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 Základní informace o filmu 

 
 
Scénář Ondřej Štindl 

Režie Radim Špaček 

Producent Vratislav Šlajer 

Kamera Jaromír Kačer 

Architekt Pavol Andraško 

Výtvarnice kostýmů Andrea Králová 

Umělecká maskérka Jana Dopitová 

Hudba Tomáš Vtípil 

Hudební spolupráce Ondřej Anděra 

Titulková skladba WWW (Ondřej Anděra, Lubomír Typlt) 

Střih Anna Johnson Ryndová 

Zvuk Marek Hart, Jakub Čech 

Produkce Bionaut Films 

Koproducenti Česká televize, Televizní studio Ostrava, UPP, Film 
Studio Gatteo, SoundSquare 

Film vznikl ve spolupráci s HBO 

Pomocná režie Lukáš Viznar 

Casting Kateřina Oujezdská 

Vedoucí výroby Pavel Čechák, Jana Garajová 

Hrají Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Martin Finger, 
Luboš Veselý, Lukáš Latinák, Barbora Milotová, 
Oldřich Kaiser, Ivana Uhlířová, Iva Pazderková, Jana 
Janěková, Jiří Štrébl, Roman Zach  

Film vznikl za přispění Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české 
kinematografie 

Distribuce Bontonfilm 

Žánr Thriller 

Stopáž 146 min 

Formát 35mm 

Termíny výroby natáčení od prosince 2008 do léta 2009 
premiéra 4. února 2010 

Přístupnost od 12 let 
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Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku.  
noticka 

Antonín, příslušník tajné policie v sobě má obrovský nezacílený vztek a všechno kolem - 
práce i rodinný život - ho ubíjí a nudí. Upne se na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku, 
neví, co od ní chce, ale chce to strašně. Není v tom láska ani jiný druh čisté vášně – 
pouze spalující touha po iluzi útěku z klece nudného života beze smyslu. Antonínova 
nesmyslná snaha získat Kláru pro sebe ho obrací i proti vlastním lidem a systému. Pokud 
ale Antonín porušuje pravidla organizace, jíž slouží, není to gesto občanské nebo dokonce 
politické – je to vzpoura čistě osobní a zběsilá. Antonínova zkáza v sobě však možná 
nese i jakousi prchavou naději.  

 

o filmu 

Pouta jsou thriller s temným příběhem a nepředvídatelně jednajícím hrdinou, 
prostoupený pocitem ohrožení, strhující a napínavý. “Hybatelem příběhu je Antonín, 
nevyzpytatelná osobnost, nebezpečná svému okolí, s mocí a možnostmi příslušníka tajné 
policie v totalitním režimu. Za svým cílem jde sebezničujícím způsobem. Všechny postavy 
filmu, a s nimi i diváka, udržuje ve stálém napětí,“ vysvětluje producent Vratislav Šlajer.  

„Chtěli jsme vyprávět  příběh, který má univerzálnější téma než výpověď o době, v níž se 
odehrává. Postavy nemají žádné reálné předobrazy. Jejich příběh určitě není příběhem 
politickým. Politika jen vyhrocuje dilemata, která musí hrdinové řešit, dilemata, která 
zdaleka nejsou svázána s dobou a místem děje,“ zdůrazňuje scenárista Ondřej Štindl. 

 

příběh 

Československo, rok 1982. Tomáše zmáhá únava. V odporu proti režimu již nenachází 
nějaký praktický význam, nevidí možnost “vítězství” a s ním související osobní 
perspektivu. Dobové poměry navíc žádný nový začátek neumožňují – kromě emigrace. 
Únik hledá v mimomanželském vztahu s Klárou. 

Antonín se od svého informátora a Tomášova přítele Pavla o nevěře dozvídá. Kláru 
sleduje. Jeho zájem o ni je však víc než profesionální. Vidí v ní člověka, který by ho mohl 
zachránit. Možná jeho posedlost jen potřebovala důvod naplno propuknout. Antonínova 
sebedestrukce, Pavlova zbabělost a Tomášova pasivita tak vytvoří soukolí zrady, 
manipulace a pokřiveného vzdoru, který všechny protagonisty nakonec rozdrtí.  

Hrdiny příběhu sužuje touha uniknout z pasti vlastního života. Paradoxně tím ale zrazují 
to, co je naplňuje a o to více se přibližují vlastnímu zničení. 
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 Rozhovory s tvůrci 

 

 Radim Špaček – režie 
 

Své předcházející filmy jste nejen režíroval, ale 
byl jste i autorem námětu a scénáře. Producent 
Pout za vámi přišel s hotovým scénářem 
Ondřeje Štindla. Váhal jste, zda nabídku 
přijmout? Co vás na scénáři zaujalo? 

Neváhal jsem ani vteřinu. U těch předchozích filmů 
jsem byl scenáristou spíše z donucení - psaní mi 
nejde a ani mě to nebaví. Už dlouho jsem ale tušil, 
že musím časem narazit na poutavý text, který mě 
dostane a bude zfilmovatelný. Stalo se. Se scénářem 
souzním v jeho přímočarosti, důrazu na 
věrohodnost, ale zároveň nejednoznačnost 
charakterů postav, oslovila mě i ta poněkud stísněná 
atmosféra, která ke každému thrilleru patří.  

V čem je režijní práce jiná, když nerealizujete 
vlastní scénář? 

Přítomen je zejména stálý strach, abych tu skvělou předlohu nepokazil. Daleko častěji, 
než když realizuje svůj původní nápad, téměř nepřetržitě, se člověk sám sebe ptá, jestli 
něco nedělá blbě, jakou zvolit míru, jestli všemu ze scénáře dokonale rozumí a jak to má 
interpretovat. Ovšem ty základní věci - spolupráce s herci, počasím, kameramanem a 
ostatními profesemi - zůstávají samozřejmě stejné. Stejně nelehké.    

Pouta jsou filmem týmovým, vy osobně jste si pochvaloval především spolupráci 
s kameramanem Jaromírem Kačerem, proč? 

Jaromíra jsem poprvé potkal před dvaceti lety, kdy jsem se mihnul ve filmu Vojtěch, 
řečený sirotek, který snímal. Jako režisér jsem s ním však spolupracoval poprvé a 
přestože jsme zpočátku k sobě museli možná trochu komplikovaně hledat cestu a já jsem 
se během natáčení přímo na place vzdával jedné své představy za druhou, čím dál častěji 
jsem začal cítit, jak jsou ty mé představy 
banální a povrchní. Jaromír mi zkrátka ukázal 
jiný pohled na svět kolem mne. Bylo to 
dobrodružství se vším všudy a tak to mám 
rád. Nic by nám to ale nebylo platné, 
kdybychom neměli podobně inspirativní a 
pohodový vztah i s ostatními spolupracovníky. 
Jo, myslím, že ta podvědomá sázka na dva 
solitéry obklopené skvělými týmovými hráči 
producentovi vyšla.        

Pouta se odehrávají v 80. letech 
minulého století, ve filmu se neobjeví ani 
jeden zjevný symbol té doby, žádná rudá hvězda...  byl to záměr?  Jak vy 
osobně vnímáte dobu, ve které se Pouta odehrávají a jejich příběh? 

V roce 1982 mi bylo devět let, bydleli jsme na pražském sídlišti a pomalu jsem již začal 
vnímat klasickou schizofrenii té doby, kdy se jiné řeči vedly doma a jiné ve škole. Byl 
jsem úspěšně masírován dobovou propagandou, nadšeně hltal majora Zemana a nevěřil 
spolužákům, že Prahu kdysi sovětské tanky nejen osvobodily, ale i okupovaly. Z 
Dismanova rozhlasového souboru, kam jsem chodil, vyhodili kamarádku, jejíž máma byla 
mluvčí Charty (což byla ovšem v naší dětské fantazii tajná policie proti Husákovi) a já 
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jsem byl smířen s tím, že nikdy neuvidím moře a nikdy nebudeme mít barevnou telku. 
Soudím, že zejména ten pocit smíření se s podmínkami, ve kterých jsme žili, to, že jsme 
tu nenormálnost vnímali jako normalitu a že ty komunistické symboly a hesla nikoho 
nevyváděly z míry, že je všichni již brali jako přirozenou součást okolí, nás vedlo k 

tomuto poněkud dietnímu přístupu a 
pokusili jsme se jistou tísnivost té doby 
vyjádřit jinými vizuálními prostředky.  

Realizaci filmu předcházely rok a půl 
trvající castingy, jak probíhaly? 

Bylo to vyčerpávající, ale velmi příjemné. 
Studoval jsem kdysi herectví, jsem 
komunikativní extrovertní člověk a rád se 
seznamuju s novými lidmi, takže jsem byl 
jako ryba ve vodě. Za den jsem se 
seznámil s 15-20 herci a herečkami, 
případně pokecal se starými známými, 

hovořili jsme nejen o našem chystaném filmu, ale i o osobním a profesním životě 
jednotlivých adeptů, pak jsme si společně sehráli několik etud na motivy konkrétních 
scén. Herci castingy nijak nemilují, je to někdy i dost ponižující, ale i když jsem večer už 
padal na hubu, snažil jsem se, aby na to alespoň nevzpomínali s hořkostí.   

Pouta jsou hotová, cítíte úlevu, očekávání nebo pochybnosti? 

