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Preambule	

Kdo	jsme	
 

Nadace Otakara Vávry „Světlo proniká tmou“ 

byla založena režisérkou Mgr. Jitkou Němcovou a ode dne 30.10.2019 je zapsána 
v	nadačním rejstříku vedeným Městským soudem v	Praze, v	oddílu N vložka č. 1756 

1. Název nadace zní: Nadace Otakara Vávry „Světlo poniká tmou“ 
2. Sídlo nadace: Haškova 235, 252 64 Úholičky 
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3. IČ nadace: 086 49 961             
 

Presidentka a majitelka nadace: 
Mgr. Jitka Němcová,

Ředitelka nadace
Světlana Rafalská Wittmann, MNLP, 

 

Revizorka Nadace
Barbora Blechová

Zahraniční zastoupení Nadace

 Mgr. Janja Glogovac, režisérka a filmová producentka, Los Angeles, USA

 David Chmelík, President of Slavonic Europe, asociace propagující kulturní bohatství slovanských 
národů v Evropské unii, via Slavonic House- The Slavonic Headquaters in Brussels- pro tento účel 
dostal celý historický palác v centru Bruselu (Concert Noble) od sponzora.

 Mgr. Emir Kusturica - filmový režisér, nositel Řádu za zásluhy České republiky, 2 Zlaté palmy z 
Festivalu v Cannes (Hlavní cena), nominace na Oskara za nejlepší film, Hlavní cena v Berlíně… atd.
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Účel / Program nadace  
 
 
• Založení Filmového centra Otakara Vávry Světlo proniká tmou 
• Digitalizace filmů režiséra Otakara Vávry / 50 celovečerních filmů 
• Digitalizace písemných materiálů z	pozůstalosti prof. Otakara Vávry 
• Knižní vydání a editace jeho přednášek 
• Změna legislativy o ochraně duševního bohatství a zvýšení odměn držitelů 

autorských práv 
• Finanční, právní, materiální, duševní a zdravotní pomoc umělcům po ukončení 

profesní činnosti 
• Udělování cen Otakara Vávry za umělecký přínos, a to dílům, která budou mít 

vysokou obsahovou a společenskou úroveň. 
 

 

Zdroje majetku nadace 
 

1. Zdroji nadace jsou zejména finanční prostředky a jiné prostředky ve formě:  
a) nadačních darů 
b) výtěžků účelových akcí nadace 
c) výnosů majetku nadace  
d) z	digitalizací filmů 
e) z	darů a příspěvků pro Cenu Otakara Vávry ve formě uměleckého ztvárnění této 

ceny 
f) obnovené premiéry z	nově digitalizovaných filmů 
g) z	knižních vydání 
h) z	darů a finančních příspěvků pro umělce, kteří ukončili svoji profesionální 

činnost 

Nadace používá své prostředky výhradně k	realizaci účelu nadace a na úhradu nákladů 

 

Pro ilustraci, přikládáme podmínky výběrového řízení na generálního sponzora, které 
aktuálně provádíme  
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Výběrové řízení na pozici generálního sponzora pro 

Filmové centrum „Světlo proniká tmou.“ 

 

Nově vzniklá Nadace Otakara Vávry vypisuje výběrové řízení na generálního sponzora, který by 
finančně, případně i mediálně, podpořil záměr připravovaného Filmového centra Světlo proniká  
tmou. 

Otakar Vávra byl významný český profesor, režisér a scénárista. Za svůj stoletý život zanechal 
rozhodující stopu v	české i světové kinematografii. Mezi jeho režijní a scénáristická díla patří filmy: 
Světlo proniká tmou, abstraktní film z	roku 1934, podle kterého je název Filmového centra. Filosofská 
historie, Dívka v	modrém, jako český vlastenec natočil řadu historických filmů, které posilovaly 
sebevědomí Čechů v	těžkých dobách, mezi ně patří filmy husitské trilogie, Jan Hus, Jan Žižka, Proti 
všem. Obžaloba procesů 50 let ve filmu Kladivo na Čarodějnice, poetické filmy Nové vlny Romance pro 
křídlovku a film ověnčený mezinárodními cenami Zlatá reneta. Natočil 50 celovečerních filmů a 
napsal na 80 celovečerních scénářů. Založil filmovou školu FAMU, katedru režie, pro kterou napsal 
osnovy a přednášky, až do svých 95 let stále na FAMU přednášel. Vychoval řadu tvůrců tzv. nové 
vlny, Jiřího Menzela, Miloše Formana, Věru Chytilovou a mnoho dalších. Založil první skupinu 
kaskadérů pro český film, kteří se proslavili po celém světě. Český i slovenský film se jeho zásluhou 
stal uměním.  

