
Země: Česká republika, 2018 | Jazyková verze: česká, česká s anglickými titulky |  
Námět a režie: Jana Boršková | Kamera: David Šachl, Jana Boršková | Střih: Blanka Kulová,  
Jiří Brožek | Zvuk: Vladimír Chrastil | Producenti: Jarmila Poláková, Taťána Marková (Film &  
Sociologie) | Koproducenti: Adam Rakovský, Česká televize  | Dramaturgie: Veronika Sobková, 
Stephan Krumbiegel, Claas Danielsen, Tereza Adámková, Taťána Marková | Formáty: DCP,  
video file MP4 | Stopáž: 77 min. | Přístupnost: přístupný od 12 let

Premiéra: 15. 1. 2019 

Vlastně my závodíme celej život s časem. A to je to zlý. Pořád se snažíme, udělat co nejvíc v tom životě.  
No a teď je otázka, jestli to vyhrajeme, nebo ne.

Hrdinové filmu se sešli v divadelním souboru – Pasažéři – a společně připravili hru o tom,  
jak si představují svůj život po odchodu z dětského domova, ve kterém vyrostli. Skutečnost  
je však mnohem dramatičtější než divadlo. Pepa jako jediný pracuje, ale nezvládá rozchody  
s přítelkyněmi a končívá na psychiatrii. Jeho bratr Milan se nedokáže postavit na vlastní nohy  
a vede silácké řeči. Pali, který z děcáku utekl třikrát za tátou, není v devatenácti schopen postarat  
se o dvě vlastní děti. Bajdy žije u mámy, nemůže najít práci a smutek zahání kouřením trávy.  
Film Jany Borškové pojednává o důležitosti lásky, která umí stanovit hranice a dodává pocit  
jistoty. Režisérka své hrdiny sledovala po dobu šesti let.

Film měl mezinárodní premiéru na MFDF Ji.hlava 2018 a získal Cenu studentské poroty. Film  
je debutem režisérky Jany Borškové. Producentka Jarmila Poláková stojí za řadou úspěšných  
filmů Občan Havel, Olga, Jak to říct dětem?

Film podpořil Státní fond kinematografie. 

Další informace: http://www.ceskaradost.cz/film/pasazeri  
nebo na http://www.filmpasazeri.cz/ 
Trailer: https://vimeo.com/254642897

PROGRAMOVÁNÍ: Kristýna Haklová, kristynah@mimesis.cz, +420 605 000 496
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 Jaké to je sedět  
 na zadním sedadle  
 svého života? 
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