Přestože jsme si jisti, že jsme nic neodbyli a k celému filmu přistupovali co nejpoctivěji, 
jisté napjaté očekávání přece jen cítím. Zejména jsem zvědav, jak Pouta zarezonují v té 
části publika, která už dlouho volá po filmu nerozplizlém žánrově ani výpovědí či řekněme 
filmu, který nehraje na retro strunu a zároveň má ambice vztahovat se k minulosti jinak 
než smířlivě.  

Jaké jsou vaše aktuální pracovní plány? 

Snad neprozradím žádné tajemství, když napíšu, že Ondřej Štindl má hotový další 
scénář... 

 
 

BIOGRAFIE Radima Špačka 
 

Narodil se roku 1973 v Ostravě. Když mu bylo 
pět, přistěhoval se s rodiči do Prahy, kde začal 
chodit do základní školy a Dismanova dětského 
rozhlasového souboru (spousta větších i malých 
rolí v desítkách rozhlasových her, TV pořadů pro 
děti, dabing). Jako střední školu si zvolil 
konzervatoř, hudebně-dramatický obor (herectví). 
Režisér Karel Kachyňa ho obsadil do hlavní role ve 
svém filmu Blázni a děvčátka (1989), další role 
dostal ve filmech Vojtěch, řečený sirotek (rež. 
Zdeněk Tyc, 1989) a Jan (rež. Ivo Trajkov, 1990). 
Po maturitě v roce 1991 pracoval jako asistent 
režie na filmových zakázkách zahraničních 
produkcí (Swing Kids, Catherine Courage, Il 

Giovanni Mussolini), než byl o rok později napoprvé přijat na katedru režie pražské 
FAMU. Po ukončení 1. ročníku přerušil studium a vydal se do obleženého Sarajeva 
(1993), kde v produkci České televize, tvůrčí skupiny Čestmíra Kopeckého natočil svůj 
první film Mladí muži poznávají svět (1995). Film byl vybrán do soutěže karlovarského 
filmového festivalu (1996) a obdržel tam Cenu Mezinárodní asociace filmových klubů a 
Cenu ekumenické poroty. Na festivalu Alpe Adria v Terstu získal čestné uznání. Ve studiu 
na FAMU pokračoval, dva roky moderoval a režíroval televizní pořad o alternativní hudbě 
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“60”. Studium ukončil absolventským filmem Rychlé pohyby očí (1998) a státní 
závěrečnou zkouškou (1999). Ihned po ukončení školy dostal stipendium od německé 
nadace DAAD na půlroční pobyt v Berlíně, kde napsal scénář dosud nerealizovaného 
hraného celovečerního filmu Dobré úmysly. Pro mezinárodní filmový festival 
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět natočil upoutávku do kin v roce 
2001. Jako jeden z pětice režisérů se podílel na dokumentárním filmu v produkci České 
televize Zpráva o stavu světa (2001) natáčeného během zasedání MMF v září 2000 
v Praze. V roce 2002 a posléze i polovinu roku 2004 režíroval pro ČT magazín o 
současném výtvarném umění Artóza, celý rok 2004 běžel na obrazovkách seriál Etiketa, 
jenž spolurežíroval, a na podzim téhož roku měl v kině premiéru téměř dvouhodinový 
dokument, mapující pohnuté události provázející někdejší krizi v ČT Bezesné noci. 
V létě roku 2005 spolurežíroval dokument rozkrývající fenomén technokultury Tekno je 
mý všekno z televizního cyklu ČT Velký vůz, režijně se podílel i na multikulturním 
magazínu Kosmopolis.  Od roku 2003 též každoročně spoluorganizuje Festival 
bollywoodského filmu. Byl jedním z režisérů seriálu Letiště, pracoval na multikulturním 
(Kosmopolis) a queer (Q) magazínu České televize a s Miroslavem Bambuškem natočil 
hraný dokument Efekt přihlížejícího. V produkci společnosti Bionaut Films dokončil 
celovečerní film Pouta, je též producentem nového filmu Miroslava Bambuška Jan Hus – 
mše za tři mrtvé muže. 
 
FILMOGRAFIE: 
Ve svém bytě bydlím sám (1995), FAMU, 12´, 35mm 
Mladí muži poznávají svět (1995), ČT, 73´, 35mm 
Bolest (1996), FAMU, 15´, video 
"60" (1996 - 7), ČT, série TV pořadů 
Ceny bez ceny (1997), ČT, cyklus Zblízka 
Rychlé pohyby očí (1998) 
Best Before The End (1998), FAMU, 17´, video 
Velký vůz (2000 - 2005), ČT, série TV pořadů 
Upoutávka festivalu Jeden svět (2001), Člověk v tísni, 1´, 35mm  
Zpráva o stavu světa (2001), ČT, 80´, video (spoluautor) 
Artóza (2002, 2004), série TV pořadů 
Etiketa (2004), série TV pořadů 
Bezesné noci (2004), David Čálek & Radim Špaček, NFI 
Kosmopolis (2005 - 2007), ČT, 28´, série TV pořadů 
Q (2007), ČT, 26´, série TV pořadů 
Letiště (2006 - 2007), Filmbrigade, 50´, seriál 
Efekt přihlížejícího (2008), Česká televize, 50´, spolu s Miroslavem Bambuškem 
Pouta (2010), Bionaut Films, 35 mm 
Jan Hus (2009), producent 
Přešlapy (2009 – 2010), Filmbrigade, 50´, seriál 
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 Ondřej Štindl - scénář 
 

Tak dlouho jste o filmech psal z pozice novináře, až 
jste nakonec sám napsal scénář. Jak dlouho ve vás 
chuť k tomuto činu zrála? 

Nebylo to vysloveně tak, že bych si jednoho dne řekl, že 
nebudu psát jenom o filmech a zkusím si napsat vlastní 
film. Napadl mě prostě ten příběh. Jednou, když jsme s 
kamarádem šli z kina ze Scorseseho Casina, jsme se 
nezávazně bavili, o čem by asi byl podobný film, kdyby 
byl český. Z nudy jsem o tom přemýšlel a napadl mě ten 
úplný základ příběhu Pout.  Pak jsem si pár roků říkal, že 
bych tu historku mohl sepsat, no a pak jsem ji skutečně 
napsal.  Uvědomoval jsem si, jak často se v reakci na 

filmové kritiky ozývají věty typu „ať si ten nýmand zkusí udělat svůj film a teprve potom 
něco říká...“, a že možná tím svým pokusem dám lidem, kteří takové věci říkají, munici. 
Ale nakonec mi došlo, že je mi to vlastně úplně jedno.  

Jak dlouho trvala práce na scénáři?  

První verzi jsem měl hotovou na konci roku 2002.  Pak jsem ji ještě mockrát přepisoval, 
snažil se ji vylepšit - příběh sám se během té doby zas až tak moc neměnil. Některé věci, 
například dialogy v některých obrazech, jsem přepisoval ještě během natáčení, třeba 
kvůli tomu, že se měnila lokace, člověk taky získal jasnější představu o tom, co je 
hercům blízké a tomu původní text přizpůsoboval. Poslední změny jsem dělal ještě po 
natáčení při postsynchronech. Scénář, tak jak byl nakonec natočený, vlastně v psané 
podobě nemám. Ty změny ale nebyly nijak zásadní. 

Proč jste příběh zasadil právě do doby tuhé totality, když zdůrazňujete, že nejde 
o film politický? 

V osmdesátých letech jsem dospíval, v tom věku má člověk jakousi citlivost, všechno 
vnímá silněji, takže jsem tu dobu docela hodně prožíval - třeba způsob, jímž lidi ubíjela, 
ale nejenom to. Nějak ve mně zůstala. No, a když jednoho napadne příběh, ve kterém 
hraje důležitou úlohu estébák, moc období na výběr nemá. Nakonec jsem se rozhodl pro 
první půli osmdesátých let, čistě proto, že si ji poměrně dobře pamatuji, mohl jsem si 
představovat, že někde v těch ulicích, kudy chodí hrdinové, chodím taky já. 
Mimochodem, ve filmu je scéna, kde Klára jde kolem partičky kluků a holek, kteří 
zapalují popelnice. Vznikla tak, že jsem si řekl, že do scénáře musím sám sebe vepsat 
přímo - takže jsem jeden z těch kluků. Jednu z holek zase hraje moje dcera.  

Jsou Pouta inspirována osudy konkrétních lidí? 

Ne, nejsou, jsou to originály, alespoň doufám. Párkrát jsem ve scénáři použil větu, 
kterou jsem třeba od někoho slyšel, do konečné verze se ale prakticky žádná nedostala. 
Vlastně jenom povídání o účinku sýru romadúr na opičáky v zoologické zahradě. Ani 
nevím, jestli to skutečně funguje tak, jak Martin Husár ve scénáři říká. Přiznávám, že 
jsem to neověřoval. 

Pouta jsou prezentována jako temný thriller, temná byla pro mnohé určitě doba, 
ve které se odehrávají – 80. léta, v čem ještě spočívá „temnost“ příběhu?  

V hlavní postavě. Antonín má skutečně temné srdce. Ale zase je to srdce, není to kus 
bakelitu… Jeho posedlost je soustředěná a cílevědomá, bezohledná vůči všem včetně 
jeho samého. Je to strašný chlapík, dělá hnusné věci, nechtěl bych ho potkat. Ale má v 
sobě určitou tragičnost, jíž se z té nicotnosti kolem vymyká. Máme to s ním všichni 
trochu složité… 
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Byl jste aktivním účastníkem celého procesu realizace vašeho scénáře, což 
v českém filmu nebývá právě obvyklé, která fáze vás nejvíce a naopak nejméně 
bavila?  