Program nadace a  filmového centra 

Digitalizace filmů režiséra Otakara Vávry / 50 celovečerních filmů cena za jeden film cca 2 miliony/. 

Digitalizace písemných materiálů z	pozůstalosti prof. Otakara Vávry 

Knižní vydání a editace jeho přednášek – Estetika světového filmu a Filosofie hrané režie               
cca. 600 stran textu. Nikdy nebylo publikováno. 

Založení filmového centra v	Praze. Účast na přednáškách a filmových projekcích. 

Workshop s	předními českými a světovými filmovými režiséry, producenty a další profese. 

Změna legislativy o ochraně duševního bohatství, zvýšení odměn držitelů autorských práv. 

Finanční, právní, materiální, duševní a zdravotní pomoc umělcům po ukončení profesní činnosti.  

Cena Otakara Vávry za umělecký přínos. 

Požadujeme dlouhodobou spolupráci a finanční prostředky získané legální cestou. 

 

Nabízíme: 

Účast na mezinárodních filmových festivalech a všech premiérově digitalizovaných filmů Otakara 
Vávry. 

Stálé zastoupení ve filmovém centru Světlo proniká tmou.  

Účast a propagace na galavečerech při předávání ceny Otakara Vávry. 
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Profesor	Otakar	Vávra,	1911-2011	
 

Otakar Vávra was a Czech film director, screenwriter and pedagogue. 

Vávra attended universities in Brno and Prague, where he studied architecture. During 
1929-30, while still a student, he participated in the making of a handful of documentaries 
and wrote movie scripts.  

In 1931, as a 20y old passionate man, he produced and directed his very first movie, the 
experimental film The Light Penetrates the Dark	(Světlo proniká tmou, 1931),  followed 
by	We Live in Prague	(Žijeme v Praze, 1934), and	November	(Listopad, 1935). 

His first feature film was 1937's		Filosofská	historie	,	followed	the	same	year	by	Cech panen 
Kutnohorských, that won thee main prize at Venezzia’s film festival, starring Zorka Janů, 
sister of legendary Czech actress Lída Baarová.   Janů also played in Vávra's films	Podvod s 
Rubensem	and	Pacientka Dr. Hegela, both from 1940. Baarová starred in Vávra's 
films	Panenství	(1937),	Maskovaná milenka	(1939),	Dívka v modrém	(1939), and	Turbína	(1941). 

After the Communists came to power in 1948, Vávra had to adapt to the new political 
climate, what he did by choosing historical themes, that supported czech people during 
hard times.  

In the 1950s he produced the "Hussite Trilogy", one of his most famous works, consisting 
of	Jan Hus	(1954),	Jan Žižka	(1955) and	Proti všem	(Against All Odds, 1957). 

In addition to forging a distinctive body of compelling work, including 50 films he directed 
and 80 he wrote, Otakar Vávra, together with a group of fellow Czech film directors, 
established the Film Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU) in 1946, 
where he taught for over five decades. Among his students were several directors of the 
1960s Czechoslovak New Wave, including  Miloš Forman,  Jiří Menzel,  Věra Chytilová, 
Agniezska Holland and Emir Kusturica. 

When the government became more liberal in the 1960s, Vávra's cinema entered into his 
most prolific period, directing	Zlatá reneta	(1965),	Kladivo na čarodějnice	(1969), and 
later	Komediant	(1984). Vávra's most acclaimed work,	Romance pro křídlovku	(1966), is a black-
and-white film based on a poem by Czech lyrical poet František Hrubín and concerns an 
ill-fated summer romance between two young lovers of different backgrounds. 

He directed fifty-two feature films. 

