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Film ZORAN, MŮJ SYNOVEC IDIOT
chystá předpremiéry v letních kinech, spojené s ochutnávkou italských vín

Italsko-slovinský snímek režiséra Mattea Oleotty, jehož oficiální distribuční premiéra je 
naplánována na 28. srpna, bude mít předpremiéru v letních kinech po celé ČR. Diváci budou 
mít při té příležitosti možnost ochutnat vybraná italská vína z produkce společnosti Wine 
Food Market. První projekce proběhne v pátek 8. srpna v Letním kině Širák v Hradci Králové. 

Komedie z prostředí italského vinařského venkova 
je celovečerním debutem režiséra, herce, scenáristy 
a v neposlední řadě vinaře Mattea Oleotty. Film byl 
s velkým ohlasem uveden na filmovém festivalu
v Benátkách 2013, kde získal hned několik cen: Cenu
týdne kritiků, Cenu FEDIC a Cenu Fedeora (Zvláštní
ocenění). V Česku byl poprvé uveden v rámci  Febiofestu
v soutěžní sekci Nová Evropa.

Italsko-slovinská komedie ukazuje s nadsázkou italský
venkov i jeho obyvatele. Režisér si bere na paškál
náturu obyvatel malého regionu a staví proti sobě
dva lidské typy, které si na první pohled nemohou být
vzdálenější, ale pod vzájemným působením se začnou
proměňovat a sbližovat.

Projekce s ochutnávkou:
Atmosféru snímku, natáčeného v italském vinařském kraji Friuli, umocní speciální akce – 
ochutnávka tří druhů vín právě z tohoto regionu. Ochutnávky, které zajišťuje firma Wine Food 
Market, proběhnou vždy před začátkem projekce. 

Projekce filmu s ochutnávkou vína proběhnou v těchto letních kinech:
LK Širák Hradec Králové 8. 8. a 29. 8. (začátek ve 20.30)
LK Písek 15. 8. (začátek ve 21.00)
LK Beroun 18. 8. (začátek ve  21.00)
LK Litoměřice 19. 8. (začátek 21.50)
LK Hranice na Moravě 21. 8. (začátek ve  21.00)
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Synopse filmu:
Paolo je cynický čtyřicátník, kterému nic špatné není cizí. Žije sám a večery tráví nad sklenkou dobrého 
italského vína v taverně u Gustina, kde spřádá marné sny o návratu své bývalé ženy. Jeho život je ale 
obrácen naruby příchodem Zorana, šestnáctiletého kluka s udiveným pohledem, kterého Paolo „zdědí“ 
po své slovinské příbuzné. Synovec Zoran sice vypadá jako nekňuba, ale ukáže se, že má jednu geniální 
vlastnost, kterou jeho strýc hodlá využít ke svému prospěchu – bezchybně hází šipky. Zatímco se Paolo 
horečně snaží synovcův talent náležitě zpeněžit, Zoranova přítomnost začne měnit nejenom zaběhnuté 
pořádky v malém městečku, ale i Paolův stereotypní život.

Originální název: Zoran, il mio nipote scemo  / Režie: Matteo Oleotto  / Scénář: Daniela Gambaro, 
Matteo Oleotto / Hrají: Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rok Prašnikar, Robero Citran, Sylvain Chomet / 
Kamera: Ferran Paredes  / Střih: Giuseppe Trepiccione  / Hudba: Antonio Gramentieri  / Země: Itálie  / 
Rok výroby: 2013 / Jazyk: italsky, slovinsky s českými titulky / Stopáž: 106 min
Ocenění: MFF Benátky (2013) – Cena týdne kritiků, Cena FEDIC, Cena Fedeora (Zvláštní ocenění)

Fotografie k filmu ke stažení: http://artcam.cz/zoran-muj-synovec-idiot/

WINE FOOD MARKET
Wine Food Market je od roku 2007, kdy byla otevřena první 
maloobchodní prodejna v Průhonicích, místem zaslíbeným 
milovníkům kvalitních vín, potravin a dobrého života. V roce 
2010 přibyla prodejna na Smíchově, později v Dejvicích a 
všude zákazníci najdou prvotřídní italská vína a potraviny 
dovážené 2× týdně přímo od výrobců ze všech italských 
regionů. Dnes je společnost Wine Food Market 
jednoznačným lídrem v tomto segmentu na českém trhu a 

svou pozici stále upevňuje. V dlouhodobé strategii společnosti Wine Food Market je jasnou prioritou 
vyvážený poměr kvality a ceny výrobků, takže prodejní ceny jsou podobné nebo identické s cenami v 
Itálii. Klíčový je v tomto ohledu fakt, že Wine Food Market nakupuje přímo u výrobců – bez prostředníků
a marží, které navyšují cenu. V současné době má ve svém portfoliu produkty od více než 200 
dodavatelů z celé Itálie, především z oblastí Piemont, Toskánsko, Veneto, Alto Adige, Kampánie a Sicílie. 
Vína z 50 různých vinařství, přes 200 druhů sýrů, salámů a šunek, 150 formátů těstovin, 50 druhů 
olivových olejů, 30 druhů oliv, dále octy, nepočítaně sladkostí, delikates a dalších potravin, z nichž 
většina je v České republice dostupná exkluzivně pouze ve Wine Food Marketu. 
http://www.winemarket.cz/ 
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