Přemýšlení nad látkou, diskutování o ní, vymýšlení si věcí - to mě bavilo hodně. Bohužel 
ale nejsem typ autora, který sype s lehkostí slova z rukávu, takže při psaní samém jsem 
někdy hodně úpěl. Občas se sice člověku poštěstí, že všechno najednou jde rychle a on 
vidí, že je to dobré, jenže daleko častěji to je, jak se říká, porod (matky snad prominou). 
Člověk bojuje i s tím, aby nějakou scénu napsal alespoň blbě a díky tomu pokročil dál s 
tím, že se k ní časem vrátí. Jinak samo natáčení pro mě bylo skvělé. Člověk při 
projekcích denních prací sledoval, jak film roste, občas přišel na plac, kibicoval při 
průběžných diskusích ostatních a nemusel přitom vstávat v nekřesťanské hodiny a 
mrznout někde na place. Docela pohodička. Debaty o střihu, hudbě a zvuku jsem si 
docela užíval.   

  

 

BIOGRAFIE Ondřeje Štindla 

Narodil se roku 1966. Po revoluci, která ho zastihla jako 
studenta na Pedagogické fakultě UK, začal s přáteli chystat 
vysílání nezávislého rádia. Na podzim roku 1990 se stanice – 
tehdy známá jako Rádio Stalin (podle místa odkud se vysílalo) 
– skutečně z éteru ozvala. Původně pirátské vysílání bylo 
časem legalizováno; v tak vzniknuvším Rádiu 1 dělal  
moderátora hitparády Strašidelný zámek, diskžokeje, vyráběl 
reklamy. Dodnes v Rádiu 1 jednou za dva týdny vysílá. První 
texty publikoval v Kritické příloze Revolver Revue – týkaly se 
českého filmu a pop music. V roce 1994 psal spolu s Davidem 
Ondříčkem scénáře pro čtrnáctidenní pořad Videománie v 
soukromé televizi. Od poloviny devadesátých let se živí 
žurnalistikou. Začínal v zahraniční redakci již neexistující 

agentury ČTA, v Lidových novinách (1997-2000) byl v kulturní rubrice (krátce ji i vedl), 
později přešel mezi komentátory. V české redakci BBC (2000-2006) byl komentátorem a 
vnitropolitickým zpravodajem, zabýval se i kulturou a zvláště filmem. Kromě toho v té 
době publikoval fejetony v LN a recenze v Týdnu. Po zrušení české sekce BBC nastoupil 
do redakce Týdne, kde pracoval v kulturní rubrice. Od října 2001 nastoupil do Lidových 
novin. Pouta jsou jeho první filmový scénář, v současnosti dokončuje druhou filmovou 
látku. Je ženatý a má tři děti. 
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 Jaromír Kačer – kamera 
 

Fázi, ve které jsem dostal příležitost do 
přípravy filmu Pouta vstoupit, již mnohé 
předcházelo. Rozhodně lze prohlásit, že 
tento snímek má k „rychlokvašce“ opravdu 
daleko. Producent ví své a nutno ocenit jeho 
odvahu a potažmo důvěru, se kterou 
realizační tým trpělivě sestavil. Oporou mu 
jistě byl zajímavý a vyladěný autorský 
scénář. Pouta pro mne byla výjimečná právě 
prací s textem, jeho transformací z literární 
do filmové podoby. Jsou to jistě věci 
navýsost subjektivní a každý zúčastněný je 

může vnímat rozdílně a dokonce výrazně jinak, ale já osobně si nejvíce cením prostoru, 
který režisér vytvořil – lépe řečeno, který se mu podařilo ve výrobní mašinérii uhájit, 
takže scénář zůstal textem živým, nestal se konzervou pro rutinní otevření a hladké 
přežvejkání výrobou. Během četných schůzek, při ladění technického scénáře, ruku 
v ruce s hereckým obsazením a výběrem lokací, zůstával stále prvotní ohled na obsah a 
smysl. Při záběrování jsme se často vrátili k předpokládanému minimálnímu počtu záběrů 
a nedrbali si ega, jak pěkně jsme to nad papírem zvládli. Lze to nazvat jakýmsi přesahem 
do příběhů synchronicity, kdy následné improvizace na place nejsou pak „vařením 
z vody“, ale vytěžením toho všeho, co se „právě teď, v tuto chvíli“ nabízí a nad papírem 
nevysedí. Občas nervy pracují, žaludky se trochu kroutí, ale to asi patří k věci. 

Téma filmu je zasazeno do počátku osmdesátých let, a ačkoliv jde o dobu nepříliš 
vzdálenou, tak při realizaci tato drobnost přinesla mnohá překvapení. Najít sídliště či ulici 
dobově odpovídající je již samo o sobě prací mravenčí, ale pak ještě ta následná 
prozření, že za pár týdnů i za pár dnů může být všechno jinak! Tu nové garáže, tu 
plastová okna či zateplování fasád... zkrátka lokační si s námi celkem užili. Postprodukční 
počítačové zázraky jsme programově odmítali. 

Takto s odstupem, kdy nervy se již zklidnily a slepené obrázky mluví a hrají, mohlo by se 
zdát, že natáčení Pout byla příjemná procházka s prima lidmi a i temnější to struna 
tématu dala zažít též situace veselé, neřku-li humorné. Nicméně ten balvan nebyl vůbec 
nejlehčí a nikterak se nevalil s furiantskou lehkostí, „lidského sádla“ padlo dost.  

Nelze jinak, než touto formou poděkovat vlastně všem, kdož na filmu pracovali a na 
vzniku se podíleli. Pouta zalezla pod kůži a doufejme, že tomu tak bude i u obce divácké. 

 
 

BIOGRAFIE Jaromíra Kačera 

Jaromír Kačer (nar. 1961 v Praze) vystudoval 
katedru kamery na pražské FAMU, kde 
spolupracoval na školních snímcích Lichá směna 
(režie K. Snop), Tatínek neprotestoval (režie J. 
Suchý), vizuálně nápaditém dramatu Vlček (režie 
Z. Tyc) i ojedinělém kameramanském exkursu do 
světa animace (výtvarná spolupráce M. Pavlátová) 
– snímku Tady. Do světa celovečerního hraného 
filmu  vstoupil v roce 1989 pozoruhodnou 
černobílou baladou Vojtěch řečený sirotek  
režiséra Zdeňka Tyce, která se řadí mezi 
nejvýraznější filmy konce minulého století.  

Po ukončení studií pracoval v Laterně Magice, kde 
se chopil filmově trikové složky představení 
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Mínotaurus.  Dále pak působil v dokumentárním i hraném filmu.  Spolupracoval 
s dokumentaristkou Janou Ševčíkovou na filmech Jakub, Svěcení jara – Min Tanaka, 
Starověrci i nejnovějším snímku Gyumri, který v roce 2008 získal cenu CULT pro 
nejlepší dokumentární film v sekci L'Altro Cinema na festivalu v Římě. S režisérem 
Jaroslavem Hyklem je spolupodepsán pod hudebním filmem Archa Noemova, pohádkou 
ze současnosti Róza strážné strašidlo a výtvarně stylizovaným dokumentem J. Váchal 
- Magie dřevorytu.  Za zmínku stojí také obrazový průvodce Pražský hrad krok za 
krokem a Císař Karel IV., stejně jako dlouhodobější práce na značné části 
dokumentárního seriálu Putování za vínem. Jaromír Kačer pracoval rovněž na trilogii 
Gustav Mahler v režii Pavla Kačírka, kde poloha vyprávění dovedně balancuje mezi 
výpravným historickým filmem a dokumentem. S Ivanem Vojnárem natočil dokumenty V 
zahradě a Herci a v roce 1997 snímal i jeho celovečerní hraný film Cesta pustým 
lesem, který získal nejvyšší ocenění na kameramanském festivalu v Barceloně. Na filmu 
Sentiment režiséra Tomáše Hejtmánka, inspirovaném setkáním s legendou české 
kinematografie Františkem Vláčilem, snímal jeho exteriérovou a reálovou část. J. Kačer 
stál za kamerou také u televizních dětských filmů Archa pro Vojtu a Bubu - Vánoční 
příběh režisérky Moniky Elšíkové. 
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 Vratislav Šlajer – producent 
 

Producent je u zrodu filmu od začátku do konce. Která 
fáze vás nejvíce a naopak nejméně bavila? Byla i nějaká 
krizová místa? A jste s výsledkem spokojen? 

Výsledek dost odpovídá mojí původní představě, takže jsem 
určitě spokojen. S hotovým filmem se plně ztotožňuji. Práce na 
Poutech trvala skoro sedm let, intenzivně pak poslední tři roky. 
Občas to byla dost náročná práce, vždycky ale stála za to. 
Výborně fungovala spolupráce mezi scenáristou, režisérem a 
producentem. Velkým přínosem byl samozřejmě i kameraman 
Jaromír Kačer a ostatní spolutvůrci. Myslím, že jsme se filmu 
věnovali důsledně a poctivě a je to na něm snad vidět. 

O Poutech hovoříte jako o filmu scenáristickém – co si 
pod tím představit? Co vás při prvním čtení scénáře 
Ondřeje Štindla zaujalo? Jak dlouho trval proces tvorby -

od nápadu po poslední klapku? Změnil se mezitím příběh Pout nebo jste se 
výrazně neodchýlili od prvotní představy? 