His Oscar-winning student Menzel has said that Vavra was a key figure in driving the 
development of Czech film. 
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Proč	máme	zájem	o	výběrové	řízení		

na	pronájem	pozemku	č.parc.	788,	jehož	součástí	je	budova	čp.	134	U	Sovových	mlýnů	1,	
vše	v	k.	u.	Malá	Strana,	Praha	1	

 
Máme zájem pronajmout si Michnovský letohrádek, protože zde hodláme otevřít 
Filmové centrum Světlo proniká tmou. 

 

Podnikatelský	záměr	
 

 Filmové	centrum,	nejen	české	filmy,	ale	i	světová	kinematografie 
 
V	programu nadace Otakara Vávry, je založení filmového centra Světlo proniká 
tmou. 
 

Koncepce	a	scénář	filmového	centra	
 

kulturní památka	rejst. č. ÚSKP	39109/1-602	-	Michnovský letohrádek 
Fáze ochrany:	památkově chráněno 

Chráněno:od 3. 5. 1958 
 
„Rybářský domeček“ znají jen pamětníci. O Michnovském letohrádku se neví skoro 
nic, což je velmi politování hodné, vzhledem k	faktu, že byl vyhlášen kulturní 
památkou již r 1958. 

Pojmenování Rybářský domeček dostal díky sídlu rybářského svazu, který se o něj 
nestaral s	ohledem na jeho památkovou hodnotu, později tu byla rybářská 
restaurace v přízemí. Vždy se tam špatně vařilo. Film, Jak utopit doktora Mráčka 
aneb konec vodníků v	Čechách znají téměř všichni, díky výborné komedii režiséra 
Václava Vorlíčka. 

Náš projekt Filmového centra se filmu samozřejmě také týká, ale v	naprosto	jiném 
rozsahu i obsahu. Doktor Mráček i celá tvorba Václava Vorlíčka, budou mít 
samozřejmě svůj prostor ve Filmovém Centru, a to po boku dalších významných 
tvůrců a děl české a světové kinematografie. 
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Plánované	aktivity	Filmového	centra		
 
Kulturní	a	evropská	tradice	filmů,	nejen	z	české	Nové	vlny	-	oceněných	Oskarů,			

ale	i	současný	a	světový	film.	

Přednášky. 

Nikdy nepublikované přednášky o filmu / filmová estetika/  prof. Otakara Vávry 
/600 stran/, kterých se můžou zúčastnit všichni, koho to zajímá. Ze všech fakult 
nejenom studenti FAMU, ale i lidé, co přijdou zvenčí i turisté, co budou mít zájem. 

Kostýmy a dekor 

Návštěvníci budou moci seznámit s kostýmy z	našich slavných filmů, jak se staví 
dekorace, jak se pracuje s	osvětlením a triky/ viz. film Jak utopit doktora Mráčka/ 
i	filmové ukázky.  
 

Spolupráce s	filmovými kaskadéry. 

Čeští profesionální kaskadéři, kteří byli založeni režisérem Otakarem Vávrou a jsou 
dnes známí po celém světě, přijdou předvést část jejich umění a vysvětlit obtížnost 
jejich profese 

Filmové plakáty. 

V	neposlední řadě, chceme předvést a uvařit, co se podávalo k	jídlu ve filmech, 
zejména ve filmech z	první republiky a jaké fígle se používaly, aby jídlo působilo 
pravdivě. Zejména v	pohádkách, chceme ukázat dětem, jak to doopravdy bylo. 

Besedy 

Se spoluprací odborníků na dějiny umění, -film je přeci také umění- s pomocí 
rektorů, filmových pracovníků, chceme dělat besedy a vysvětlit publiku, jak vnímat 
filmovou estetiku, nebýt jen divákem, ale porozumět i skrytému obsahu filmů. 
 

Workshopy 
Walt Disney creativity method  je proces rozvoje osobní kreativity, který budeme 
nabízet publiku.  3. patro budovy jí bude zasvěceno, podrobný popis procesu  viz 
dále.  
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Spolupráce	s	jinými	organizacemi	v	Čechách	a	ve	světě	
 
Budeme spolupracovat s	muzeem Karla Zemana, s	galerii v	Sovových mlýnech, 
jak obrazy inspirují filmový záběr, jaké světlo se dá použít inspirací slavných 
obrazů. 
 

