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Град Чачак купио је за 4.300 својих ђака биоскопске улазнице за филм који још није
завршен, а за то је из градског буџета издвојено скоро милион динара! По речима
градоначелника Милуна Тодоровића, у години у којој се обележава значајан јубилеј, крај
Првог светског рата, град је одлучио да подржи филм "Чарапе краља Петра", који
обрађује управо ову тематику, тако што ће га - предфинансирати.

  

  

Лазар Ристовски на митингу СНС у Арени

  

Наиме, у решењу објављеном у Службеном гласнику града Чачка, наводи се да је крајем
јуна донета одлука да се за филм "Чарапе краља Петра" купе улазнице основцима и
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средњошколцима, по цени од 220, односно 205 динара по карти. Међутим, овај пројекат,
испред кога стоје Лазар Ристовски и његова продуцентска кућа "Зиллион филм", није
завршен, а премијера је најављивана за новембар ове године.

  

  

У решењу пише да се "одобравају средства у износу од 550.000 динара, за обезбеђење
додатних средстава на апропријацији 239, за потребе ОШ 'Свети Сава' Чачак, на име
предфинансирања играног филма 'Чарапе краља Петра', куповином 2.500 карата за
ученике основних школа на територији Чачка."
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  Градско веће је одлучило и да "за потребе Економске школе Чачак, на имепредфинансирања играног филма "Чарапе краља Петра" купи 1.800 карта, у вредностиод 369.000 динара.  По овоме, основци плаћају улазницу 220 динара, а средњошколци 205, или у просеку214. То укупно износи 4.300 карата и 919.000 динара за филм који још није завршен, акамоли почео да се приказује у бисокопима.  - Овај филм ће бити још један сведок српског херојства и родољубља, које из пијететапрема жртвама рата никада не смемо да заборавимо и на шта стално треба даподсећамо младе генерације. Због тога смо и прихватили предлог Продуцентске куће  "Зилллион филм" да узмемо учешће у предфинансирању овог филма и то из средставаса текуће буџетске резерве из које финансирамо значајније пројекте, који нисупредвиђени приликом креирања буџета за наредну годину – наводи градоначелникЧачка Милун Тодоровић.  

  Он наводи и да се пројекција овог филма у Чачку поклапа и са датумом обележавањаДана града Чачка, када ће ученици основних и средњих школа имати прилике да гапогледају.  Пројекције ће бити изведене у великој сали чачанског Дома културе за ученике градскихосновних и средњих школа, као и у чачанским селима за ученике њихових основнихшкола где за то постоје технички услови и где ће се, такође, пре пројекције филмапублици представити аутори и глумци овог филма, каже Тодоровић.  - Не треба занемарити и повољне финансијске услове за куповину карата пре завршеткафилма, чиме истовремено и помажемо овај национални пројекат. Град Чачак је картенабавио по цени од 200 динара, а њихова цена, када почну редовне пројекције, ће бити350 динара – навео је градоначелник Тодоровић у одговору за "Блиц".  Ипак, једноставна и јасна рачуница указује да цена појединачне карте износи више од200 динара.  "Проблематични" буџет  Предфинансирање указује на потребе овог филмског пројекта да допуни буџет,међутим, питање буџета било је проблематично и пре почетка снимања.  Наиме, пројекат је на конкурсима Филмског центра Србије претходно одбијан два пута,па је из трећег пута добио 40 милиона динара. Део комисије која је овом пројектудоделила државна средства за реализацију, био је и кум Лазара Ристовског, редитељБобан Скерлић.  
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  Лазар Ристовски и Бобан Скерлић  - Сигуран сам да би етички гест био изузимање гласа за пројекат који је радио кум и даби тако нешто све решило. Додуше, онда би резултат конкурса био другачији... - рекао јетада за "Блиц" Димитрије Војнов, члан комисије који је одустао од гласања, и који је напитање да ли је овај пројекат највећи фаворит одговрио: "Мој искрени утисак је да није".  
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  Филм је касније подржао и РТС, који ће "Чарапе краља Петра" приказати кроз серију оддесет епизода.  Такође, осим што ће Лазар Ристовски тумачити главну улогу, његов син Петар Ристовскије редитељ, а међу глумцима се налазе још два члана породице Ристовски - Даница иЈовица.  Ристовски је у медијима помињао како без државне подршке и довољно буџета неће низапочињати снимање филма на коме је радио седам година, сматрајући да је тема којужели да обради, од историјске за важности, те би држава морала да учествује.  Сада га "предфинансирају" чачански ђаци, односно њихови родитељи који и пунебуџетску касу. Поставља се питање, колико заправо коштају (једне) "Чарапе"?    (Блиц)  
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