Pouta stále zůstávají jedním z nejlepších scénářů, které jsem kdy četl. Byl to skvěle 
napsaný příběh, strhující a emotivní. Ondřej Štindl má rád filmové žánry a to bylo na 
scénáři znát. Nebyl důvod příběh jakkoliv měnit, naší snahou bylo co nejlépe ho převézt z 
textu do filmového vyprávění, všichni jsme k Ondřejově příběhu přistupovali s velkým 
respektem. 

Film je záležitostí týmovou, jaký byl váš producentský vklad do výsledné 
podoby Pout? 

Sestavil jsem hlavní tvůrčí štáb, spojil scenáristu, režiséra, kameramana, účastnil se 
castingů a debat nad scénářem a práce ve střižně. Snažil jsem se vytvořit co nejlepší 
podmínky pro společnou práci a držet nad filmem ochrannou ruku, aby mohl vzniknout 
bez kompromisů. Prosadit Pouta nebylo jednoduché, pár let to trvalo, občas jsme měli 
vysloveně smůlu – např. když se během natáčení rozpadla mezinárodní koprodukce. Díky 
vzájemné důvěře a víře ve výsledek se nám ale vždycky podařilo problémy překonat. 

Ve filmu odehrávajícím se v době minulé, byť 
ne příliš vzdálené, hrají významnou roli 
exteriéry, kde jste hledali – a našli - vhodné 
lokace? 

Natáčeli jsme ve třech městech – v Praze, Ostravě 
a Bratislavě. Ze tří různých měst jsme skládali 
potřebnou atmosféru našeho československého 
velkoměsta. 

Pouta jsou skvěle obsazená, jak náročný byl 
výběr herců? 

Casting trval přibližně rok a půl a probíhal v 
Čechách a na Slovensku, měla ho na starosti castingová režisérka Kateřina Oujezdská. 
Společně s režisérem a scenáristou jsme pak absolvovali spoustu setkání s herci. Snažili 
jsme se najít neokoukané a přitom skvělé herce, a to se myslím povedlo. 

Jaké jsou další pracovní záměry vaší produkční společnosti Bionaut Films? 

Připravujeme celovečerní film s Václavem Švankmajerem Podivný víkend, filmy Wolta 
(scénář a režie Petr Zahrádka) a Vendeta (scénář a režie Mirek Ondruš). Od 2. ledna pak 
každou druhou sobotu v České televizi děláme živý noční pořad Hotel Insomnia. A 
dokončujeme dokument Martina Ryšavého Medvědí ostrovy. 
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 Rozhovory s herci 

 

 Ondřej Malý – hraje Antonína 
 
Antonín 
„Má hlava je chladná jako nikdy...“ 
 
Asi třicetiletý příslušník tajné 
policie, je vnitřně neklidný, možná 
až chorý násilník, plný 
neartikulovaného vzteku a 
zoufalství. Jeho stav není 
důsledkem toho, jakou práci si 
vybral, spíš naopak – vybral si práci, 
jakou dělá, protože je takový, jaký 
je. 
 

Hrajete Antonína, příslušníka tajné policie s psychopatickými sklony, 
nepředvídatelným chováním, mocí, kterou mu do rukou dala organizace, kterou 
reprezentuje, muže, který své okolí udržuje v neustálém napětí...  Jak vy sám 
vnímáte osobnost Antonína? 

Jako člověka, který jde z jedné místnosti do druhé a otevírá dveře, za kterými myslí, že 
najde uspokojení, štěstí a klid. Ale čekají ho jen další a další nepokojné místnosti, a proto 
jde v očekávání dál a otvíráním dalších a dalších dveří ubližuje nejenom sobě, ale i čím 
dál většímu počtu lidí. A není pro něj polehčující okolností ani to, že je nemocný, i když 
on sám si toho není až tak docela vědom.     

Předcházela natáčení nějaká specifická příprava (např. fyzická, studium 
dobových materiálů apod.)?  

Ne, nic zásadního. Jenom jsem se sešel 
s kamarádem, který pracuje jako lékař u 
záchranné služby, a ten mi popisoval fyzické 
příznaky pacientů při hyperventilaci, kterou 
Antonín trpí.    

Antonín je vaší první velkou filmovou 
rolí. Měl jste prostor vstupovat do 
realizace se svými nápady? 

Samozřejmě, Radim Špaček i Ondřej Štindl 
byli v tomto ohledu velmi vstřícní.    

Zůstal vám v hlavě z natáčení Pout 
nějaký zásadní zážitek? 

Zásadním zážitkem pro mě bylo poznání, kam až dokáže postava Antonína zabloudit, 
kam až může spadnout, co všechno se otevírá. Intenzivních dojmů bylo mnoho. 
Dvouhodinová operní árie Luboše Veselého v našem estébáckém žigulíku. Slzavé údolí 
Kristíny Farkašové na našem společném rande. Tvrdost hlavy a zad Martina Fingera při 
výslechu a bitce. Historky a domácí slivovice Lukáše Latináka. Společná polévka s „blbou 
paní“ Natálkou Drabiščákovou. Tovární hala vítkovických železáren. A zvracení po 
vykouření třetí cigarety na mém prvním natáčecím dni. Ale hlavně krásná práce a 
výborná partička lidí kolem.  

Jaké jsou vaše aktuální pracovní plány? 

To bych taky rád věděl. 
 



 

 13 

BIOGRAFIE Ondřeje Malého 

 
Herec Ondřej Malý (nar. 19. 1. 1966 v Ostravě) pochází z 
Ostravy. Od roku 1997 je členem činoherního souboru 
Klicperova divadla v Hradci Králové. Vystudoval ostravskou 
konzervatoř a poté absolvoval roční postgraduální studium 
herectví na Emmerson College v Londýně. Několikrát působil v 
angažmá v ostravském Divadle Petra Bezruče. Rád vzpomíná 
na své tamější role v inscenacích Kuřecí hlava a Barabáš. 
Pouštěl se však do nejrůznějších oborů. Překládal a daboval z 
angličtiny pro kabelovou televizi, dělal vlekaře na Pradědu. 
Hostoval v pražském Divadle Na zábradlí, kde byl po kratší 
dobu v angažmá, hostoval i v Klicperově divadle, kde nakonec 
zakotvil nastálo.  
V Hradci hrál například Laca v Její její pastorkyni, Edmunda v 
Králi Learovi, Jaga v Othellovi, titulní roli ve Strakonickém 
dudákovi, Pavla v Akvabelách nebo Hendrika Höfgena v 

Mefistovi. V hradeckém Vyrozumění od Václava Havla hrál ředitele Grosse, v současnosti 
se představuje v Krobově inscenaci Havlova Odcházení jako tajemník Hanuš. Ztvárnil 
také hlavní roli Arbenina v Lermontovově Maškarádě. Není mu cizí ani účinkování ve 
filmu a televizi. Záhy si zahrál v televizním seriálu Přátelé zeleného údolí (1980), 
později pak v televizním filmu pro mládež režisérky Jany Semschové  Kočár pro 
princeznu (1984), dále ve filmu Dušana Rapoše Fontána pre Zuzanu (1985) a v 
debutu Pavla Marka Mrtvej brouk (1998). Mezitím se Ondřej Malý objevil ještě v seriálu 
Chlapci a chlapi. 
Jeho manželkou je výrazná herečka, jejíž věhlas vzešel z Klicperova divadla, Pavla 
Tomicová – Malá. Mají spolu dvě děti, syna Adama a dceru Anežku. 

 
 

 Luboš P. Veselý  – hraje Pavla 
 

Pavel 
„Já s váma vedu válku a to jste právě 
nepochopili.“ 
 
Disident, těšící se postavení intelektuální 
celebrity. Je ale současně i policejním 
donašečem. Jím se stal ze slabosti a také 
z pohodlnosti – umožňuje mu to udržet si 
navenek aureolu člověka svobodného a 
špínou režimu nedotčeného, zároveň není 
vystaven rizikům, jež taková životní volba 
v dané době přinášela. Snaží se potlačit 

vědomí, že se na přátelích z disentu dopouští permanentní zrady. To vědomí se 
ale někdy probouzí a trýzní ho, i ono ho nakonec dovede k jakési vzpouře – její 
podobu samozřejmě určují Pavlova slabost, strach a egoismus. 
 

V Poutech hrajete Pavla, sofistikovaného umělce, disidenta, který je současně i 
policejním donašečem. Jak vy sám vnímáte osobnost Pavla? 

Neodpovím hned úplně přímo. Vzpomínám si na tu dobu docela dobře. Vzpomínám si 
také na dobu Cibulkových seznamů a paniku, kterou vyvolaly. Mám mnoho přátel, kteří 
takzvaně spolupracovali a vedle toho dělali výborně práci ve svém oboru. Mnohokrát ta 
práce byla na hraně legálnosti vůči tehdejším zákonům a moci. Mnoha lidem dodávala 
sílu a optimismus a smysl nebo návod k žití v tom šedivém pachtění. Sám jsem měl tu 
čest pobýt několikrát na „Bartolomějské“ a samozřejmě jsem vždy podepsal záznam z 



 

 14 

výslechu. A pak si představte, že by mi po těch několika hodinách sezení někdo podstrčil 
něco, co bych si nepřečetl a já to podepsal a později by se tenhle podpis objevil na něčích 
seznamech… Je jasné, že co se týká této věci, jsem sám před sebou čistý. Ale představa, 
že to někomu budu muset vysvětlovat… Mnoho lidí bylo ke spolupráci krutě dohnáno. 
Často i pod pohrůžkou kriminálu nebo jiné likvidace a nejen jich samotných. Ano, měli 
volbu a ta volba nebyla snadná. Na to se někdy zapomíná. 

