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ASFK PRINESIE V AUGUSTE DO KÍN KATKU A V 
SEPTEMBRI DESAŤ FILMOVÝCH SKVOSTOV V 

PROJEKTE 100 – 2010 
 
 
V letných mesiacoch pripravila Asociácia slovenských filmových klubov niekoľko 
premiér, ktoré žánrovo i tematicky obohacujú letnú dramaturgiu filmových klubov 
a kín (Panika v mestečku, Nech vojde ten pravý, Hadewijch - medzi Kristom a 
Alahom).  Na konci augusta prichádza ASFK s najnovším dokumentárnym filmom 
Heleny Třeštíkovej Katka, ktorý režisérka príde do Bratislavy osobne uviesť. Od 
septembra zasa predstavíme ďalšiu desiatku filmových skvostov – najnovšie tituly 
ocenené na medzinárodných festivaloch a výber filmov zo zlatého fondu svetovej 
kinematografie poputuje po 32 slovenských mestách – česko-slovenská prehliadka 
so šesnásťročnou tradíciou PROJEKT 100 – 2010 potrvá do konca roku 2010. 
 
KATKA je najnovší časozberný dokumentárny film Heleny Třeštíkovej, v ktorom 
mapuje štrnásť rokov života mladej narkomanky a jej márny zápas so závislosťou na 
tvrdých drogách. Devätnásťročná Katka žije v roku 1996 v terapeutickej komunite s 
nádejou na obyčajný život – túži mať priateľa a raz možno aj rodinu. Vtedy sa jej príbeh 
dostáva na plátno. Třeštíková rok po roku zaznamenáva Katkino klesanie nižšie a nižšie 
po špirále krádeží, prostitúcie, fyzického a psychického chátrania, len občas prerušované 
zábleskom nádeje a odhodlaním skoncovať s drogou. Katkina túžba skončiť je úprimná, 
droga však vždy víťazí... Bude materstvo novým zdrojom životnej motivácie? Snímka 
predstavuje záver trilógie časozberných dokumentov Marcela (2007) a René (2008) o 
osudoch ľudí, ktorí sa v dôsledku nepriaznivých okolností ocitli na pokraji svojich síl 
alebo na okraji spoločnosti. ASFK pripravila k filmu didaktický materiál pre školy, ktorý 
slúži pre stredoškolských učiteľov na využitie filmu v rámci protidrogovej prevencie 
a vzdelávania na školách. Katka má distribučnú kinopremiéru 26. augusta. Helena 
Třeštíková ju slovenským divákom osobne predstaví v Bratislave 2. septembra.  



 
 

PROJEKT 100 – 2010 –  KLASIKA ZO ZLATÉHO FONDU SVETOVEJ 
KINEMATOGRAFIE, ALE I VÍŤAZ Z CANNES 2009. 

 
 

 
 

Od 9. septembra začne v 32 slovenských mestách – 42 kluboch a kinách – 
putovať najväčšia prehliadka toho najlepšieho zo svetovej kinematografie. Dôležité 
snímky historickej filmovej klasiky, archívne tituly zo 60-tych, 70-tych, či 90-tych rokov 
ale i súčasné filmy oceňované na najprestížnejších medzinárdoných festivaloch – to 
všetko prináša najväčšia nekomerčná putovná prehliadka PROJEKT 100 už od roku 
1994.  

Tohtoročný Projekt 100 otvorí najnovší film českého animátora, scenáristu a 
režiséra Jana Švankmajera Prežiť svoj život (teória a prax). Zaujímavosťou je, že túto  
česko-slovenskú koprodukčnú psychoanalytickú komédiu (svetovú premiéru bude mať 
film na MFF Benátky) uvidia diváci na Slovensku skôr ako diváci v Čechách.  Od 
septembra do konca decembra sa divákom na celom Slovensku postupne predstaví  
desiatka takých rôznorodých filmov ako Svätá tráva svetoznámeho poľského režiséra A. 
Wajdu podľa poviedky Jaroslawa Iwaszkiewicza „Tatarak“, maďarský film noir Muž 
z Londýna, r. B. Tarr; zvláštny príbeh vzťahu mladíka a ženy v pokročilom veku Harold 
a Maude Hala Ashbyho; podľa britských filmových novinárov najlepší film roku 2009 – 
snímka úspešnej režisérky Andrey Arnoldovej Fish Tank; čiernobiely Hlboký spánok H. 
Hawksa, v ktorom sa po prvýkrát na plátne predstaví detektív Philip Marlow (1946); film 
podľa scenára Woodyho Allena v réžii H. Rossa Zahraj to znovu, Sam; Zmluva 
s vrahom A. Kaurismäkiho z roku 1990, ale prinesieme aj víťaza MFF Cannes 2009 – 
Bielu stuhu M. Hanekeho a najnovší film Woodyho Allena Užívaj si, ako sa len dá, 
v ktorom sa Allen vracia do svojho milovaného New Yorku. S desiatimi celovečernými 
filmami tento rok poputujú aj dva krátke filmy mladých slovenských autorov – 
animovaný film Kamene Kataríny Kerekesovej (bude uvádzaný pred filmom Prežiť svoj 
život (teória a prax Jana Švankmajera) a krátka hraná snímka Juraja Krasnohorského 
X=X+1 (pred filmom Užívaj si ako sa len dá! Woodyho Allena). 

Cieľom šestnásteho pokračovania najväčšieho nekomerčného filmového podujatia 
je obohatiť slovenskú filmovú distribúciu o filmy s vysokou umeleckou hodnotou, ktoré 
predstavujú dôležitú súčasť dejín svetovej kinematografie, ale aj o tituly, ktoré zbierajú 
ocenenia zo súťaží prestížnych filmových festivalov. Projekt 100 je od roku 1994 
významnou súčaťou filmovej kultúry a vzdelávania na Slovensku. 
 
Distribučné listy ku všetkým filmom a ďalšie informácie o všetkých našich 
distribučných tituloch  nájdete na www.asfk.sk, alebo Vám ich radi zašleme mailom: 
zatkova@asfk.sk 
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