Zatímco režisér Miloš Forman je známý po celém světě, naším cílem je představovat další 
vynikající tvůrce z	oboru filmu 

Slavonic house / The Slavonic Headquarters Brussels 

Slavonic house organizuje v	červenci 2020 velký event u příležitosti 600-stého 
výročí bitvy na Vítkově, v	Bruselském Cinquantenaire – park a historická budova v 
Centru Bruselu, pod patronátem Evropské Unie ve spolupráci s Filmovým Centrem 
„Světlo proniká tmou“  

Při této prestižní příležitosti  připravujeme konference na téma české 
kinematografie, České Nové vlny i našich současných tvůrců, které budou 
představeny jak v	Bruselu, tak  ve Filmovém centru  v	Praze. 

S	filmovou vesnicí  Drvengrad režiséra Emira  Kusturici ,  

kde se koná Filmový festival Küstendorf. Emir Kusturica na svém projektu 
spolupracuje například s Johny Deepem , také pořádá filmové retrospektivy. 

Spolupracujeme s	filmovým archivem Martina Scorsese 

a Stevena Spilberga, Producentka a režisérka Jania Glogovac / čestný člen 
představenstva nadace O.V. s	nimi v	Los Angeles právě vyjednává spolupráci. S	tím, 
že pozveme režiséry, scénáristy i producenty na naše workshopy. Do nejkrásnějšího 
místa v	Praze s	úžasným výhledem na Prahu i na FAMU…  
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Stavební	práce	-rekonstrukce	předmětu	tohoto	řízení	
 

Vizualizace bude dodána jen písemně. K	představě, jak bude v	budoucnu přestavba 
vypadat, postačí. Je jednoduchá. 

Doba rekonstrukce bude 12 měsíců od převzetí předmětu nájmu, tak aby odpovídala 
vybudování filmového centra. 

Předtím byl domeček - Rybí restaurace, kterou vedli chorvatští majitelé, kteří se zbavili 
něčeho, co nemohlo fungovat hlavně z	hygienických důvodů. Původní Michnovský 
letohrádek byl zapomenut. 

Dle kvalifikovaného odhadu odborníků jsou předpokládané náklady na rekonstrukci cca 
20 miliónů korun.  

Vše bude pod patronací a přísným památkovým dohledem paní ing. Naděždy Goryczkové, 
ředitelky Národního památkového úřadu – NPU- za účelem ochrany této vzácné památky.  

 
Spolupracovníci	a	architekti,	kteří	se	budou	podílet	na	úpravě	zchátralé	a	vlhké	budovy	

• Eugen Roden  /firma Sen development/,  

• Atelier bureau d‘architectes ARCADE, Bruxelles.  

• Neura realitní kancelář Karel Neubauer, Ateliér Vítkov. 
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Financování	rekonstrukce	celého	objektu	

Odhad	20	milionů	
 

Způsob financování prací:  MÚ Praha 1  

Pojďme si o tom popovídat. Dnešní stav této památky jistě není zapříčiněn Vaší vinou, 
věříme, že si naopak přejete tento objekt navrátit do své krásy.  Nicméně očekávat od 
nájemce, že  bude financovat nápravu letitého zpustošení a nedbalosti, je pokračovat 
v	rozprodávání Prahy 1 – srdce Evropy – těm nejagresivnějším investorům.  

Jako kulturní památka si Michnovský letohrádek zasloužil jiné zacházení, než to, co mu 
udělili jak rybářský svaz, který ho přeměnil v socialistickou putyku, či posléze chorvatská 
restaurace, zanechali po sobě zfušované pseudo rekonstrukce a zatékající chátrající zdi.  

Četli jsme i viděli v	televizi některé radní Prahy 1 – předpokládám, že nás právě čtete – 
vyjádřit přání, aby se do Michnovského letohrádku nastěhovala kultura, to je přesně 
projekt, který Vám zde nabízíme.  