Tyhle zkušenosti mých přátel a známých musely ovlivnit i můj přístup k roli Pavla. Takže 
jsem si do jeho minulosti dosadil vážné „prohřešky“, na které ho STB utáhla. Pak se 
snažil to ukočírovat tak, aby nikomu neuškodil. Způsobem jemu vlastním se mu v tomto 
tanci na ostří začalo i líbit. Největší trest ho však teprve čeká. Tomu se brání a 
nepřipouští si ho. Není to trest odsouzení společností, ale trest ztráty sebe sama. Byla to 
jeho volba a on za ni zaplatí…  

Tvůrci zdůrazňují, že Pouta nejsou filmem 
politickým, totalitní doba, ve které se 
odehrávají, pouze vyhrocuje dilemata, 
která musí hrdinové řešit. Vnímáte to 
stejně? 

Ano, naprosto.  

Jak se vám hrálo v kostýmech, kulisách 
80. let minulého století? 

Jo, dobře. Mám rád „dobovky“. Jen mě 
překvapilo, že už je to vlastně dávno, kdy 
jsme s maminkou pašovali z NDR dederonky a záclony omotané na holém těle. Kdy jsme 
si s klukama vyměňovali kalendáře Sazky s polonahotinama... Nebyla to moc pohodlná 
móda. Každý na bony neměl, ale snad v každé domácnosti byl šicí stroj. 

Vaše filmografie je pestrá výčtem filmů i režisérů, se kterými jste spolupracoval. 
Jak vzpomínáte na natáčení, tvůrčí tým Pout? 

Je to první film, do kterého jsem byl obsazen na základě kamerových zkoušek. Do té 
doby a ani po tom jsem nikdy nebyl tak „úspěšný“ co se týká obsazení.  

Všechno se vším souvisí, a to, že se Pouta točila téměř rok, se nakonec ukázalo jako 
dobré. Po nocích jsme dopisovali a měnili scénář, zkoušeli jsme před i během natáčení a 
všem šlo o nás samotné, na pití taky vybyl čas… Já si v tom vlastně ještě pořád frčím a 
čekám, že mi zítra Lukáš zavolá a „pokračujem“! Ale asi už je to hotové, že jo? Na tuhle 
spolupráci nezapomenu. Bylo to víc než dobré!!! 

Jste často obsazovaný divadelní i filmový herec.  Kde se cítíte přece jen o něco 
lépe – na divadelních prknech nebo před filmovou kamerou? 

Jak malej kluk! Vždycky toužím po tom, co zrovna nemám. O něco lépe se cítím tam, kde 
se cítím o něco lépe.... 

 

 
BIOGRAFIE Luboše Veselého 

Luboš P. Veselý (nar. 30. 10. 1961 v Chomutově) si 
herectví okusil už v Ostrově nad Ohří se souborem LŠU 
Minidiv pod vedením Soni Pavelkové. Dále pak na Kladně 
v Divadle J. Průchy, V Praze v A Studiu, Divadle Na okraji 
a v Brně v HaDivadle, Mahenově divadle, Loutkovém 
divadle Radost, Divadle 7 a půl a Divadle Na provázku. V 
roce 2006 se z Brna vrátil do Prahy a stal se členem 
souboru Švandova divadla. Jeho oblíbenou rolí byl Muž v 
Ženě z dřívějška. Publikum ho mohlo vidět v inscenacích 
Casanova v lázních, Dorotka, Dávníkové, Kdo je tady 
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ředitel, Škola pro ženy, Měsíc na vsi, Heda Gablerová, Bomby, prachy a láska, Strýček 
Váňa, Maškaráda aj. 

V brněnském HaDivadle ještě hostuje v Čapkově Věci Makropulos, kde hraje advokáta 
Kolenatého, a ve výběru z nejlepších scének z večerů zvaných Posedlost. V současné 
době je k vidění také v Divadle Husa na provázku v inscenaci Idiot v roli Rogožina a 
v pražském Divadle v Celetné v Posedlosti. 

Má za sebou ale také řadu účinkování ve filmu. Jeho poslední filmovou úlohou se stalo 
ztvárnění rakváře Fahouna v Renčově filmu Hlídač č. 47 (2008). Téhož roku si zahrál i v 
hořké komedii Vladimíra Michálka O rodičích a dětech. Zatím největší příležitost dostal 
od režiséra Víta Olmera v roce 1986: ve filmové sondě do života mladých lidí v době 
normalizace Antonyho šance ztvárnil titulní roli. Zosobnil také Franze Kafku, hlavní 
postavu televizního filmu Zdenka Potužila Franz a Felice (1992). Začínal ve snímku 
Jiřího Svobody Skalpel, prosím (1985). Ve Svobodových filmech se od té doby objevuje 
často, například v psychologickém krimi filmu podle skutečnosti Sametoví vrazi (2005), 
v rodinném snímku Co Hedvika neřekla (1995), v krimi Udělení milosti se zamítá 
(2002). S oblibou bývá obsazován do rolí otců, jak ve dvou uvedených Svobodových 
snímcích, tak v televizním Taťkovi (2003, rež. Jiří Vanýsek) či v Jandourkově pohádkové 
komedii Kája a Zabi (2007). Téměř ve stejné době účinkoval i v dalším rodinném filmu 
od Pavla Jandourka, ovšem tentokrát s prvky fantasy: Maharal – tajemství talismanu 
(2007). Stejný režisér mu nabídl velkou úlohu také v hraném Velkofilmu (2007), který 
volně vypráví o tradici českého animovaného filmu. Mohli jsme ho vidět i v televizní 
komedii režiséra Rudolfa Tesáčka Houpací křeslo, kde hrál po boku Jiřího Kodeta a 
Miroslava Donutila. Luboš Veselý se objevil v televizních seriálech Dobrodružství 
kriminalistiky a Světla pasáže. 
 
 

 Lukáš Latinák – hraje Martina Husára 
 

Martin Husár  
„Aj tak máme dobrý život.“ 
 
Antonínův „parťák“ v práci, estébák pro 
danou dobu asi nejtypičtější – relativně 
mladý, falešně žoviální a bezskrupulózní 
prospěchář, který žárlí na Antonínovy 
pracovní „úspěchy“. Nečiní mu 
problémy donášet na kolegy. 
 
 
V Poutech hrajete roli Martina Husára. 

Estébáka, Antonínova „parťáka“ v práci, který se s ním nakonec dostane do 
zásadního střetu. Jak vy sám vnímáte osobnost a charakter Martina? 
Martin Husár je pro mě víc neosobnost než osobnost. Vyhovuje mu přítomnost vůdce a 
autority Antonína, aby se sám mohl cítit autoritativnější. Sám od sebe by neublížil, ale 
pokud by to dostal rozkazem, neměl by s tím problém. Kde vítr, tam plášť. Strach, 
nerozhodnost, nejistota v sebe samého - to vše se snaží zakrýt pochybným humorem,  
aby ho nikdo potom neobviňoval, co řekl. Nejen lidská a sebe(ne)vědomá slabost ho 
nakonec přivede tam, kam nechtěl… K vlastnímu rozhodnutí: musí se rozhodnout sám za 
sebe! Podržet někoho, či zradit? Husár nemusí rozmýšlet - to mu vyhovuje a jeho 
alibismus nerozlišuje - rozkaz zněl jasně!   
 
Jaký byl pro vás návrat do tuhé totality, do doby Československa 80. let 
minulého století? Připravoval jste se na roli nějak zevrubněji? 
Návrat se udál především v našich hlavách, hlavně hlavách členů štábu. Rekvizitáři 
přinesli hrníčky a polovina lidí řekla: takové jsme měli doma, babička měla, u sousedů…. 



 

 16 

Kostymérky se těšily: Fuj to je příšerné, to jí dáme, to bude krásné! A tohle si 
pamatuješ, jak to smrdělo a jak se v tom člověk potil? To je úžasné! Každý si našel 
svoje, ale i přes nepříjemné věci, o kterých film hovoří, v zákulisí se každý snažil 
natáčení ulehčit právě humorem a „průpovídkami“ z dětství. Pro mě to byl návrat do této 
doby, ale ne zrovna s nejveselejšími vzpomínkami. Nijak jsem se nemusel speciálně 
připravovat: zopakoval jsem si Práci čest!  
 
Co vás zaujalo při prvním čtení scénáře?  
Věci, o kterých jsem nevěděl nebo se o nich nehovořilo. Antonín je vlastně osamělý a 
nešťastný člověk, naplněný neskutečnou nenávistí, která se nejednou vyrovná lásce, jež 
nás drží při životě. Zarazila mě absurdita systému. Systému založeného na strachu. 
Komu to prospělo? Aby si naši mohli zakřičet „Vydrželi jsme to“!?         
 
Zůstal vám v hlavě z natáčení Pout nějaký dominantní dojem nebo zážitek? 
Velký dojem dělají „velcí“ lidé, tak se doufám ostatní neurazí, když je všechny 
nevyjmenuju, a řeknu jen Ondřej Malý. Dojmy: osobní setkání se starším nenápadným 
pánem ráno při cateringu, ze kterého se během hodiny vyklubal Oldřich Kaiser.  Než se 
nasvítilo a prošli jsme si text, byl milý a 
vtipný, jakmile se ale ozvalo „generálka“ 
nebo „ostrá“, už tam seděl major Janeček. 
Odpadl jsem z něho. I Husár měl na mále. 
Jinak jsem si musel zvykat na 
hyperaktivního, pobíhajícího šílence, kterým 
nebyl nikdo jiný než režisér Radim Špaček, 
ale rychle jsme si padli do oka. A velkou 
radost, a to nejen mně, udělala na place 
přítomnost maskérky Janky Dopitové. 
                  
