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21. DRAŽBA KLAPEK VYNESLA REKORDNÍ ČÁSTKU PRO MLADÉ FILMAŘE 

Zlín  –  V neděli  proběhla  na  Zlín  Film  Festiall  tradiční  dražba  lmělecky  ztiárněných
filmoiých  klapek.  Salon  filmoiých  klapek  jee  lž  pojeedenadiacáta  solčásí jeeho
doproiodnaho programl, iýtěžek z alkce pak Nadační  fond FILMTALENT rozdělí  mezi
filmoia projeekty začínajeících tirrcr. Do alkce letos piispělo siými díly 1l7 iýtiarníkr.
Celkoiá částka, kterol se podaiilo z klasicka alkce získat, jee 2 378 tsíc korln. 

Všech  147  klapek,  které  byly  zařazeny  do  letošní  aukce  v rámci  programu  Zlín  Film
Festivalu, má své nové majitele.t „Největší  zájem vzbudila klapka „Obecná škola“ autora
Maroše Churého, která byla vydražena za mimořádně vysokou 110 000 korun, dále klapka
„Hrej si a nezlob!“ od Dagmar Dudové za 70 000 korun a klapka „Rudolf II“ od Karla Musila
za 45 000 korun,“ uvedla mluvčí festivalu Kateřina Martykánová.t 

Jedna z klapek byla dražena elektronicky prostřednictvím aukčního portálu Aukro.t Zde se
cena díla „Klapka v klapce“ od Ivany Pavlišové vyšplhala na 17 655 korun.t Nový majitel však
částku dorovnal na 22 000 korun.t Celkový výtěžek letošního ročníku pak činí 2 400 tisíc ko-
run.t

Všechny finanční prostředky budou hned zítra rozděleny mezi vybrané filmové projekty stu-
dentů filmových škol a dalších mladých tvůrců.t „Do letošního ročníku jsme zaregistrovali 70
projektů, 11 z nich postoupilo do druhého kola,“ uvedl Čestmír Vančura, předseda správní
rady Nadačního fondu FILMTALENT, která projekty vybírá.t  

Za celou dobu existence Salonu filmových klapek již bylo vytvořeno 2369 klapek, které byly
vydraženy za celkem 32 934 600 korun.t Vůbec nejúspěšnější byla klapka Libora Vojkůvky
„Touhy plná, klapka rozevřená“, která byla v roce 2008 prodána za 199 tisíc korun.t Před
samotnou dražbou probíhají výstavy klapek na několika místech České republiky, letos po-
prvé zavítaly i do sídla Evropského parlamentu v Bruselu.t
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