Jak jistě víte, kultura je nadstavba, umělci a umění byli od nejstarších věků podporováni a 
financováni obcí, mecenáši a institucemi.  Kdyby naši předkové takto nečinili, nebylo by se 
čemu dnes v	Praze obdivovat.  

A přitom je dnes pro Pražana smutné se procházet mezi fast-foody a thajskými masážemi, 
předraženými restauracemi a suvenýry made in China.   

My máme vizi, koncept, reálný program a silné kulturní reference, pojďme najít společnou 
řeč a cestu, jak Vaši vizi a náš program společně uskutečnit. 
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III.	NP	bude	zasvěcené	rozvoji	kreativních	kompetencí	

Dle špičkové metody Walta Disneye,   
(ref.. Robert Dilts, The stratégy of Genius, Walt Disney) 

 
     

 
            

                

Tuto metodu využívaly a i nadále využívají studia Walt Disney při tvorbě nových příběhů 
notoricky známých komiksových postaviček. V	praxi ji lze ale využít i v	libovolném jiném 

            
   

               
              

              
               

                    
                 

             
                

              
       

 
       	    

 
     	         

          
              

                
               

                 
  

       
 

              	     
        	       

  	         

kreativním procesu. 
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Nájemné	a	doba	nájmu	
1	Kč	/	měsíc	

Námi	navrhované	nájemné	je	symbolická	jedna	koruna,	s	ohledem	na	využití	objektu,	
které	nebude	sloužit	komerčním	účelům,																																																																																							

ale	výraznému	obohacení	kulturního	života	v	Praze	1.	

 

 

Výše nájemného ode dne podpisu nájemní smlouvy.  
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účel	nájmu,	význam,	přínosy	projektu	

Filmové	centrum	Světlo	proniká	tmou	a	jeho	rámcový	harmonogram	2020		
 
činnosti na první kalendářní rok po předání předmětu nájmu do užívání. 

• Ihned rekonstruovat přízemí. 

• Zpřístupnit přízemí pro veřejnost už s	propagací a programem, který je popsán 
v	koncepci filmového centra. 

 	

  
  

 	  	
	  

• V	rámci mediálního působení režisérky Jitky Němcové máme též prostor informovat 
české publikum o existenci a akcích filmového centra. Například u příležitosti  jejích 
pravidelných vystupování v	českém rozhlase a častých vystoupení v	různých tolkshow 
jako host.  

• Společný projekt se	Slavonic House, Brussels: 

600 let od Bitvy na Vítkově – Promítání filmu Otakara Vávry Proti všem v	Bruselu a 
v	Praze ve Filmovém centru Světlo proniká tmou, diskuse visio přes telemost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Budou pokračovat práce na III NP. Budeme seznamovat veřejnost s filmovým centrem
 na sociálních sítích, informovat novináře o našem záměru. Celou koncepci pošleme do
 ČTK, aby i menší deníky mohly čerpat informace.

• V letních měsících chceme představit práci kaskadérů s využitím prostoru parku
 Kampa nebo Náplavky po dohodě s Vámi.
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Realizace	kompletního	stavebně	–	technického	záměru 
v	souvislosti se zamyšleným účelem nájmu 

 
Přízemí bude všem přístupné, propojené do parku na Kampě, kancelář, informace, 
vyklizení socialistických barů, vyčištění a malování. Toalety.  

Jen základní úprava, která musí být provedena rychle, aby se už ode dne podepsání 
smlouvy, mohlo začít pracovat, představovat, propagovat filmové centrum. Hlavně 
pro děti, například kdy ve spolupráci s	kaskadéry budeme vysvětlovat a ukazovat 
kaskadérské výkony a možnosti, k	tomu máme i park na Kampě. 

 
 

Podnikatelské a obchodní reference o uchazečově úspěšnosti – 
solidnost v	oboru 

 
Mgr.Jitka Němcová je filmová a televizní režisérka – natočit film je velké 
podnikatelské umění. Ručit za jeden film, s	rozpočtem čtyřiceti miliónu, a těch filmů 
bylo dost. Dokončit ho, uvést v	kině a v	dalších médiích, je velká zodpovědnost.  

O její úspěšnosti si můžete přečíst na portálu ČSFD, kde jsou všechny její filmy, 
navíc i hodnoceny. Nejen tři lidé, ale tisíce hodnotí její práci.  

