
PRESSKIT



ŽÁNER
animovaný film pre deti

MINUTÁŽ
12 minút

FORMÁT
digital (DCP), farebný

JAZYKOVÁ VERZIA
bez dialógov

ROK VÝROBY
2019

KRAJINA VÝROBY
CZ, SK

DÁTUM PREMIÉRY
jeseň 2020

PRÍSTUPNOSŤ
MP

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



Krátky nemý animovaný pilot pripravovanej série pre deti sapohráva s kánonickým príbehom o Arche, v ktorej mal Noe zhromaždiť páry niektorých zvierat, aby ich zachránil predistým vyhynutím. Tvorcovia tu však pridávajú drobný bonus –zvierací pár, ktorý by Noe zachrániť určite nechcel. Tvorí ho škuľavý, spomalený Chameleón s večne vyplazeným jazykom a schopnosťou meniť farby a vypĺznutý, plachý, zároveň však 
prekvapivo rýchly a svižný Kiwi.



RÉŽIA
Filip Pošivač, Barbora Valecká

NÁMET
Barbora Valecká, Filip Pošivač

Hynek Trojánek, Pavla Janoušková Kubečková

SCENÁR
Hynek Trojánek

VÝTVARNÍK
Filip Pošivač

ANIMÁTORI
Vojtěch Kiss, Barbora Valecká, Lucie Strnadelová

KAMERA

Alan Soural, Klára Belicová

STRIH 

Marek Kráľovský

HUDBA 

Matúš Široký

SOUND DESIGN

Tobiáš Potočný

HLASY A ZVUKY

Ivana Uhlířová, Petr Vančura



Přes palubu! je pro nás od začátku velká radost. Od prvních schůzek nad 

hledáním námětu, přes jeho nalezení, které přišlo doslova v pár minutách, 

a veškerou práci, která potom následovala. Po celou dobu pro nás bylo

osvobozující moci se chvíli zabývat dvěma malými komickými zvířátky, 

která dělají bláznivé věci a potom se musí popasovat s jejich následky. 
Celý projekt vlastně vnímáme tak, jak bychom chtěli, aby působil i na 

diváky, uvolněně, lehce a jako velkou zábavu.

Kiwi a chameleon jsou pro nás hrdinové, kteří jsou jeden bez druhého 
odkázaní k naprostému fiasku. Společně ale můžou dokázat i velké věci -

jako třeba zachránit celou archu před ztroskotáním. To je také podle nás 
jedno z poselství filmu - říct totiž právě dětem v dnešní cílevědomé době, 

že člověk nemusí ovládat všechno, nemusí být úspěšný ve všem, že není
potřeba být dokonalý, stejně jako nejsou naši hrdinové. Protože takové je 

máme rádi - nešiky, zmatkáře, chaotiky, průšviháře, prospěcháře, ale taky

nerozlučné kamarády a bytosti, které v důležitých momentech neváhají
pomáhat sobě navzájem i svému okolí. Věříme, že právě kombinace

kladných i záporných vlastností z nich dělá hrdiny, do kterých se můžeme
vcítit a zamilovat si je.

Rádi bychom, aby Přes palubu! bylo moderní dílko, srozumitelné
komukoliv na světě, zároveň ale ryze české. Vybrali jsme si poloplastickou

animaci, což není v dnešní době pro tento typ projektů běžné. Věříme, že 
to pro nás bude výhoda. Rádi bychom navázali na to nejlepší, co v této

technice bylo natočeno. Chceme kombinovat práci na klasickém
multiplánu s vertikálním snímáním poloplastických loutek, které používal 

například Karel Zeman, a tak budovat velké scenérie a hluboký prostor. 

Věříme, že film může být díky této technice úspornější a stylizovanější - ve

výtvarném pojetí i samotné animaci. Znovu se nám potvrzuje, jak 

obohacující je pracovat v sehraném tvůrčím týmu, kdy vrstvením 
myšlenek a nápadů, které se navzájem rozvíjí, vzniká finální projekt. Díky

všem našim kolegům je pro nás od začátku Přes palubu! jedna velká
radost.

