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Film Distribution ARTCAM uvádí slovenský film 

D  Ě  T  I

(r. Jaro Vojtek, 2014)

Distribuční premiéra: 16. 10. 

Současný slovenský film 2014

 Celovečerní hraný debut dokumentaristy Jaro Vojtka DĚTI má univerzální téma. Každý je něčí dítě, někdo

má děti vlastní, všichni o nich mluvíme a všichni se neustále pohybujeme v mantinelech, které nám nastavili naši 

rodiče. 

Původní profesí dokumentarista Jaro Vojtek natočil jako svůj první hraný celovečerní film mozaiku čtyř 

příběhů o dětech a rodičích. Ať už jde o otce vyrovnávajícího se s nedostupným světem svého nemocného syna, 

mladého muže, který nezvládá odloučení od rodiny, chlapce žijícího s necitlivým otčímem či zrazenou ženu, starající 

se o umírajícího otce, každá z postav musí najít cestu ke svým nejbližším, každá z postav se musí vyrovnávat 

s tlakem často necitlivého okolí. Součinnost odlišnosti i shody jejich příběhů, z nichž každý se odehrává v jiném 

ročním období, vytváří vrstevnatou mozaiku vztahů, ve kterých se odráží láska, naděje a nevyhnutelnost zásadních 

rozhodnutí. Vojtekova režie je mimořádně autentická a silná. Také výběr herců naprosto předčí cokoliv, co 

v posledních letech v česko-slovenské produkci vzniklo. 

Titulní píseň natočila Jana Kirschner, hudbu k filmu složil Michal Nejtek.

Světová premiéra filmu se odehraje 15. září 2014 na Mezinárodním filmovém festivalu Cinematik, kde 

bude promítnut jako závěrečný film.  Do české distribuce vstupuje snímek 16. října jako součástí přehlídky 

Současný slovenský film 2014, která dále zahrnuje dokumentární filmy Felvidék – Horná zem a V tichu a kolekci 

krátkých filmů. 
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JARO VOJTEK, režie    (  *  1968, Žilina) 

Vystudoval VŠMU v Bratislavě obor režie dokumentárního filmu u Dušana

Hanáka, v současnosti zde působí jako pedagog. Od roku 1993 natočil několik

krátkometrážních a středometrážních dokumentů. Jeho dlouhometrážní

debut My zděs (2005) byl uveden na MFF Karlovy Vary a na dalších festivalech,

kde získal řadu ocenění, například v roce 2006 Hlavní cenu na MFF

dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Praze. 

V roce 2009 měl premiéru jeho druhý dlouhometrážní dokument Hranice, který vyhrál na MFDF Jihlava cenu Mezi 

moři za nejlepší východoevropský dokumentární film a byl uveden i v prestižní sekci Spektrum na MFF Rotterdam. 

Televizní cyklus Děti o dětech (2011) získal nominaci Prix Jeunesse na MFF Mnichov. Jeho další dokument Cikáni 

jdou do voleb (2012) byl uveden na mezinárodních festivalech ve Varšavě, Jakartě či Minsku, získal Zvláštní cenu 

poroty Silver Eye na MFF Jihlava. Jaro Vojtek je držitelem ocenení Křišťálové Křídlo za audiovizuální tvorbu za rok 

2012. 

Režisér Jaro Vojtek o filmu: 

„Tématem mého filmu jsou vztahy. Ty, které jsou nám dopředu předurčené, a nemůžeme je ze dne na den ukončit. 

Vztah mezi rodiči a dětmi, který ovlivňuje celý náš život, mě vždy zajímal. Protože je to vztah daný, narodíme se do 

něho a nic jiného než ho žít, prožívat, zažívat, starat nebo nestarat se o něj  nemůžeme. Zamýšlím se například nad 

vztahem nemocného chlapce, uzavřeného ve svém světě a jeho otce, který se mu navzdory snaze nedokáže přiblížit, 

anebo se snažím zachytit citlivý svět dítěte, který je surově narušen necitlivým výsměchem otčíma. Chtěl jsem 

hovořit o různých podobách vztahů, proto jsem zvolil čtyři příběhy, které spolu přináší jeden pocit – pocit identity. 