Nominace na českého lva za film „Nechte zpívat Mišíka“ i mezinárodní ceny jsou také 
vizitkou úspěšnosti v	její	filmové,	organizační	i	manažerské práci. 

 
 

Stavební úpravy 

	–	odhad	vložených	prostředků	specifikovaných	po	rámcových	položkách	
včetně	hrubého	rozpočtu.	Dále	je	nutné	uvést	předpokládaný	harmonogram	

prací	potřebných	ke	zprovoznění	zejména	III	.NP	–	podkroví	předmětu	
výběrového	řízení.	

 
Už v	preambuli jsme psali, že bude zapotřebí cca dvacet milionů a využití dvanácti 
měsíců. Největší problém bude s	vlhkostí a podsádkou domu, dále únikem tepla, 
která jsou poplatná době instalace a neodpovídají současným požadavkům na 
tepelné ztráty.  Výměna oken zvláště ve III. NP, která jsou podle komunistického 
stylu. Rekonstrukce půdy, co k nejpraktičtějšímu danému využití. Viz popis výše – 
Disney. 

14



 
 

 

 

Čestná	prohlášení,		

že	proti	uchazeči	není	vedeno	trestní	stíhání	a	nejsou	mu	známy	žádné	
překážky	v	podnikání.	

 
Čestně prohlašujeme, že Nadace Otakara Vávry Světlo proniká tmou, nemá závazky 
vůči ČR, hlavnímu městu Praze ani jeho městským částem, neprobíhá insolvenční 
řízení, ani oddlužení, ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nemá v	evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném, na penále a na 
veřejném zdravotním pojištění. 

 

Majitelka nadace Otakara Vávry, Jitka Němcová je finančně stabilní, protože pobírá 
důchod, prostředky na zajištění rekonstrukce a provoz předmětu nájmu pro začátek  
filmového centra : Světlo proniká tmou cca 20 milionů budou získány od institucí, 
jak vysvětleno výše 

 

	že	bezvýhradně	souhlasí	s	podmínkami	výběrového	řízení	
 

Ano. Souhlasíme. 

 

 

že	akceptuje	vzorovou	nájemní	smlouvu	
Ano. Akceptujeme. 

 
 

že	je	obeznámen	o	technickém	stavu	objektu	
 

S	technickým stavem jsme se seznámili na jedné obhlídce (10 min) a posléze 
v	dokumentaci. Přesné posouzení přenecháme profesionálům.  

 
 

 

 

 Neakceptujeme svévolné změny výběrového řízení.
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Odkaz	na	Novoroční	projev	Ing.	Andreje	Babiše		

Předsedy	vlády	ČR	
 

… Podstatné je také to, co po nás zůstane v oblasti umění a kultury. Právě zde 
zanecháváme stopy mysli generací, které přijdou po nás. Jak už bylo řečeno, nejsme 
velký národ, ale obrazy našich mistrů, literatura, architektura, divadlo, film a 
samozřejmě česká filharmonie, jsou tím, co ve světě zanechává významné povědomí 
o českém národě, o jeho talentech a hodnotách. 

Bez umění a kultury nemůže existovat národní identita. Jsem proto přesvědčen, že v 
rámci našeho národního investičního plánu musíme umění a kultuře věnovat 
náležitou pozornost a podporu. Bez naší podpory by třeba nebylo zrekonstruováno 
Národní muzeum, ani Státní opera. A v podpoře takto významných projektu 
musíme pokračovat…. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Závěrem úvaha o klenotu Prahy l. 

Nestačí kritizovat předchůdce, kteří dopustili udělat z	Prahy 1 
jarmark, ale odlišit se tím, že zase z	tohoto místa uděláte kulturní 

centrum nejen Prahy, ale i celé Evropy. 
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KONTAKTY 

	

	

	

http://www.nadace.otakara-vavry.cz/		

https://www.facebook.com/Svetlo.pronika.tmou/	
 

YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCNYd8Wb_Cpx4R6A0505ga9w?view_as=subscriber 

	

mailto:nadace@otakara-vavry.cz	
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