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Druhý dych 
 

 
 
Originálny názov:    Maison de retraite 
 
Tvorcovia: 
Réžia:  Thomas Gilou 
Scenár Catherine Diament, Kev Adams 
Kamera:  Pierric Gantelmi d'Ille 
Hudba:  Julien Cohen, Claude Morgan 
Strih: Sandro Lavezzi 
Hrajú: Kev Adams (Milann), Gérard Depardieu (Lino), Daniel Prévost 

(Alfred), Mylène Demongeot (Simone), Jean-Luc Bideau (Edmond), 
Liliane Rovère (Sylvette), Firmine Richard (Fleurette), Marthe 
Villalonga (Claudine) a ďalší 

Krajina pôvodu: Francúzsko 
Rok výroby: 2022 
Minutáž: 97 min. 
Jazyková verzia:  francúzsky s českými titulkami 
Formát: DCP, MP4, 1:1,85 
Žáner: komédia 
Odporúčaná prístupnosť: MP 12 
Premiéra v SR:  16. 2. 2023 
Koniec monopolu:  31. 12. 2025 
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Krátky popis: Aby sa vyhol väzeniu, je 30-ročný Milann nútený vykonať 300 hodín 
verejnoprospešných prác v domove dôchodcov. Hoci sa necítil v spoločnosti starých ľudí 
príjemne, jeho povinnosť je pomáhať rezidentom i personálu so všetkým, čo príde. 
V priebehu týždňov sa však mladému odsúdencovi a skupinke dôchodcov podarí zblížiť 
a pomáhajú si navzájom.  

 

Synopsa: 

Milann je 30-tnik, ktorému sa v živote ešte nepodarilo zaradiť. Má problémy s prácou 
i peniazmi a jeho jedinou vášňou je hranie videohier. Po incidente v poslednom zamestnaní 
je odsúdený na 300 hodín verejnoprospešných prác v domove dôchodcov. Prvé dni sú pre 
neho skutočným peklom. Keď si obyvatelia domova náhodne vypočujú, čo si o nich myslí, 
zaprisahajú sa, že jeho život bude neznesiteľný. Ale čoskoro pochopia, že za znudenou 
a otrávenou tvárou neschopného sanitára sa skrýva utrápená bytosť, ktorá nikdy nepoznala 
náklonnosť a lásku, keďže Milann ako sirota vyrastal v detskom domove. 

Preto nerozlučná partia siedmich osemdesiatnikov, na čele s bývalým šampiónom v boxe 
(Depardieu), zmení svoj postoj a zoberie Milanna pod svoje ochranné krídla. Každý z nich 
mu odovzdá vlastnú životnú skúsenosť, aby pochopil, že život samotára nie je naplnený. 
Navyše Milann zisťuje, že domov dôchodcov využíva osamelosť a zraniteľnosť svojich 
klientov, aby ich okrádal. Vidí jediné východisko: musí zorganizovať veľký útek. Aké sú však 
ich možnosti? 

Poznámka: Vo filme niekoľkokrát odznie citát Groucha Marxa: „V každom starcovi je mladý 
muž, ktorý sa čuduje, čo sa stalo...“ 

Druhý dych bol posledným filmom herečky Mylène Demongeot, ktorú u nás diváci 
poznali najmä ako snúbenicu novinára Fandora z trilógie o Fantomasovi. 

 

Biografia režiséra:  

Thomas Gilou (1. 2. 1955, Boulogne-Billancourt, Francúzsko) – francúzsky režisér 
a scenárista, ktorý mal veľký komerčný úspech najmä s filmom Predsa by som ti neklamal!  
a jeho pokračovaniami, ktoré videlo len vo Francúzsku vyše 18 miliónov divákov. 

Gilou začínal ako režisér krátkometrážnych filmov. Za Trik so žirafou (1984) získal Cenu 
divákov na festivale v Clermont-Ferrand a bol nominovaný na Césara za krátkometrážny 
film. 

Úspešný bol aj jeho dlhometrážny debut Vitajte v Malej Afrike (1986), ktorý bol nominovaný 
na Césara za najlepší debut a Isaach De Bankolé získal Césara pre mužskú hereckú nádej. 
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Svoj druhý dlhometrážny film Raï nakrútil až o deväť rokov neskôr a získal zaň Zlatého 
leoparda na Medzinárodnom filmovom festivale v Locarne. V roku 1997 nakrútil prvú časť 
divácky úspešnej trilógie Predsa by som ti neklamal!. Film získal nominácie na Césara pre 
mužskú (José Garcia) a ženskú (Amira Casar) hereckú nádej. Divácky úspešná bola 
i komédia Blonďáčik (2007), v ktorej spojil Gérarda Depardieu a Nathalie Baye. Komika 
Pierra Richarda obsadil do filmu Victor (2009). Za posledných štrnásť rokov režíroval Gilou 
len dva dlhometrážne filmy, ale za to obdobie svoju filmografiu rozšíril o niekoľko 
krátkometrážnych hraných, dokumentárnych a televíznych filmov a 4 epizódy televízneho 
seriálu Marseille (2016 – 2018). Jeho najnovší dlhometrážny film Druhý dych (2022) videli 
vo Francúzsku už viac než dva milióny divákov a bol predaný už do trinástich krajín. 

Gilou je vnukom spisovateľa Blaisea Cendrarsa a autorom knihy o Veľkonočnom ostrove 
s názvom Veľkonočný ostrov, výlet na koniec Rapa Nui (L'Île de Pâques, voyage au bout de 
Rapa Nui). 

Filmy: dlhometrážne – 1986: Black Mic Mac (Vitajte v Malej Afrike); 1995: Raï; 1996: 
Double peine (Dvojitý trest) – TV film; 1997: La Vérité si je mens! (Predsa by som ti 
neklamal!); 1999: Chili con carne; 2001: La Vérité si je mens! 2 (Predsa by som ti 
neklamal! 2); 2007: Michou d'Auber (v ČR na DVD ako Blonďáčik); 2008: Victor (uvedený 
na HBO); 2012: La Vérité si je mens! 3 (Predsa by som ti neklamal! 3); 2022: Druhý dych 
(Maison de retraite). 

Krátkometrážne (výber) – 1979: Général Lee et ses teddy boys; 1980: Rebel rock! 
(spoluréžia Olivier Esmein); 1982: Corina Corina; 1984: La combine de la girafe (Trik so 
žirafou); 1987: Chamane (Šaman). 
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Film na asfk.sk  Materiál k filmu na stiahnutie  Trailer k filmu  
            Meno: visitor | heslo: visitor 
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