Jaké jsou vaše aktuální pracovní plány? 
Plány? Výrobu seriálů i chod divadla Astorka „ohrozil“ jeden nenápadný celosvětový 
projekt pojmenovaný Zimní olympijské hry Vancouver 2010. Na „vině“ je Teatro Tatro, 
které sdružuje herce, výtvarníky a režiséry z různých divadel. Teatro Tatro se bude 
účastnit olympijských her s projektem The Magical Theatrical Vending Machine – 
Zázračný divadelní hrací automat. Myšlenka, jejímiž tvůrci jsou divadelní režisér Ondrej 
Spišák a výtvarník František Loptám, má velmi jednoduchý zaklad. Divák si může vybrat 
kteroukoliv zimní olympijskou disciplínu a automat, pokud je správně navolený, mu ji 
zahraje. Maringotka položená na autě je nejen výtvarným počinem, ale také plně funkční 
pojízdnou divadelní scénou s vlastním osvětlením a ozvučením. Máme velkou radost, že 
se nám dostalo od kanadského olympijského výboru takové přízně a důvěry. Takže celý 
únor strávíme ve Vancouveru. Potom pěkně domů, kde hned vpluju do zkoušení 
Platonova. Nejradostnější zprávou by ale pro mě bylo děťátko. Ano, pochopitelně s mou 
současnou manželkou! To jen aby bylo jasné, že jsem poprvé ženatý.  

 
 
BIOGRAFIE Lukáše Latináka 
 
Slovenský herec Lukáš Latinák (nar. 28. 2. 1977, Brezno), 
laureát slovenského ocenění Dosky 98 (Objev sezony), patří 
mezi nejvýraznější osobnosti mladé herecké generace na 
Slovensku. Dětství prožil v Hriňové. Vyučil se sklářem a poté 
vystudoval Vysokou školu múzického umění v Bratislavě.  
Je členem bratislavského činoherního souboru Astorka 
Korzo 90, kde podává strhující výkon v Pitínského inscenaci 
Romea a Julie a v dalších představeních. Ve Slovenském 
národním divadle v současnosti hraje v úspěšné inscenaci 
Martina Porubjaka a Martina Huby Tančírna, ale hostuje i v 
Teatro Tatro.  
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Zahrál si také několik hlavních i vedlejších postav v českém i slovenském filmu. Martin 
Šulík ho obsadil do svého podobenství o Slovensku nazvaném Krajinka (2000). Velmi 
pracovně nabitý byl rok 2002, kdy Lukáš Latinák účinkoval v citovém dramatu Benjamina 
Tučka Děvčátko, v komorním příběhu Juraje Nvoty ze slovenského venkova Kruté 
radosti (2002) i v pětidílném seriálu Miloslava Luthera Útěk do Budína. V roce 2007 si 
zahrál ve slovensko-německé koprodukci Martina Repky Návrat čápů a ve svěží komedii 
Juraje Nvoty Muzika.  
Ve slovenské televizi byl Lukáš Latinák obsazen do seriálů Profesionálové, Panelák, 
Ordinace v růžové zahradě nebo Kdyby bylo kdyby i do zábavných show.  
 
 
 

 Kristína M. Farkašová – hraje Kláru 
 

Klára 
„Nechci, aby mi někdo patřil.“ 
 
Mladá žena, ale již se blížící věku, kdy 
společnost vnímá u ženy samotu jako 
problém. Pracuje jako tovární dělnice. 
Přišla ze Slovenska, ve městě ale 
nezapustila kořeny, nemá moc přátel. 
Není vzdělaná a po vzdělání ani příliš 
nedychtí, řídí se spíš instinkty, je ale 
přirozeně inteligentní. Od světa kolem 
si udržuje odstup a život bere 
s dávkou fatalismu, nic neplánuje a 

nic převratného ani nečeká, což v jejím případě není ani tak projevem 
otupělosti, jako spíš vnitřní síly. 
 

Ve filmu hrajete Kláru, mladou jeřábnici nezakořeněnou ve velkém městě, 
milenku ženatého disidenta Tomáše a předmět touhy estébáka Antonína. Jak vy 
sama vnímáte osobnost Kláry? 

Klára je mi sympatická. Žije si ve svém vlastním, uzavřeném světě, nikým se nenechá 
moc ovlivnit. Je ráda, že je ráda a nic moc neřeší. Chtěla bych mít její vnitřní klid. Ten jí 
závidím. Společně s Radimem Špačkem a Ondřejem Štindlem jsme Kláře vymysleli i 
příběh z minulosti, který nám pomohl ztvárnit její současnost. Před tím, jak ji vidíme 
v příběhu Pout, to neměla v životě lehké... 

Ve filmu řídíte jeřáb v rozlehlé tovární hale, kromě zvládnutí této dovednosti, 
připravovala jste se na roli ještě nějak?  

Absolvovala jsem rychlokurz u paní jeřábnice, která měla „můj“ jeřáb na starosti. Byl to 
takový její pokojíček, ale byla ochotná zasvětit mě do tajů tohoto „vysokého“ řemesla. 
Není to až tak náročná práce a tak dvě hodiny mě to i bavilo. Moje maminka je ráda, že 
jsem si konečně sáhla i na nějaké normální řemeslo.  

Jak jste se cítila v kulisách temných 80. 
let minulého století? 

Kulisy mi nijak zvlášť nevadily. S retro 
stylem se setkávám poměrně často, vždyť i 
v Bratislavě máme několik kouzelných míst. 
Hodně mě bavily dobové kostýmy, hlavně, 
když se z kostymérského autobusu vyrojil 
komparz – dav lidí z jiné doby.  Kalhoty, 
které měly pas až někde pod žebry, mi byly 
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hodně nesympatické a špatně se v nich dýchalo. Moc příjemné nebyly ani boty, ve 
kterých jsem si v červnu hrála na pozdní podzim. Ale aby se neřeklo, přívěsek na krk a 
prstýnek byly originály z osmdesátých let, po mojí mamince a babičce. Hlavně, ať se 
móda té doby nevrací - je to hrůza! Ale z rekvizit měl celý štáb radost. Našim úžasným 
rekvizitářům se podařilo najít opravdové skvosty. 

Zůstal vám v hlavě z natáčení Pout nějaký dominantní zážitek? 

Celé natáčení, celá zkušenost, všecko kolem bylo obrovským zážitkem, jsem za něj velmi 
vděčná. Zůstali mi dobří kamarádi, na které jsem opět měla štěstí... Zůstala mi také 
spousta dojmů, které se mi určitě naplno vybaví, až všichni společně uvidíme hotový 
film. Na to se těším. Například si přesně vzpomínám, kterou scénu jsme točili, když přišla 
zpráva, že zemřel Michael Jackson....absurdní, co?  

Jste všestrannou uměleckou osobností, úctyhodnou ženou mnoha aktivit. Kromě 
herectví se věnujete také dramaturgii, zpíváte, malujete naivní obrázky, 
fotografujete, moderujete.... Co vás nejvíc baví?  

Baví mě to kombinovat, protože pak mě žádná z mých aktivit nenudí a z každé změny 
mám velkou radost, takže se raduji i několikrát denně. Jsem také náruživá turistka, 
miluji Tatry a naše psy – na tom zatím nevydělávám.... jen duševně. Už delší dobu se 
zabývám také líčením, například nevěst. Hrdě hlásím, že se všechny vdaly, přestože jsem 
si na ně kreslila. 

Jaké jsou vaše aktuální pracovní plány? 

Jsem na volné noze, takže přicházejí různé nabídky, poslední dobou hlavně na 
moderování. Kromě jiných příjemných pracovních povinností aktuálně zkouším 
v Radošínském divadle program, se kterým jedeme vystupovat na zimní olympiádu ve 
Vancouveru. A píši také komiks o domácím násilí pro studenty středních škol. Ale kdyby 
mě někdo chtěl obsadit do filmu, ráda přijímám! 
 
 

BIOGRAFIE Kristíny Farkašové 

Slovenskou herečku Kristínu M. Farkašovou (nar. 1. 7. 
1982 v Bratislavě) jsme v Čechách mohli vidět v hlavní 
ženské roli ve filmové komedii Michala Krajnáka 
Poslední plavky (2007), kde účinkovala po boku Petra 
Čtvrtníčka. Pochází z herecké rodiny, již její dědeček byl 
hercem a otec Boris Farkaš je výraznou osobností 
Divadla Astorka Korzo 90.  

Kristína si v seriálu zahrála už i se svým otcem, přestože 
ji rodiče původně od herecké profese odrazovali. 
Vystudovala na Vysoké škole múzických umění divadelní 
dramaturgii. Rok tento obor studovala i na pražské 
DAMU. Zpočátku psala hlavně divadelní recenze. 
Komediantská krev se ale nezapřela a Kristína se začala 
objevovat v divadle, seriálech a pak se postavila i před 
filmovou kameru. Je však velmi všestranná: zabývá se 
dramaturgií, píše do časopisů, moderuje, zpívá, maluje 
naivní obrázky na textil a fotografuje. 

