
 
 
Výsledky rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund o projektech 
podaných do Výzvy k předkládání žádostí o nadační příspěvek 2021/2 
 
 
Nadační fond vyhlásil dne 1. října 2021 druhou výzvu roku 2021 se lhůtou pro podávání žádostí o nadační příspěvek od 5. do 25. října 
2021. Jednalo se o celkově desátou výzvu nadačního fondu založeného v roce 2016.  
 
Do výzvy bylo podáno osm žádostí, všechny v řádném termínu. Všech osm žádostí splnilo požadované formální náležitosti a bylo 
předloženo k hodnocení správní radě dne 29. listopadu 2021.  
 
Mezi osmi hodnocenými projekty byly dva dokumentární filmy, čtyři hrané a dva krátkometrážní filmy – jeden animovaný, druhý 
hraný.  
  
Ve výzvě 2021/2 byly přiděleny nadační příspěvky v celkové výši 3 350 000 korun těmto pěti projektům: 
 
 

• The Plutonians   
Komedie The Plutonians vypráví o americkém vědci Alvinovi, který celý svůj profesní život zasvětil výzkumu planety Pluto. Když zjistí, že 
se na pražském astronomickém kongresu bude hlasovat o vyloučení planety Pluto ze Sluneční soustavy, vydá se do Prahy, aby „svou“ 
planetu bránil. Fiktivní Alvinův příběh se odehrává na pozadí reálné historické události – astronomický kongres se opravdu v Praze roku 
2006 konal a diskuze kolem redefinice pojmu planeta je dnes známá jako „boj o Pluto“.  
Režie: Tim Delaney. Koprodukce USA a ČR.  
- nadační příspěvek: 900 000 Kč 
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• Prezidentka 
Prezidentka je romantická komedie o krásné a chytré Kateřině, která jednoho dne potká charismatického sochaře Petra. Ten ale netuší, 
že se právě zamiloval do české prezidentky. Hlavní roli hlavy státu ztvárnila Aňa Geislerová, roli bohémského sochaře Ondřej Vetchý.  
Režie: Rudolf Havlík. Koprodukce ČR a Irska.  
- nadační příspěvek: 1 000 000 Kč 
 

• Nikdo mě nemá rád 
Milostné drama se zabývá v českém prostředí dosud jen málo reflektovaným tématem intersexuality, které úspěšné režisérské duo 
Tomáš Weinreb a Petr Kazda (tvůrci mimo jiné oceňovaného snímku Já, Olga Hepnarová) zkoumá na příběhu Sáry a Martina, kteří se 
do sebe navzdory všemu a všem zamilují. Jejich okolí ale odlišnost jen tak snadno nepřijme.  
Režie: Tomáš Weinreb a Petr Kazda. Koprodukce ČR, Slovenska, Francie a Švýcarska.  
- nadační příspěvek: 1 000 000 Kč 
 

• Dýmová hora 
Celovečerní dokument Dýmová hora je vizuálně poetickou zprávou nejen o problematice lidí bez domova, ale zejména o svobodě, 
která někdy může znamenat život mimo systém. Film také jedinečným způsobem dokumentuje prostor kolem Nákladového nádraží 
Žižkov. Snímek je součástí rozsáhlého projektu, v jehož rámci se již konala výstava v Muzeu hlavního města Prahy, konference, byla 
vydána publikace i inaugurován památník, který je umístěn ve zrevitalizovaném parčíku v těsné blízkosti bývalé bezdomovecké osady. 
Režie: Epos 257. Koprodukce ČR a Slovenska.  
- nadační příspěvek: 250 000 Kč 
 

• Hurikán 
Krátký animovaný film Hurikán sleduje stejnojmennou hlavní postavu a její neslavné peripetie jednoho večera na Žižkově. Hurikán je 
prvním animovaným filmem, který Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund podpořil.  
Režie: Jan Saska. Koprodukce ČR, Slovenska a Francie.  
- nadační příspěvek: 200 000 Kč 
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