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Vysočina Film Office
(Filmová kancelář Kraje Vysočina)
Zpráva o činnosti za rok 2019

Vysočina Film Office se i v roce 2019 snažila nalákat a podpořit filmové štáby v regionu Vysočina.
V tento rok se podařilo opět splnit spoustu aktivit, které byly ale i nebyly dopředu plánované.
Vysočina Film Office získala pro rok 2019 stejně jako pro roky předchozí podporu od Státního fondu
kinematografie a realizovala tak aktivity naplánované v projektu.
Jednou z hlavních aktivit v minulém roce se stala komunikace s filmovým štábem pohádky Princezna
zakletá v čase, která se natáčela na lipnických lomech, a to čtyři dny. Před samotným natáčením
došlo k propojení s filmovou kanceláří a následném kontaktování Krajem Vysočina. Došlo i k několika
obhlídkám za účasti Vysočina Film Office a také starosty obce Lipnice nad Sázavou pana Rafaje.

V roce 2019 se na Vysočina Film Office obracely jak filmové štáby, tak lokační manažeři, produkční
společnosti a ostatní kolegové z filmových kanceláří. Lokační manažeři poptávají zajímavá místa
v našem regionu (domy u jezera, místnosti z 30. let a další).
Svými aktivitami cílí Vysočina Film Office jak na filmové tvůrce, pro které se snaží zajistit příznivé
prostředí pro natáčení, tak na partnery uvnitř regionu, se kterými při zajišťování příznivého prostředí
spolupracuje. Jedná se také o veřejnost, které Vysočina Film Office prezentuje přínosy natáčení na
Vysočině a zmírňuje tak negativní dopady, které natáčení přináší především místnímu obyvatelstvu.
Síť spolehlivých partnerů se v regionu neustále rozšiřuje, proto došlo v roce 2019 na webových
stránkách www.filmvysocina.cz právě k doplnění lišty databáze dodavatelů. Zde je možné dohledat
různé dodavatele služeb, které filmaři vyhledávají. Jedná se například o ubytovací služby, stravovací
služby, půjčovny kostýmů, techniky a další. Nejprve byla oslovena všechna TIC, která mohla dát tipy
na kvalitní a spolehlivé dodavatele služeb v jejich okrese, a nyní se hlásí i samotní podnikatelé se
zájmem být zapsáni do naší databáze.
Hlavní způsoby propagace jednotlivým cílovým skupinám:

Filmový sektor - webové stránky (webová prezentace Vysočina Film Office i Czech Film Commission),
osobní komunikace a kontakt, osobní prezentace činnosti kanceláře na různých akcích (festivaly),
brožura, inzerce, location tour, emailová korespondence. V minulém roce jsme využili možnost
propagace přímo ve filmových novinách, a to při zlínském a karlovarském festivalu, kde tyto noviny
četlo několik set až tisíc osob denně.

Partneři - osobní komunikace a kontakt, setkání, webové stránky filmové kanceláře (formulář pro
kontaktování filmové kanceláře v případě zájmu o spolupráci), brožura, inzerce, email, tiskové zprávy.
Jako příklad bychom uvedli komunikaci s filmovou lokací Samota Křemen, kde se natáčel seriál Dáma
a Král a také Farma Rybníček, kteří vychovávají koně pro natáčení ve filmech.

Veřejnost - webové stránky, sociální sítě, festivaly, brožura, inzerce, tiskové zprávy.

Webové stránky
Webové stránky kanceláře byly v roce 2019 doplněny o dvě zásadní položky. Jednou z nich je již
zmíněná databáze dodavatelů. Zde je možné dohledat dodavatele v celém regionu Vysočina, které
mají filmařům co nabídnout. Jedná se o dodavatele stravovacích a ubytovacích služeb, komparz,
zapůjčení techniky a jiné. Webové stránky jsou podstatným zdrojem informací pro filmové tvůrce,
kteří zde najdou výčet služeb kanceláře, nabídku možností spolupráce, informace o regionu a jeho
dostupnosti, prostřednictvím fotografií jsou zde propagovány lokace vhodné pro natáčení.
Široké veřejnosti nabízejí stránky informace o filmech, které se na Vysočině již natočily nebo o
aktualitách souvisejících s natáčením v regionu (např. uzavření objektů z důvodu natáčení, o
uskutečněném natáčení v kraji apod.). Je na nich představena činnost filmové kanceláře včetně
kontaktů a zdůraznění přínosů, které s sebou natáčení v regionu přináší. Na stránkách jsou
zveřejňovány články propagující atraktivní lokace pro možné natáčení. Informace uvedené na
webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány.
Na webových stránkách filmové kanceláře jsou uveřejněny také krátké filmové zprávy, které
informují laickou i odbornou veřejnost o filmovém dění na Vysočině.
Na webových stránkách došlo také k doplnění lišty, kde budou postupně doplňováni partneři, se
kterými spolupracujeme. V první fázi jsme doplnili ty nejaktivnější.

Sociální sítě
Na oficiálním instagramovém profilu @regionvysocina je filmová kancelář Vysočina Film Office
prezentována příspěvky, týkající se stěžejních akcí v roce 2019, např. location tour (5. – 6. 11. 2019).
Ostatní příspěvky jsou směřovány k široké veřejnosti, a proto je k tomuto účelu využíván tento
oficiální profil, sloužící k propagaci Vysočiny jako atraktivní turistické destinace.