Od roku 2004 hrává na prknech slovenského 
Radošínského naivního divadla, proslulého svým vtipem 
a bezprostředností i v Česku. Působí tam jako herečka, 

zpěvačka i dramaturgyně. Naposledy nastudovala hlavní ženskou roli Ully ve slavném 
broadwayském muzikálu Producenti. Hostovala také v pražském Činoherním klubu 
v inscenacích Dámský Krejčí (r. M. Čičvák), Nebezpečné vztahy (r. L. Smoček) a v 
Impresáriovi ze Smyrny (r. L. Smoček) měla hlavní ženskou roli.  
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Ve slovenské televizi se poprvé objevila v seriálu Rodinná tajemství, který odstartoval 
slovenskou seriálovou tvorbu. Hrála v krátkém vánočním filmu Juraje Štěpky Osobní 
chyba (2005). Od roku 2008 moderuje ve Slovenské televizi pořad Postav dům, zasaď 
strom (2008) a v tom samém roce moderovala pořad Cestoviny pro televizi Markíza. 
Slovenští diváci si ji oblíbili v seriálech Ordinace v růžové zahradě, Rádio Fresh, 
Rodinná tajemství. Kromě jiných zajímavých akcií moderovala i Československý ples na 
Žofíně po boku Tomáše Hanáka. Jejím manželem je Kamil Mikulčík, herec, skladatel a 
zpěvák skupiny Fragile.  
 
 
 

 Martin Finger – hraje Tomáše 
 

Tomáš 
„Já před váma utíkat nebudu.“ 
 
Pavlův kamarád, v rámci opozice nepatří 
mezi intelektuální špičky, odvádí v ní spíš tu 
méně viditelnou práci. Má ženu a dvě děti, 
starost o rodinu a práce v opozici ho 
vyčerpávají, režim ho už na nějakou dobu 
poslal do vězení a on se tam nechce vrátit. 
Nad vodou tak Tomáše drží jedině loajalita 
k rodině a přátelům, mezi nimi si zvlášť cení 

Pavla, na němž obdivuje jeho rozhled a intelektuální schopnosti. I pro Pavla je 
přátelství s Tomášem důležité, to mu ovšem nezabrání, aby občas na přítele 
nedonášel.  
 

Ve filmu hrajete Tomáše, nevěrného manžela, pronásledovaného disidenta, na 
kterého donáší StB jeho blízký kamarád a který se nakonec rozhodne 
pro emigraci. Jak vy sám vnímáte osobnost, charakter Tomáše? 

Tomáš je muž, kterému disidenství poznamenává život -  jeho i celé rodiny. Osobní 
statečnost a pevnost postoje nutná pro jeho ilegální činnost jsou vykoupeny 
pochybnostmi, jestli to vše má smysl a jestli kvůli tomu mají trpět i jeho nejbližší. A aby 
toho tlaku nebylo málo, souběžně udržuje milenecký vztah s Klárou, ve kterém nalézá 
svůj momentální kousek štěstí, ale i vlastní výčitky. Proplouvajíc těmito životními 
peřejemi se mi jeví jako spousta jiných smrtelníků - charakterní i slaboch, upřímný i lhář, 
ochránce i zraňovatel, pomocník i sobec, člověk s nějakým směřováním i úplný 
ztracenec. 

Řešil jste někdy podobně zásadní 
dilemata, jako právě Tomáš? 

Ne. 

Jak jste se připravoval na roli ve filmu 
odehrávajícím se v 80. letech minulého 
století?  

Plánovali jsme setkání s disidenty v hospodě, 
ke kterému nakonec bohužel nedošlo. Ale za 
vnějškovou přípravu lze rozhodně považovat 
jeden a půl roku trvající růst mých jinak 
hodně krátkých vlasů. Nikdy v životě jsem tak dlouhé vlasy neměl a vzhledem k jejich 
řídnutí už asi ani mít nebudu. 

Jste uznávaným divadelním hercem, Tomáš je vaší první velkou filmovou rolí. 
Jak na tuto práci vzpomínáte? 
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Jsem velmi vděčný za tu příležitost. A ačkoli nemám žádné velké srovnání s jinými 
natáčeními v takovém rozsahu, troufám si tvrdit, že probíhalo v příjemném klimatu, což 
nebývá při filmování pravidlem. 

Jaké jsou vaše aktuální pracovní plány?  

Momentálně dokončujeme film Davida Jařaba Hlava-ruce-srdce, kde jsem opět dostal 
velkou hereckou příležitost. Na dalším filmovém projektu se podílím i autorsky a snad se 
podaří jej dovést do zdárného konce. Jinak mám v této sezóně spoustu divadelní práce v 
Divadle Komedie. Budu také zkoušet v Činoherním klubu a možná ještě i jinde....         

 
 

BIOGRAFIE Martina Fingera 

Významný herec Pražského komorního divadla (Divadlo 
Komedie) Martin Finger (nar. v r. 1970 v Šumperku) je 
laureátem Ceny Alfréda Radoka 2006 za roli Světanápravce ve 
stejnojmenné inscenaci hry Thomase Bernharda, kterou 
režíroval Dušan D. Pařízek. Hned další rok ho režie téhož 
režiséra přivedla ke stejnému ocenění za roli Josefa K. v 
Kafkově Procesu. Za studií na šumperském gymnáziu bylo 
Fingerovým největším koníčkem hraní autorského divadla. 
Záliba ho posléze dovedla (oklikou přes práci montéra a 
vojenskou službu) ke studiu herectví na pražské DAMU. Už 
jako student účinkoval v Národním divadle v inscenacích Zimní 
pohádka, Oblak a valčík, Peer Gynt. A v roce 1996, kdy se 
připravoval k absolutoriu, byl po jednu sezonu v Národním 
divadle v angažmá. Tehdy hrál v inscenacích Cymbelín, Dva 
shakespearovští herci, Sen noci svatojánské a Hrdina Západu. 

Poté zakotvil na sedm let až do roku 2004 v Činoherním studiu Ústí nad Labem a spolu s 
plejádou mimořádných režisérů a herců se podílel na tehdejší provokativní proslulosti 
této scény, jež se stala Divadlem roku 2000. Zahrál si celou řadu rolí, jmenujme alespoň: 
Žvanikina v Gogolových Hráčích (režie M. Lang), Oresta v Sofoklově Élektře (režie J. 
Pokorný), Demetria v Shakespearově Snu noci svatojánské (režie J. Korčák) či Horacia v 
Hamletovi (režie D. Czesany), Krysu ve stejnojmenné hře Lenky Havlíkové (režie J. 
Pokorný), postavu „A“ v Crave od Sarah Cane (režie D. Czesany) nebo titulní postavu v 
Čechovově Ivanovovi (režie D. Czesany). Hostoval nebo stále hostuje také v pražských 
divadlech Na zábradlí, v Dejvickém divadle, ve Viole. 

V současnosti působí v Pražském komorním divadle, jež má jako domovskou scénu 
Divadlo Komedie. Ztvárnil tam na 30 rolí, v roce 2003 dostal první hlavní roli - Řehoře 
Samsu v Kafkově a Goldflamově Proměně. V režii Dušana D. Pařízka, Davida Jařaba, Jana 
Nebeského a dalších významných tvůrců ho bylo možno vidět v zajímavých inscenacích, 
mnohdy v dramatizacích románů, a sice v poslední době ve Snílcích Roberta Musila, v 
Utrpení knížete Sternenhocha od Ladislava Klímy, v Jařabově „pražské trilogii“, v 
Havlíčkových Petrolejových lampách, v Hostovského Spiknutí aj. 

Podílí se i na alternativních projektech, např. s M. Bambuškem. Za úsporný slovesný 
výkon v Büchnerově Vojckovi v Českém rozhlase získal mezinárodní ocenění Prix Malurič. 
Získává si publikum silou svého civilního projevu. Je přesvědčen, že divák může „v 
tlumeném výrazu daleko snadněji poznat jakýkoli falešný tón“ a jen tak pocítí hercovu 
opravdovost. 

Pro film byl dosud objeven jen menšími rolemi v Polesného Milencích a vrazích (2004), 
v Posledním vlaku (2006) od Dany Vávrové a ve Vejdělkově Václavovi (2008). V 
televizi se Martin Finger objevil v seriálu Soukromé pasti. 
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 Barbora Milotová  – hraje Sylvii, manželku Tomáše 
 

Sylvie Sýkorová  
„Promiň, já jsem zapomněla, že vlastně hraju 
v tom příběhu o Tomášovi Úžasným a jeho 
pevným charakteru.“ 
 
Sylvie je Tomášova manželka, 
inteligentní a pohledná žena, pocházející 
z „dobré rodiny“. Vztahu s Tomášem 
obětovala perspektivu vlastního 
uplatnění, musela se smířit s hmotným 
nedostatkem, policejní šikanou i s tím, že 
její děti budou mít kádrový škraloup. 
Nelitovala toho, možná jí situace, kdy 

spolu s Tomášem stojí proti světu kolem, docela vyhovovala. O to větší otřes pro 
ni znamená odhalení Tomášovy nevěry. Rozhodne se spolknout vlastní uražené 
city a rodinu zachránit za každou cenu – třeba i za cenu emigrace. 
 

Ve filmu hrajete Silvii – manželku disidenta Tomáše, inteligentní a pohlednou 
ženu, které je její muž nevěrný. Jak vy sama vnímáte osobnost Silvie? 

Silvie je silná žena, ale tak nějak obyčejně, jedná přirozeně, intuitivně, je mi blízká právě 
svou „normálností“. 

Jak jste se cítila v kostýmech, kulisách tuhé totality 80. let minulého 
století? 

