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ASFK UVÁDZA V OKTÓBRI DO KÍN  

DVA NOVÉ ČESKÉ DOKUMENTY 
 
 
V slovenskej distribúcii sa v posledných rokoch veľmi dobre darí 
dokumentárnym filmom. Nie len domácim, ale aj snímkam našich českých 
susedov. Vďaka snahám Asociácie slovenských filmových klubov 
obohacovať program slovenských kín o divácky príťažlivé autorské filmy, s 
nadšením prijímané aj v zahraničí, prichádzajú v októbri do kín ďalšie dve 
snímky. Zaoberajú sa povahou českého národa a najvýraznejšími rysmi 
českej súčasnosti. Oba komediálne ladené celovečerné dokumenty 
nakrútili mladí tvorcovia a  v Bratislave ich osobne predstavia slovenským 
divákom. Vít Klusák a Filip Remunda uvedú VŠE PRO DOBRO SVĚTA 
A NOŠOVIC a ČESKÝ MÍR. 
 

 
 
18. októbra sa v nedávno otvorenom bratislavskom kine Lumière predstavia 
slovenským divákom hneď dva celovečerné dokumentárne filmy. Snímka 
z dielne úspešných mladých tvorcov Remunda – Klusák Český mír (2010) 
nepriamo nadväzuje na veľmi úspešný, niekoľkými medzinárodnými cenami 
ovenčený film z roku 2004 Český sen. Tentokrát sa režiséri, scenáristi a 
producenti filmu zameriavajú na tvár a povahu českej politiky prostredníctvom 
mystifikovanej stavby amerického radaru v ČR. Remunda a Klusák v rozhovore o 
svojom filme hovoria: “Český mír není film o radaru jako o nějakém vojenském 
zařízení, které tu mohlo stát a nestojí. Je to film o radaru jakožto fenoménu, který 
rozdělil českou společnost. Vedle sebe v něm vystupují vrcholní politici a 
normální lidé. Ti první se obvykle zapisují do dějin, bez těch druhých by žádných 
dějin nebylo. Podle nás to je komedie o povaze a kvalitě české demokracie 20 let 
od revoluce.” Český mír vznikol v koprodukcii spoločností Hypermarket Film, 



Českej televízie a Taskovski Films. Hudbu zložila skupina MIDI LIDI, ktorá je 
držiteľom Českého leva za hudbu k filmu Protektor (ASFK). 
Druhá snímka, ktorú divákom osobne predstaví jej scenárista a režisér je z dielne 
Víta Klusáka, ktorý má zatiaľ na konte tri celovečerné dokumenty (Český sen 
(2004) a Český mír (2010), oba spoločne s Filipom Remundom). V Bratislave 
uvedie svoju dokumentárnu grotesku Vše pro dobro světa a Nošovic o tom ako 
v severomoravskej dedinke Nošovice s tisíckou obyvateľov, kedysi povestnej 
pivom Radegast a prvotriednou kapustou, postavila v roku 2006 automobilka 
Hyundai najväčší výrobný závod v ČR. Podobnosť s kolektivizáciou v 50-tych 
rokoch je až zarážajúca. Jeden z dotknutých obyvateľov a predstaviteľov filmu 
pan Havlas spomína, že po predaji svojho poľa celý večer „bečel ve sklepě". Svoj 
osud prirovnáva k situácii, keď to isté pole brali jeho otcovi komunisti:  „Je to 
pořád to samé... Sice za to tentokrát zaplatili, ale nic se nezměnilo - zase nás 
donutili. Úplně stejně jako tenkrát."  V angažovanej dokumentárnej tragikomédii 
mapuje  Klusák vplyv predaja životodárnych polí na život miestneho 
obyvateľstva.  
 
Oba dokumenty prichádzajú do slovenskej distribúcie na 35mm kópiách. 
 
_______________________________________________________________ 

 
Premiéry oboch filmov sú pre verejnosť. 

 
VŚE PRO DOBRO SVĚTA A NOŚOVIC, ČR, 2010, 82 min. 
 
18.10.  o 17.00 v kine Lumière (po projekcii bude nasledovať diskusia 
s Vítom Klusákom) 
 
ČESKÝ MÍR, ČR, 2010, 103 min. 
 
18.10. o 19.30  v kine Lumière  (po projekcii bude nasledovať diskusia 
s Filipom Remundom a Vítom Klusákom) 
 
_______________________________________________________________ 
 
Vít Klusák (24. 3. 1980, Praha) – režisér, kameraman, producent. Dlhometrážne 
dokumenty: Český sen (2004, spoluréžia F. Remunda) a Český mír (2010, 
spoluréžia F. Remunda). 
 
Filip Remunda (5. 5. 1973, Praha) – režisér, producent, spoluzakladateľ 
Institutu dokumentárního filmu.  Dlhometrážne snímky: A.B.C.D.T.O.P.O.L. 
(2002), Český sen (2004, spoluréžia V. Klusák), Český mír (2010, spoluréžia V. 
Klusák). 
________________________________________________________________ 
Distribučné listy, fotografie na stiahnutie, zaujímavé informácie a odkazy nájdete 

na www.asfk.sk. Kontakt: Eva Zaťková zatkova@asfk.sk 