Tiskové zprávy
Vysočina Film Office připravuje tiskové zprávy, které jsou rozesílány novinářům a partnerům v
regionu. Tiskové zprávy pak přebírají regionální média. Tiskové zprávy jsou zveřejňovány také na
vlastních webových stránkách. V roce 2019 opět probíhala textová příprava pro image turistický
magazín Vysočina (v edici Look at it!), kde jsme opět prezentovali činnost Vysočina Film Office.
Zároveň jsme mohli využít i nových fotografií, které byly pořízeny z projektu Činnost Vysočina Film
Office v roce 2019, jež byl podpořen Státním fondem kinematografie.

Spolupráce s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jihlava
V roce 2019 se Vysočina Film Office pokusila o novou formu spolupráce s Mezinárodním festivalem
dokumentárních filmů v Jihlavě. Snažili jsme se akreditované účastníky festivalu zaujmout
regionálním menu, které mohli ochutnat na zakončovacím rautu, který proběhl jako vždy DKO
Jihlava. Navázali jsme spolupráci s restaurací Bílý Mák, která se zabývá vařením převážně regionálních
pokrmů, a to i staré receptury. Účastníci rautu se zajímali o suroviny, které byly použity, což je mělo
motivovat k následné další návštěvě regionu.

Inzerce v tisku
Vysočina Film Office opět inzerovala svoji činnost v příloze Léto na Vysočině v deníku MF Dnes, která
byla doručena předplatitelům v Kraji Vysočina a ve všech okolních krajích (Středočeský, Jihočeský,
Jihomoravský a Pardubický).

Spolupráce s partnery
Vysočina Film Office aktivně spolupracuje s Czech Film Commission a dalšími regionálními filmovými
kancelářemi. I v roce 2019 dostala Vysočina Film Office možnost propagace své Lokace v rubrice
Lokace měsíce, tentokrát se jí staly lipnické lomy. Dále byl region Vysočina zmíněn ve Film Friendly
Newsletteru s informacemi o filmovém dění v roce 2019. Hlavním marketingovým tématem Vysočiny
pro rok 2019 se stal právě film a veškeré aktivity byly směřovány k tématu „Vysočina filmová“.

Location tour - propagační fotografie
Filmová kancelář se snaží neustále rozšiřovat svou databázi fotografií. Za podpory Státního fondu
kinematografie bylo pořízeno 20 ks fotografií. Jednalo se o místa, kde se filmy v minulosti natáčely,
ale vznikly také fotografie míst, která jsou filmaři neobjevená a mohla by být pro ně zajímavá.
Vysočina Film Office postupně zpracovává a aktualizuje interní databázi kontaktů. Díky těmto
kontaktům tak může docházet i k rozšiřování databáze fotografií. Za významný marketinkový nástroj
je považovaná location tour, která se konala ve dnech 5. – 6. 11. 2019. Účastnilo se jí 10 osob, mezi
nimiž byli převážně lokační manažeři, profesionální fotograf, kolegyně z ostatních filmových kanceláří
a také zástupci Czech Film Commission. Tato tour trvala dva dny a účastníci navštívili mnoho lokalit
na Vysočině. Program navštívených míst byl připraven tak, aby byl pro zúčastněné zajímavý a
obsahově rozmatitý. Vždy nás velice potěší, když zavedeme účastníky location tour na místa, o
kterých vůbec nevěděli, a to se právě na této filmové tour děje.
Výstupem z location tour se staly fotografie, které vznikly díky profesionálnímu fotografovi. Ten dal
fotky k využívání všem zúčastněným. Dále vyšla tisková zpráva, kterou jsme zveřejnili na stránkách
organizace www.vysocinatourism.cz.
Každý účastník byl obdarován upomínkovou taškou, kde obdržel propagační materiály vydané
Vysočina Tourism a také flashku, kde se nacházely fotografie navštívených míst v době location tour.

Další aktivity Vysočina Film Office
Spolupracovali jsme také s festivalem pro mladé a nadějné filmaře. Ten se již po čtvrté konal
v Bystřici nad Pernštejnem. Jedná se o festival Studentské tvorby Start Film Fest, naším cílem bylo
jeho podpora hlavně v oblasti grafických prací a díky tomu jsme byli uvedeni jako partneři na všech
výstupech, které byly vydány.

Marketingové nástroje a podpůrné akce v roce 2019
Díky projektu „Památky žijí“ mohly také vzniknout tři zajímavé akce, které se konaly na podzim roku
2019, a kde se mohla prezentovat i filmová kancelář Vysočina Film Office. Jednalo se o kostýmované
prohlídky po filmařských místech na hradě Roštejn a také letní kino přímo na hradě. Dále se
uskutečnil Den otevřených dveří v klášteře Želiv, kde se konaly noční hrané prohlídky kláštera a
v odpoledních hodinách probíhal jarmark s různými aktivitami pro děti. Divadélka, vystoupení klaunů,
možnost svezení se na retro kolotoči a další. Poslední
akcí byla Filmová Ledeč, kdy se hrad Ledeč nad Sázavou
proměnil ve filmovou dílnu. Děti se zde mohly
převléknout do kostýmů, dojít si do maskérny, vyfotit se
jako filmové hvězdy ve fotokoutku a také se například
setkat s hrdinkou pohádky Čertí brko Judit Bárdos.

Pořízené fotografie
I v roce 2019 se podařilo obstarat nové a krásné fotografie z lokací, které nejsou tolik známé. Jednalo
se například o fotografie z muzea Tatry v Bystřici nad Pernštejnem, muzea ve Svratce, kde se nachází
kompletně vybavený obchod Jednoty a také Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín,
která má nádherné prostory jak venkovní tak vnitřní.

V Jihlavě dne 13. 2. 2020
Zpracovala: Bc. Michaela Králová