Ve filmu mám dvě děti a holčička je přesně ve věku, v jakém jsem byla v osmdesátých 
letech já. Pro mě to byl návrat domů, do pokojíku s hračkami, se kterými jsem si jako 
dítě hrála... Docela zvláštní pocit, otevřela jsem ledničku a v ní bylo to, co jsme doma 
také mívali, pila jsem z hrnečku s hruškou, který máme doma dodnes. Kostýmy, ty byly 
autentické, se vším tím silonem a dederonem, co vás koušou všude. Prostě návrat do 
minulosti.  

Jste oblíbenou divadelní herečkou, Silvie je vaší první velkou filmovou 
rolí. Jak vzpomínáte na natáčení, spolupráci s tvůrčím týmem Pout?  

Natáčení bylo příjemné, zajímavé a hlavně klidné, což mě hodně překvapilo. Čekala jsem 
stres, chaos. Jsem moc ráda, že moje první role přišla právě s Pouty, že mě kluci 
obsadili. Protože takovéhle filmy se mají točit, ty mají smysl. A dominantní dojem? Právě 
ten návrat do minulosti, takový zážitek bych přála každému. 

Jaké jsou vaše aktuální pracovní plány? 

Mám před sebou letos ještě dvě premiéry a přála bych si nějaké natáčení, asi stejně jako 
každý herec či herečka. 

 

BIOGRAFIE Barbory Milotové 

Herečka a fotografka Barbora Milotová (nar. 
1976 v Děčíně) vystudovala divadelní fakultu 
Janáčkovy akademie Múzických umění, obor 
činoherectví. Je členkou Divadla Facka a 
zároveň v Brně hraje v generačním divadle 
Feste pojmenovaném podle Shakespearova 
šaška z Večera tříkrálového. Ve sdružení 
Feste hraje v představení Osmdesát devět –
Trenažér jedné revoluce, do něhož jsou 
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zapojeni i diváci, a Bee Free, představení o odsunu brněnských Němců. Divadlo Facka 
vychází z prvků commedie del´arte, využívá cirkusových dovedností i pantomimy a 
mnohdy hraje i v plenéru. Barbora Milotová zde účinkuje v představení Oni – Touha 
překročit, Harlekýnova dobrodružství aj. Herečka působila několik let v brněnském 
divadle Polárka, které se věnuje především dětským divákům. Ve známém brněnském 
Divadle v 7 a půl hrála Paní Kristýnu Lindovou v Pitínského oceněné inscenaci Ibsenovy 
Nory, a také v Lolitě, v inscenacích 100 roků samoty a 1 minuta, Palach 69-06, Cabiriiny 
noci nebo také náročnou titulní roli prokurátorky haagského tribunálu, která obviňuje 
Slobodana Miloševiče z genocidy v Bosně – v inscenaci Carla del Ponte. V této roli se 
představila i v pražském Divadle v Celetné a její výkon sklidil uznání diváků i kritiky. 
Několik let pracuje pro Českou televizi jako externistka – namlouvá komentáře k 
pořadům Kultura.cz, Divadlo žije, Notes a jiné. 

Natočila různá čtení na pokračování pro Český rozhlas Praha, Brno a Olomouc. Jako 
fotografka má za sebou několik samostatných výstav. B. Milotová má ráda přírodu a 
sport: cyklistiku, horolezectví a sjíždění řek. 

 
 

 Produkční společnost Bionaut Films 
 

Bionaut Films se zabývá výrobou hraných, 
dokumentárních a animovaných filmů pro 
mladé a náročné diváky. Mezi zrealizované 
projekty patří krátké animované filmy 
Piktogramy a Bubáci (režie Maria 

Procházková). V roce 2002 byly do distribuce uvedeny dokumentární film Hry prachu 
(režie Martin Mareček, cena diváků a poroty pro nejlepší dokument na MFF Jihlava 2001) 
a celovečerní hraný film Smradi (režie Zdeněk Tyc, 2002, 7 nominací na Českého lva a 
vítěz v kategorii hlavní mužská herecká role, soutěž MFF Karlovy Vary 2002, cena za režii 
na MFF Istanbul 2002). V roce 2003 měl premiéru film Sentiment (režie Tomáš 
Hejtmánek, koprodukce, MFF Jihlava - cena pro nejlepší středoevropský film), v roce 
2004 celovečerní komedie Silný kafe (režie Börkur Gunnarsson, distribuce v ČR, SR a 
Islandu). V lednu 2005 měl premiéru film Žralok v hlavě (režie Maria Procházková, 
soutěž debutů MFF Moskva 2005, soutěž MFF Varšava 2005 ad.) v hlavní roli s Oldřichem 
Kaiserem. Mezi další premiéry roku 2005 patří dokument Pátrání po Ester (režie Věra 
Chytilová), krátký loutkový film Světlonoš (režie Václav Švankmajer) a dokumentární 
film režiséra Martina Marečka Zdroj (přes dvacet ocenění z mezinárodních festivalů). V 
roce 2006 měly premiéru filmy Houslový rytíř (režie Pavel Marek, dokument) a 
krátkometrážní Radio Kebrle (režie Zdeněk Durdil, scénář Džian Baban, Vojtěch 
Mašek). V prosinci 2008 měl premiéru druhý celovečerní film režisérky Marii Procházkové 
Kdopak by se vlka bál. Film byl v únoru 2009 uveden na festivalu Berlinale v sekci 
Generation (soutěž Kplus), na festivalu Finále 2009 získal Zlatého ledňáčka pro nejlepší 
český film a na MFF Zlín 2009 Zlatý střevíček pro nejlepší hraný film pro děti. V září 2009 
měl v kinech premiéru nový film Martina Marečka Auto*Mat, úspěšně uváděný na 
zahraničních festivalech v prestižní kolekci Doc Alliance (uvedení na festivalech CPH DOX 
v Kodani, DOK v Lipsku, MFDF v Jihlavě, PLANETE DOC REVIEW ve Varšavě a VISION DU 
REÉL v Nyonu), a v soutěži na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Japonské 
Yamagatě. Na  MFDF Jihlava 2009 získal cenu diváků.  

Film Pouta (scénář Ondřej Štindl, režie Radim Špaček) má premiéru 4. února 2010, ve 
vývoji jsou projekty Podivný víkend (scénář a režie Václav Švankmajer) a Wolta 
(scénář a režie Petr Zahrádka). Od ledna Bionaut Films vyrábí v České televizi kulturní 
late nigh show Hotel Insomnia, která se vysílá živě každou druhou sobotu před půlnocí. 
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Bionaut Films má od roku 2005 sesterskou společnost FilmBrigade, která se zabývá 
výrobou kvalitních mainstreamových filmových a televizních projektů. V letech 2006-
2007 produkovala FilmBrigade úspěšný televizní seriál Letiště. Nyní natáčí seriál 
Přešlapy pro TV Prima. FilmBrigade vyvíjí sérii čtyř celovečerních hraných filmů 
podpořených evropským grantem Media+ a další filmové a televizní projekty.  

Pod FilmBrigade a Bionaut Films vznikl v roce 2008 label FilmBreak orientovaný na 
filmový a televizní servis a reklamu.  

V prosinci 2004 vzniklo pod Bionaut Films knižní vydavatelství Tichý syndikát, kde vyšla 
dvě pokračování nekonečné komiksové série Monsterkabaret Freda Brunolda uvádí, 
a to Sloni v Marienbadu (2004) a Za vším hledej doktora Ženu (2006). Monstrkabaret se 
v různých komiksových verzích objevil v časopisech Cinepur, A2, Hype a Reflex (příloha 
EX). Před Vánoci 2008 vyšla sebraná pokračování seriálu Pandemonium původně 
vydávaná v roce 2007 v časopisu Reflex.  

 

 Česká televize, Televizní studio Ostrava 

 
Česká televize, Televizní studio Ostrava 
 
Ostravské televizní studio vyrobí ročně kolem 1.200 hodin pořadů, které se uplatňují na 
všech čtyřech programech České televize. Výrazně tak napomáhá naplnění 20% podílu 
regionální tvorby ve vysílání televize veřejné služby. V posledním dni letošního roku se 
začne odpočítávat 55. rok trvání tohoto nejstaršího regionálního pracoviště ČT. 
 
Diváky oslovuje aktuálním zpravodajstvím, pořady pro děti a mládež i pořady 
naplňujícími veřejnoprávní poslání ČT. Oblíbené jsou magazíny o zdravém a moderním 
životním stylu, podílí se na sobotní zábavě i na tvorbě seriálů či hraných filmů. TS 
Ostrava připomeňme i v souvislosti s distribučními filmy, které produkovalo, anebo se na 
jejich vzniku podílelo jako koproducent. Z poslední doby to byly především Sametoví 
vrazi (režie J. Svoboda) nebo Sluneční stát (režie M. Šulík).  
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 Vyrobil 

 

 Film vznikl za přispění 

 

 

 

 
                     

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 

 v koprodukci 
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 ve spolupráci s 

	  

 Mediální partneři 

 
   
	  

	  
 

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

 
 

 Distributor 
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 Kontakt 
 
 
www.pouta-film.cz 
www.ukazobcankusracko.cz 
 
Producent filmu: 
Bionaut Films (Dělnická 47 170 00 Praha 7 tel 222 967 358 fax 222 967 357), 
bionaut@bionaut.cz, www.bionaut.cz  
 
Mediální servis: 
2media.cz, s.r.o. 
www.2media.cz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 27 

 
 
 
 


