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DRAŽBA FILMOVÝCH PŘESÁHLA LETOS DVA MILIONY KORUN  

 

Zlín – Ve Zlíně proběhla v neděli odpoledne opět dražba umělecky ztvárněných filmových 

klapek. Projekt, který je již tradiční součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu, 

se letos uskutečnil již po devatenácté. Na dražební listině bylo tentokrát rekordních 135 

položek. Výtěžek z klasické dražby byl celkově 2 125 000 Kč, ten následně navýšila ještě 

částka 28 101 Kč z aukce elektronické.  

 

Oproti loňskému roku, kdy byl výtěžek 1.656.500 Kč,  se tak výsledná suma vyšplhala téměř 

o čtvrtinu.  "Za nejvyšší částku byla letos vydražena klapka Jaroslava Němečka s názvem - 

Slon pro štěstí - za 60 000 Kč, následovaná klapkou Ladislava Pálky - Mnoga ljeta zdavi byli - 

za 57 000 Kč a Josefa Velčovského - Vypuštění kanálu La Manche účelem jarního úklidu - za 

52 000 Kč," uvedla mluvčí Zlín Film Festivalu Kateřina Martykánová.   

 

Novinkou letošního ročníku je elektronická dražba, ve které byla na aukčním portálu Aukro 

v minulém týdnu nabídnuta klapka fotografa Jana Saudka. Dražba skončila v neděli 29. 

května ve 20:00 na částce 28 101 Kč.  V součtu tedy letošní ročník Salonu filmových klapek 

získal 2 153 101 Kč. 

 

Výtěžek aukce bude stejně jako loni věnován na podporu autorských snímků studentů 

filmových škol a dalším začínajícím tvůrcům. „Již v pondělí dopoledne vybere Nadační fond 

FILMTALENT ZLÍN na základě soutěže vítězné projekty. „V letošním roce se do soutěže o tuto 

podporu uchází 33 projektů,“ říká členka Nadačního fondu FILMTALENT Zlín, Markéta 

Pášmová. 
 

V roce 2015 podpořil Nadační fond na základě soutěže 800 tisíci korunami 14 projektů - 

výstav, dokumentárních, hraných a animovaných filmů. Do užšího kola postoupily projekty 

z Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, pražské FAMU, UTB ve Zlíně, ale také řada 

nezávislých režisérů či producentů. 

 

Projekt Salon filmových klapek odstartoval v roce 1998 a za dobu existence projektu vzniklo 

už 2 174 klapek, které putovaly do soukromých sbírek. Nejúspěšnější v historii byla dosud 

klapka Libora Vojkůvky nazvaná Touhy plná, klapka rozevřená, v roce 2008 za ni dal kupec 

199 tisíc korun. Do letošního roku aukce vydělaly přes 28 milionů korun.  
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