
TLAČOVÁ SPRÁVA / 4. marec  2012 
 
 
 
 

 
POUPATA – NAJLEPŠÍ  ČESKÝ FILM ROKU 2011 
UVIDIA DIVÁCI EXKLUZÍVNE UŽ NA FEBIOFESTE 2012 

 
Na sobotňajšom udeľovaní najprestížnejších filmových cien Českej 
filmovej a televíznej akadémie – Český lev – zažiaril debut. Sociálna dráma 
Zdeňka Jiráského Poupata mala desať nominácií a získala ceny v štyroch 
kategóriách, vrátane tých najvýznamnejších – za najlepší film a najlepšiu 
réžiu. Slovenskí diváci uvidia Poupata už počas blížiacej sa 19. 
Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa – Febiofest 2012, ktorá sa 
začne 29. marca v Bratislave a až do 22. apríla poputuje v siedmich 
slovenských mestách. Film uvedieme v rámci sekcie Nový český  a 
slovenský film a v Bratislave ho osobne predstavia jeho tvorcovia. ASFK 
zakúpila snímku do distribúcie. Premiéru bude mať 17. mája. 

Poupata rozprávajú príbeh vlakového hradlára Jardu Hrdinu, ktorý je závislý na 
hracích automatoch, žije v malom zapadákove a jeho rodina sa postupne 
rozkladá. Každý z jej členov žije pre svoj vlastný ideál. Agáta túži po šťastnom 
živote ďaleko od domova a vie, že jej jedinou nádejou je útek, čiže  zrada 
najbližších. Honza verí v čistotu a silu lásky bez ohľadu na okolnosti, za akých sa 
zrodila. Kamila sa s istotou díva do budúcnosti a nemieni si pripustiť biedu 
dnešného dňa. Len Jarda vie, že ani svet ani seba už nezmení. Je si vedomý 
svojho slabošstva a tak sa o nič nepokúša. Chorobná závislosť na automatoch, 
ktorá priviedla jeho najbližších do neriešiteľnej životnej situácie, je pre neho 
každodennou samozrejmosťou. Jeho skutočný a úprimný  pokus o záchranu 
rodiny prichádza neskoro.   

POUPATA USPELI NA UDEĽOVANÍ CIEN ČFTA V TÝCHTO KATEGÓRIÁCH:  

NAJLEPŠI FILM – Viktor Schwarz  
Producent Viktor Schwarz, pôvodne herec, sa po osudovej autohenhode začal 
venovať produkovaniu malých nezávislých filmov v réžii takých tvorcov ako Věra 



Chytilová, Drahomíra Vihanová, objavil o.i. Davida Jařaba, či Bohdana Slámu a 
tentokrát uskutočnil projekt debutanta v oblasti celovečerného filmu Zdeňka 
Jiráského.  

NAJLEPŠIA RÉŽIA –  Zdeněk Jiráský 
Za devätnásťročnú históriu udeľovania Českých levov sa stalo len trikrát, že 
debut získal ocenenie pre najlepší film a zároveň za réžiu. Pred Zdeňkom 
Jiráskym sa to podarilo Janovi Hřebejovi s filmom Šakalí léta a Vladimírovi 
Morávkovi s Nudou v Brne. Poupata sú režijným debutom Jiráského, ktorý sa v 
predchádzajúcich rokoch venoval najmä dokumentárnej tvorbe pre Českú 
televíziu a spoločnosť Febio. Už v roku 2008  získal za scenár k tomuto filmu 
hlavnú cenu v súťaži filmovej nadácie RWE & Barrandov Studio. Mimoriadne 
realistická sociálna dráma sa nakrúcala s rozpočtom cca. 20 miliónov českých 
korún. 

NAJLEPŚIA KAMERA – Vladimír Smutný 
Zrejme najvyhľadávanejší súčasný český kameraman (Lea, Tmavomodrý svet, 
Mazaný Filip, Král zlodějú, Tobruk, atď.) získal za film Poupata už šiestu výročnú 
cenu ČFTA.  

NAJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNEJ ÚLOHE – Vladimír 
Javorský   
Vladimír Javorský (1962) v januári uspel aj na udeľovaní cien Českej filmovej 
kritiky. Druhú nomináciu na Českého leva vo svojej hereckej  kariére (prvú získal 
za Báječná léta pod psa)  premenil 3. marca na sošku víťaza.  Je najmä 
divadelným hercom, ale hral už v niekoľkých televíznych seriáloch a 
celovečerných filmoch Černí baroni (r. Z. Sirový), Nejasná správa o konci sveta 
(r. J. Jakubisko), Ene Bene (r. A. Nellis), Báječná léta pod psa (r. P. Nikolaev), U 
mně dobrý (r. J. Hřebejk). Javorský tiež spieva, hrá na saxofón a dohovorí sa 
piatimi svetovými jazykmi. 

Slovenskí diváci budú mať v programe Febiofestu 2012 príležitosť vidieť aj 
ďalšie tri snímky, ktoré si 3. marca odniesli Českých levov v rôznych kategóriách  
– ceny za  najlepší scenár a strih udelila ČFTA Václavovi Havlovi in 
memoriam za film Odcházení, cenu pre nalepšiu herečku vo vedľajšej úlohe si 
odniesla Taťjana Medvecká za film Dom slovenskej režisérky Zuzany Liovej a tri 
ocenenia za zvuk (Viktor Ekrt, Ondřej Ježek), hudbu (Petr Kružík, Ondřej Ježek) 
a výtvarné spracovanie (Jaromír 99, Henrich Boraros, Noro Držiak) si odniesol 
nemecko-slovensko-český Alois Nebel.      (er)  

Všetky informácie o programe prehliadky FEBIOFEST 2012 nájdete na 
www.asfk.sk a na www.febiofest.sk 

http://www.asfk.sk/�
http://www.febiofest.sk/�
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