Ptám se, co nás formuje? Jak se můžeme vymanit z předurčenosti těchto vztahů a najít osobní svobodu? A jsme 

toho vůbec schopni?“
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MAREK LEŠČÁK, scénář (*1971, Bratislava) 

Absolvoval dramaturgii a scenáristiku na Filmové a televizní fakultě VŠMU, kde v současnosti působí jako pedagog. 

Coby scénárista pracoval na filmech oceňovaných doma i v zahraničí, například: Zahrada (režie: Martin Šulík, 1995), 

Orbis Pictus (režie: Martin Šulík,1997), Sluneční stát (režie: Martin Šulík, 2005), My zděs (režie: Jaro Vojtek, 2005), 

Slepé lásky (režie: Juraj Lehotský, 2008), Hranice (režie: Jaro Vojtek, 2009), Ilja (režie: Ivan Ostrochovský, 2010), 

Cikán (režie: Martin Šulík, 2011), Až do města Aš (režie: Iveta Grófová, 2012), Děkuji, dobře (režie: Mátyás Prikler, 

2013), Zázrak (režie: Juraj Lehotský, 2013) a na filmovém projektu Slovensko 2.0 (krátký film Pohřeb prezidenta, 

režie: Martin Šulík, 2014).

Scenárista Marek Leščák o filmu:

„Děti jsou čtyři příběhy o křehkosti mezilidských vztahů, o nejistotě a rozhodnutích. Nosným tématem jsou vztahy 

rodičů a dětí nebo dětí a rodičů se svou čistotou a upřímností nebo naopak osamělostí a vnitřní nejistotou. Každý 

z příběhů má inspiraci někde jinde. Některé vznikly při práci na dokumentárních filmech, které jsme natáčeli s  Jaro 

Vojtkem, jiné jsou osobní. Naše ambice byla převyprávět příběhy s autentickou silou a emocionální najléhavostí tak, 

aby dohromady vytvořily celek, který přinutí diváka přemýšlet o tom, jak jak by asi on sám reagoval v situacích, které

jsou pro hrdiny jednotlivých příběhů neřešitelné. Protože být ve vztahu, ať už jsme si to vybrali, nebo nám to bylo 

dáno, přináší krom radosti také těžkou hlavu, s níž nebudeme nikdy s jistotou vědět, které řešení je to správné. Jsou 

to ale právě nejbližší vztahy a naše místo v nich, co určuje, jací vlastně jsme.“

MÁTYÁS PRIKLER,   producent (  *  1982, Bratislava) 

Absolvoval filmovou režii na Filmové fakultě VŠMU v ročníku Stanislava Párnického. V letech 2005 – 2006 studoval 

na Divadelní a filmové akademii v Budapešti v ročníku Jánose Szásza a Attily Janische.  Jako režisér natočil několik 

krátkých a středometrážních filmů. Jeho absolventský krátký film Děkuji, dobře (2009) byl vybraný do sekce 

Cinéfondation na MFF Cannes 2010. Jeho stejnojmenný dlouhometrážní debut měl světovou premiéru na MFF 

Rotterdam v roce 2013 a do českých kin byl uveden v rámci přehlídky Současný slovenský film (2013). Roku 2005 

založil produkční společnost MPhilms, kterou od té doby vede. Roku 2014 produkoval kromě filmu Děti také film 

Slovensko 2.0. Je minoritním koproducentem filmu Mirage maďarského režiséra Szabolcse Hajdu.

Producent Mátyás Prikler o filmu:

„Existuje taková historka, která možná ani není pravdivá: Monty Python připravovali film Život Briana a na poslední 

chvíli jim to BBC stoplo. Ten film vznikl nakonec tak, že jej zafinancoval exbeatle George Harrison, takže se stal 

jediným producentem tohoto filmu. Když se ho pak ptali, proč se pustil do takové šílenosti, odpověděl, že ten film 

chtěl vidět. Já jsem také chtěl vidět film Děti. Nejsem však George Harrison a tak nám trvalo asi tři roky, než jsme 

tento film zafinancovali a zrealizovali. Doufám, že jej budou chtít vidět i další.“
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Pavlína Kalandrová, koproducent (*1980, Prostějov) 