Bára Valecká a Filip Pošivač



BÁRA VALECKÁ – RÉŽIA, NÁMET, ANIMÁCIA, 
STORYBOARDBára Valecká je absolventkou Ateliéru filmovej a televíznej  grafiky na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Behom štúdia sa venovala predovšetkým animácii ako takej. Bola animátorkou na projekte “Vlaštovky”- krátkeho filmu Veroniky Hrozinkovej pre ČT a taktiež animovala pilotný diel seriálu “Brumlik a Animuk” Jana Bohuslava. Pracovala v štúdiu Hafan Film Jana Baleja na jeho celovečernom projekte “Malá z rybárny”, ilustruje a vedie animačné bábkové workshopy. Jej krátky bábkový film “Výprava” bol ocenený 

porotou na festivale Feminafest. Ďalší krátky film “Až po uši v mechu” bol premietaný na mnohých zahraničných festivaloch 
(Animateka, DOK.Leipzig, Tokyo AAF, Chicago International´s Film Festival) a naviazal naň šesť-dielny seriál natočený pre Stream.cz a taktiež kniha pre deti. Spolupracuje s organizáciou Cesta domou, pre ktorej vydavateľstvo mimo iné ilustrovala knihu Marky Míkovej“A smutek utek”, spolupracuje taktiež s vydavateľstvom Fragment. 
Spolu s Filipom Pošivačom realizuje film Tonda, Slávka a Génius a seriál Cez palubu!.

www.maladuse.blogspot.cz

http://www.maladuse.blogspot.cz/


FILIP POŠIVAČ – RÉŽIA, NÁMET, VÝTVARNÍKVyštudoval UMPRUM v Prahe - Ateliér filmovej a televíznej grafiky pod vedením Jana Baleja. Pracuje v štúdiu bábkového filmu HafanFilm, kde sa ako výtvarná spolupráca podieľal na filme Malá z rybárny. Vytvoril tu krátky film „Až po uši v mechu“ a seriál „Živě z mechu“ pre Stream.cz. Podieľal sa na výtvarnom spracovaní seriálu „Mlsné medvědí příběhy“ pre spoločnosť Bionaut a realizuje celovečerný bábkový film „Tonda, Slávka a Génius“.Venuje sa taktiež knižnej ilustrácii, za ktorú obdržal aj niektoré významné české ocenenia. Medzi jeho najlepšie knihy patrí „KUBA TUBA TAUBAHN“ (za ktorú získal cenu Zlatá Stuha a tento rok bol zapísaný na čestnú listinu IBBY - International Board on Book for

Young People), leporelo poézie Petra Borkovca „Všechno je to na zahradě“ (Běžíliška), kniha na motívy scenárov „Až po uši v mechu“ (Kant) alebo súbor poézie pre deti J. V. Sládka „Od žežulky k mikuláši“ (Pulchra). Ďalej spolupracuje s vydavateľstvami Labyrint, 
Argo, Mladá fronta, Albatros, Petrkov.

www.filipposivac.com / www.juliusfycik.blogspot.cz

http://www.filipposivac.com/
http://www.juliusfycik.blogspot.cz/


❖ Cinekid Festival 2019
Holandsko

❖ Milano Film Festival 2019
Taliansko

❖ Olympia International Film Festival for 

Children and Young People 2019
Grécko

❖ Aguilar Film Festival 2019
Španielsko

❖ Festival Ciné Junior 2019
Francúzsko

❖ New York International Children‘s 
Film Festival 2019

USA

FESTIVALY



Za spoločnosťou nutprodukcia stoja traja mladí producenti – Jakub 

Viktorín a jeho dvaja českí spoločníci Tomáš Hrubý a Pavla Janoušková 
Kubečková. Dôvodom vzniku nutprodukcie nie je iba synergia česko-

slovenských projektov s prienikom do ďalších európskych krajín, ale 

vybudovanie produkčnej spoločnosti, ktorá bude platformou pre

mladých slovenských talentovaných filmárov a otvorí im vstup na 

medzinárodnú filmovú scénu.

VÝBER PROJEKTOV
❖ Cez kosti mŕtvych, réžia: Agnieszka Holland – 2017

❖ Cirkus Rwanda, réžia: Michal Varga – 2018

❖ Ostrým nožom, réžia: Teodor Kuhn – 2019

❖ Cez palubu!, réžia: Filip Pošivač, Barbora Valecká – 2019

❖ S úctou, Váš sociálny systém, réžia: Martin Tokár – 2020

❖ Eco Terro, réžia: Matúš Vizár – v produkcii

❖ Tonda, Slávka a Génius, réžia: Filip Pošivač – v produkcii

nutprodukcia



PRODUCENT (CZ)
nutprodukce

KOPRODUCENT (SK)
nutprodukcia

Lazaretská 13, SK-811 08, Bratislava

www.nutprodukcia.sk

info@nutprodukcia.sk

+421 948 050 189

Realizácia filmu bola finančne podporená

DISTRIBÚTOR (SK)Asociácia slovenských filmových klubov

asfk@asfk.sk














