
 
 
 
Výsledky rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund  
o projektech podaných do Výzvy k předkládání žádostí o nadační příspěvek 2019/2 
 
 
 
Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund byl založen v roce 2016 a od roku 2017 poskytuje nadační příspěvky pro filmy a seriály, 
v nichž je Praha zobrazena jako Praha, a které mají potenciál podpořit prezentaci hlavního města v zahraničí. Zároveň se také snaží přispět 
k podpoře vnímání Prahy jako moderní evropské metropole a film-friendly destinace pro audiovizuální produkci. 
 
Dne 29. září 2019 vyhlásil fond druhou výzvu roku 2019 se lhůtou pro podávání žádostí o nadační příspěvek od 1. do 25. října 2019. Jednalo 
se o celkově šestou výzvu nadačního fondu. Do výzvy bylo podáno sedm žádostí, všechny v řádném termínu. Pět žádostí, které splnily 
všechny formální náležitosti, bylo předloženo k hodnocení správní radě dne 27. listopadu 2019. Dva žadatelé svou žádost před zasedáním 
správní rady stáhli.  
 
Předmětem všech pěti žádostí byly tentokrát pouze celovečerní hrané filmy, čtyři z nich určené pro kinodistribuci, jeden film televizní. 
Všechny snímky jsou vyráběny v české koprodukci (tři majoritní a dvě minoritní české koprodukce). Žánrová paleta projektů v předložených 
žádostech je pestrá: od dobové biografie, přes soudobá dramata a thrillery až po komedii. 
 
Ve výzvě 2019/2 udělila správní rada nadační příspěvky v celkové výši 5,1 milionu korun třem projektům: 

 Il Boemo – historické životopisné drama o Josefu Myslivečkovi, pražském rodákovi a jednom z nejvýznamnějších evropských 
operních skladatelů druhé poloviny 18. století, který však zemřel v zapomnění. Režie Petr Václav. Koprodukce ČR, Slovenska a 
Itálie. Nadační příspěvek: 3 500 000 Kč 

 Lesní vrah – celovečerní drama mapující minimalistickým přístupem poslední rok života Viktora Kalivody, tzv. lesního vraha, který 
v roce v roce 2005 zastřelil tři osoby. Režie Radim Špaček. Plánovaná koprodukce ČR, Polsko a Rumunsko. Nadační příspěvek: 
800 000 Kč 

 Diplomatka – Nehoda (Die Diplomatin: Der Unfall) – televizní film z volné série německé veřejnoprávní stanice ARD s hlavní 
postavou diplomatky Karly Lorenz. Příběh Nehoda je pátým pokračováním a celkově již třetím z Prahy. Režie Roland Suso Richter. 
Německo-česká koprodukce. Nadační příspěvek: 800 000 Kč 
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