Vystudovala divadelní vědu a bohemistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a filmovou a televizní produkci na 

FAMU v Praze. Působí jako producentka v divadelní a filmové branži, například pro pražské Divadlo Archa, 

studentské filmy FAMU koncipované jako větší koprodukční projekty, spolupracuje s festivaly dokumentárních filmů 

a s Českou televizí. Je producentkou dokumentu Trojmezí (režie: Klára Řezníčková, 2011), oceněného Cenou Pavla 

Kouteckého 2012. Jako vedoucí produkce pracovala na čtyřech dokumentech z televizního slovensko-českého cyklu 

Colnica / Celnice. Je zakládající členkou produkční spoločnosti Duracfilm, působící od roku 2003. Je jednou z 

"Emerging Producers 2014", programu MFDF Jihlava. 

Koproducentka Pavlína Kalandrová o filmu:

„V roce 2011 jsem od Mátyáse Priklera dostala scénář, který mě upoutal svou realističností a současně uměleckou 

zkratkou. Jako producentka především dokumentárních filmů jsem byla přitahována skutečností, že režisér Jaro 

Vojtek je skvělý dokumentarista, že příběhy Dětí čerpal ze života lidí, jež osobně zná, a že film jako projekt byl 

koncipován komorně co do velikosti tvůrčího týmu a výrobního štábu. Přestože film je laděný spíše vážně, v žádném 

ohledu nepůsobí depresivně. Čím to? Konteplativnost, otevřené prostory, velkorysá kamera, prostota situací 

nasnímaná tak, jak se dějí ve skutečném životě – tedy žádná konstruovaná tragičnost či strach. Postavy bojují své 

malé bitvy a my nad tím rozjímáme. Bylo mi ctí se na projektu podílet.”

 

Titulní píseň Děti

Autory titulní písně jsou Jana Kirschner a její partner, britský hudebník a producent Eddie Stevens. „Když mi zavolal 

Mátyás Prikler, producent filmu DĚTI, a oslovil mě s nabídkou napsat titulní skladbu pro film Jara Vojtka, řekla jsem 

mu, že mám něco, co by se mohlo hodit. Překvapila mě jejich okamžitá pozitivní reakce. A skutečně, když jsem 

se podívala na film, věděla jsem, že jsme našli tu pravou píseň, protože to spolu dokonale funguje,“ popisuje vznik 

skladby Jana Kirschner.

http://www.youtube.com/watch?v=ggFXgAmcwC4

Originální název: Deti / Režie: Jaro Vojtek / Scénář: Marek Leščák / Hrají: Éva Bandor, János Gosztonyi, Vlado 

Zboroň, Roman Bubla, Martin Horváth, Richard Felix, Arnold Nagy, Pavel Zatloukal, Marie Ludvíková a další / 

Kamera: Tomáš Stanek ASK / Střih: Maroš Šlapeta / Hudba: Michal Nejtek, titulní píseň: Jana Kirschner / Zvuk: 

Dušan Kozák / Země:  Slovensko, ČR / Rok výroby: 2014 / Jazyk: slovensky, maďarsky, romsky / Přístupnost: 

od 12 let / Stopáž: 100 min.

                                              
Film Distribution Artcam / Rašínovo nábřeží 6 / 128 00 Praha 2 / tel: 221411666 / fax: 221411699 / www.artcam.cz
Programace: Alena  Vokounová / Komenského 33 / 323 00 Plzeň / tel: 377 220 641 / alena.vokounova@artcam.cz

mailto:alena.vokounova@artcam.cz
http://www.artcam.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=ggFXgAmcwC4


ARTCAM / Press-kit

Český web filmu: http://www.filmdeti.sk/cs/

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Kd57VCJ3cJ0

Fotografie a tiskové materiály ke stažení: http://artcam.cz/deti/

http://artcam.cz/soucasny-slovensky-film-2014/

TISKOVÝ SERVIS: 

Hedvika Petrželková, 

Film Distribution ARTCAM, 

Rašínovo náb. 6, Praha 2, 128000

tel.: 776 167 567, hedvika.petrzelkova@artcam.cz  ,
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