, která se jich
dotknou, jsou klidnější, vstřícnější a občas se na
filmaře i těší.

S Bárou jsem se seznámil na obhlídkách zajímavých
lokací v Ústeckém kraji a díky tomu mám teď pro
natáčení v Ústeckém kraji rádce pro všechno.
Zábory, kontakty, lokace, ubytování, stravování,
logistika — není nic s čím by Bára nedokázala
poradit. Práce Báry si nesmírně cením také
z důvodu, že sám pocházím ze zapomenutého
a uhelnou minulostí týraného Ústeckého kraje,
kterému Bára svou prací pomáhá se dostat do
povědomí Českých i světových filmařů. Napomáhá
tak ekonomickému ale i kulturnímu rozvoji, kterým
v posledních letech Ústecký kraj prochází.
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Reference
— Lokace
Ivana Štefanová
Filmmakers

Daniel Suhay
lokační manažer

Ústecká filmovka? Ať to nezní jako klišé, ale jsem
moc ráda, že se mám kam regionálně obrátit při
pátrání po vhodných anebo konkrétních lokací
v Ústeckém kraji. Ne vždy totiž dokáže náš
bezedný archiv na všechny poptávky odpovědět.
V tu chvíli je přínosem kontaktovat filmovou
kancelář, která ví, ráda poradí anebo zjistí
potřebné… v případě, že tam není ještě cestička
prošlápnutá.

Rád bych tímto pozdvihl skvělou práci
Filmové kanceláře Ústeckého kraje, zejména
jmenovitě služby Báry Hyškové. Její skvělý
fundovaný přístup (nejen na posledním filmu
„Stínohra“) spolu se znalostmi místních poměrů
a nepřebernou škálou opravdu důležitých
kontaktů nám filmařům nejednou usnadnila
práci jako takovou, nýbrž i přesvědčila o volbě
Ústeckého kraje jako variantu pro natáčení,
přestože se nejedná zrovna o „dojezdovou“
vzdálenost od Prahy. Nemluvě o nádherně
zorganizovaných místních „Location tours“. Tímto
bych jí chtěl zároveň poděkovat! Těším se moc
na další spolupráci.

Přidanou hodnotou a ulehčení práce je, když
má požadované lokace profocené a může je
obratem poslat, propojovat nás s lokací na
přímo anebo „otevřít” dveře a být nám k ruce
při obhlídkách, kde se občas nabízí i případná
pomoc s úřady.
V souvislosti s prošlápnutou cestičkou bych
zmínila budovu jedinečné SETUZY, která skrývá
spoustu možností k natočení různých motivů
pod jednou střechou. Díky zásluze filmové
kanceláři se povedlo Setuzu vrátit do potfolia
možných filmových lokací, jak říkáme s oblibou
„film frendly“.
Velmi si vážím Báry Hyškové za její vstřícnost,
laskavost, rozhled a spolupráce s ní mě vždy
nesmírně baví :).

Spolupráce s fkúk
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Servis před
natáčením
V rámci příprav pomůžeme komunikovat
s regionálními úřady, vedením měst a obcí
a veškerých složek navázaných na krajskou správu.
fkúk je součástí Krajského úřadu Ústeckého kraje,
což zjednodušuje díky dlouhodobé spolupráci
jednání před natáčením na řadách měst a obcí.
Díky společnému projednání se podařilo zajistit
skvělé podmínky např. během natáčení seriálů
MOST!, Rapl II, Sever a filmů Úsměvy smutných
mužů, Bourák a dalších českých a zahraničních
projektů. Jednalo se například o zajištění
basecampu za výhodných podmínek, zajištění
Integrovaného záchranného systému pro potřeby
natáčení za nekomerční ceny aj., informovanost
veřejnosti.
Také Vám předáme kontakty na služby, dodavatele,
aj. díky dobré znalosti regionu vč. odborníků.

Spolupráce s fkúk
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Výpomoc
produkci během
natáčení
Díky dobré znalosti regionu a kontaktní síti jsme
dokázali vypomoci v řadách případů, kdy byla
produkce v úzkých… vždycky se to dá aspoň
zkusit
Sehnali jsme živá zvířata do záběru,
pouštěli vlnu na Labi, během dvou hodin
sehnali dobrovolné hasiče, sehnali 60 dobových
židlí, zajistili, aby napadnul sníh aj.

Spolupráce s fkúk

→ fkuk.cz

@ fkuk1

Informační bulletin fkuk

s . 1 7 / 21

Medializace

Medializace projektu před/během natáčení,
komunikace s veřejností — díky přirozené
mediální komunikační síti úřadu s regionálními
zástupci médií a dalších přidružených PR kanálů
umíme významně ušetřit náklady např. při náboru
komparzistů, dohledávání rekvizit, komunikaci
ohledně uzavírek a dalších omezeních spojených
s natáčením prostřednictvím tiskových zpráv,
několika FB kanálů, inzerce, inzertních spotů
a jinglů, reportáží atp.

