
   

 
 

Tisková zpráva, 21. 8. 2015 

Česká filmová a televizní akademie se připojuje k podpoře 

ukrajinského režiséra Olega Sencova 
 

ČFTA se v pátek 21. srpna oficiálně připojila k iniciativě Evropské filmové akademie na 

podporu ukrajinského režiséra Olega Sencova, který čelí obvinění z údajné přípravy 

teroristických akcí na Krymu. Režisér Oleg Sencov, který natočil v roce 2011 svůj první 

celovečerní film Hráč, se aktivně účastnil ukrajinských protestů na Majdanu, vystupoval 

v rámci Krym_SOS na obranu jednotné Ukrajiny, která podporovala uprchlíky a asistovala 

zahraničním novinářům. Sencov se také angažoval v podpoře ukrajinských vojáků uvízlých na 

krymských základnách. V květnu 2014 byl zatčen ruskou tajnou službou FSB a na základě 

obvinění z plánování řady teroristických útoků, vybudování teroristické buňky a nelegálního 

držení zbraní byl uvězněn. Soudní přelíčení v Rostově na Donu končí tento týden a prokurátor 

požaduje pro Sencova trest 23 let ve vězení. Rozsudek by měl být vynesen 25. srpna.  

Viceprezident EFA, producent Mike Downey řekl, že průběh soudu se Sencovem ze všeho 

nejvíce připomíná stalinské procesy z 30. let. Sencov během soudního líčení uvedl, že byl po 

svém zatčení podroben bití a mučení ze strany FSB, která po něm chtěla vynutit přiznání 

k teroristickým útokům. Hlavní svědek obžaloby dokonce vzal zpět svoji výpověď 

s odůvodněním, že byla učiněna pod nátlakem.  

Z tohoto důvodu zaslala Evropská filmová akademie otevřený dopis nejvyšším politickým 

představitelům Ruské federace, ve kterém žádá o stažení obvinění vzhledem 

k nedostatečným důkazům a o propuštění ukrajinského režiséra. K výzvě se v tomto týdnu 

připojila Polská filmová akademie a svou podporu nyní vyjádřila také Česká filmová a televizní 

akademie. Iniciativu dosud podpořilo přes 100 členů ČFTA v čele s Ivem Mathé, Janem 

Mattlachem a Pavlem Strnadem za prezidium ČFTA.  

Seznam akademiků ČFTA, kteří iniciativu podpořili 

 

Ivo Andrle - distributor     

Jan Balej – režisér, výtvarník 

Jan Balzer - producent     

Eliška Balzerová - herečka     

Jiří Bartoška - herec 

Jan Bernard - filmový teoretik, pedagog   

Jiřina Bohdalová - herečka 

Pavel Borovan - producent     

Jaroslav Brabec – režisér, kameraman   

Jan Budař - herec     

http://www.csfd.cz/film/351080-hrac/galerie/?type=1


   

 
 

Josef Císařovský - dokumentarista     

Karel Czaban – dramaturg, producent   

Karel Čabrádek - scenárista, pedagog   

Kateřina Černá - producentka 

Antonín Daňhel - kameraman     

Miroslav Donutil - herec 

Jan Drbohlav - scenárista     

Noro Držiak - režisér     

Martin Duba – kameraman, režisér, scenárista 

Ján Ďuriš - kameraman     

Petr Dvořák – manažer 

Viktor Ekrt - mistr zvuku     

Marek Epstein - scenárista     

Fero Fenič - režisér, producent, scenárista 

Ivan Fíla – režisér, scenárista   

Jan Gogola - dramaturg     

Michal Holubec - mistr zvuku     

Eva Holubová - herečka     

Michal Houdek – mistr zvuku 

Jan Hřebejk - režisér     

Ivan Hubač – dramaturg, scenárista   

Kristian Hynek – kameraman, pedagog   

Marek Janda - kameraman     

Pavla Janoušková Kubečková - producentka     

Petr Jarchovský - scenárista 

Jiří Ježek - producent     

Jan Jíra - distributor     

Jan Jirásek - hudební skladatel     

Zdeněk Jiráský – scenárista, režisér   

Dušan Klein – režisér, scenárista, pedagog 

Josef Klíma – scenárista, reportér   

Michael Kocáb – hudební skladatel 

Karel Kochman – produkční, producent   

Vít Komrzý - producent     

Zuzana Kronerová - herečka 

Petr Kružík - hudebník     

Milan Kuchynka - producent     

Milan Lasica - herec     

Pavel Liška - herec     

Miloš Lochman - producent     

Tomáš Luňák - režisér     

Martin Mareček - režisér, dokumentarista   

Václav Marhoul – producent, režisér   

Ivo Mathé – prezident ČFTA, televizní odborník, pedagog   

Jan Mattlach - střihač     



   

 
 

Taťjana Medvecká - herečka     

Vladimír Michálek - režisér     

Matej Mináč - režisér     

Juraj Mravec - mistr zvuku     

Daniel Němec - mistr zvuku     

Karel Och - dramaturg     

Petr Ostrouchov - hudební skladatel     

Petr Oukropec - producent     

Michaela Pavlátová - režisérka     

Jana Plodková - herečka     

Filip Remunda – režisér, dokumentarista 

Radek Rondevald - mistr zvuku     

Simona Rybáková - kostýmní výtvarník     

Tereza Rychnovská – výkonná ředitelka ČFTA     

Jiří Schmitzer - herec     

Viktor Schwarcz - producent     

Bohdan Sláma - režisér     

Karel Smyczek – režisér, scenárista 

Olga Sommerová – režisérka, dokumentaristka   

Ondřej Soukup - hudební skladatel     

Simona Stašová - herečka 

Jiří Stránský - scenárista     

Pavel Strnad - producent     

Jan Baset Střítežský - kameraman     

Kristian Suda - dramaturg     

Jan Svěrák – režisér, producent   

Václav Šašek – dramaturg, scenárista   

Jaromír Šofr - kameraman     

Asen Šopov - kameraman 

Radim Špaček - režisér     

Ivo Špalj - mistr zvuku     

Petra Špalková - herečka     

Josef Špelda - kameraman     

Milan Šteindler – režisér, herec   

Ondřej Štindl - scenárista     

Martin Šulík - režisér 

Jan Šuster – producent, pedagog   

Miroslav Táborský - herec     

Ondřej Trojan – producent, režisér   

Helena Třeštíková – režisérka, dokumentaristka   

Petr Turyna - střihač     

Helena Uldrichová - producentka 

Petr Václav – režisér, scenárista   

Magdalena Vášáryová - herečka     

Roman Vávra - režisér     



   

 
 

Petr Weigl - režisér     

Eva Zaoralová - filmová teoretička     

Petr Zelenka – režisér, scenárista   

Zdeněk Zelenka – režisér, scenárista   

Stanislav Zindulka - herec 

 

O České filmové a televizní akademii: 

Česká filmová a televizní akademie byla založena v roce 1995, v roce 2013 prošla transformací na zapsaný spolek. 

Jejím hlavním cílem je podporovat a propagovat české kinematografické umění v České republice i v zahraničí 

a vytvářet podmínky pro rozvoj českého filmu. Od roku 1993 uděluje nejprestižnější českou filmovou cenu – Českého 

lva a nominuje české filmy či dokumenty na zahraniční filmové ceny. ČFTA má v současné době 266 členů. 

 

PR a tiskový servis: 

Nikola Lörinczová, e: nikola.lorinczova@piaristi.cz, t: +420 605 560 277 

Eliška Míkovcová, e: eliska.mikovcova@piaristi.cz, t: +420 606 774 435   
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