Během projektu umíme spolupořadatelsky
a bez nákladů zajistit novinářský den.
Zajišťujeme regionální předpremiéry
— tedy i pořadatelsky!

Spolupráce s fkúk
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Reference

Ondřej Trojan
filmová a televizní společnost
Total HelpArt T.H.A.

Jan Pachl
filmový režisér

spolupráce během natáčení filmu Bourák

České Televize, Rapl 2

Spolupráce s Ústeckou filmovou kanceláří byla
po stránce ekonomické a organizační pro náš
film a naši produkci velmi přínosná.

„Obecně regiony se hrozně snaží a jdou naproti
filmařům. V Ústí jsme měli fantastický podmínky.
Tam je filmová kancelář a od ní jsme měli
zajištěnou celou řadu objektů, který jsme mohli
využívat. Vyšla nám naproti policie ústecká,
pomáhali nám ze zábory. V tomhle tom nám
hrozně vycházeli vstříc, a to samozřejmě potom
šetří rozpočet a mohli jsme si dovolit nějaký
scény, který vypadají draze a ve finále pak
nestály až tak moc.“

Pomáhala nám vytipovat lokace, komunikovat
s městy a úřady, pomáhala se zábory lokací ve
městech i okolí, využívali jsme přes ní PR obcí
a měst ke komunikaci s místním obyvatelstvem
a při zajišťování místního komparzu.
Během samotného natáčení Ústecká kancelář
vydávala v místním tisku Zprávy o natáčení,
zorganizovala slavnostní předpremiéry v Ústí
nad Labem a Varnsdorfu a také zorganizovala
a zaplatila projekce pro pracovníky Integrovaného
záchranného sboru, kteří se aktivně zapojili do
boje s covidem v roce 2020. Takže Ústecké
filmové kanceláři patří veliký dík z naší produkce.

Spolupráce s fkúk
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spolupráce během natáčení seriálu

citace převzaty z ČT Art, pořad ArtZóna, Fenomén
Severské seriály, Česká televize 12.2 2019, 19.20

Informační bulletin fkuk

s . 19 / 21

Reference

Jan Prušinovský
filmový režisér
spolupráce během natáčení

Dan Svátek
filmový režisér
a producent Holiday Films

seriálu České Televize, Most!

spolupráce během natáčení
Úsměvy Smutných mužů

Spolupráce s Ústeckou filmovou kanceláří byla
po stránce ekonomické a organizační pro náš
film a naši produkci velmi přínosná.
Pomáhala nám vytipovat lokace, komunikovat
s městy a úřady, pomáhala se zábory lokací ve
městech i okolí, využívali jsme přes ní PR obcí
a měst ke komunikaci s místním obyvatelstvem
a při zajišťování místního komparzu.
Během samotného natáčení Ústecká kancelář
vydávala v místním tisku Zprávy o natáčení,
zorganizovala slavnostní předpremiéry v Ústí
nad Labem a Varnsdorfu a také zorganizovala
a zaplatila projekce pro pracovníky Integrovaného
záchranného sboru, kteří se aktivně zapojili do
boje s covidem v roce 2020. Takže Ústecké
filmové kanceláři patří veliký dík z naší produkce.

„Musím konstatovat, že shledávám Ústecký kraj
půvabným nejen kvůli své rozmanitosti, která
je pro nás filmaře velmi důležitá, ale také kvůli
obrovské pomoci filmové kanceláře Ústeckého
kraje v čele s Bárou Hyškovou. Dokáže pro nás
najít nejen úžasné lokace, ale vždy se snaží najít
cestu, aby to pro nás bylo co nejsnazší, a zároveň
si velmi hlídá to, abychom Ústecký lokace
patřičně propagovali, což je naprosto v pořádku,
protože to děláme rádi. Natáčení v Ústeckém
kraji je pro mě vždycky svátek.“

citace převzaty z ČT Art, pořad ArtZóna, Fenomén
Severské seriály, Česká televize 12.2 2019, 19.20
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Těšíme se
na spolupráci
s Vámi!
Kontakt

Barbora Hyšková

Helena Matuščinová

hyskova.b@kr-ustecky.cz
+ 420 778 494 321

matuscinova.h@kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení cestovního ruchu

www.fkuk.cz
www.facebook.com/fkuk1

v současné době
na rodičovské dovolené

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Zdroj filmových plakátů a fotografií:
IMDB, archiv fkúk, fotografie použity
se svolením ČT + ostatní uvedení autoři
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