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VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD 

Premiéra 15. 9. 2016

Jiří Mádl a Karel Roden v posledním filmu Jana Němce

"Film má v názvu Vlka, tvora divokého,

lstivého,  neovladatelného. Vlk v rouše

beránčím a naopak. Uvidíte místa činu,

autentický dialog, autorský komentář,

archivy pravé i falzifikáty. To, co bude ve

filmu, se skutečně stalo a John Jan to

skutečně prožil. I když, pravda, občas 

to trochu nafouknul.“ Jan Němec

Rozevláté, upřímné i fanfarónské

vyprávění o svém životě přináší

jedna z nejoriginálnějších postav

českého filmu a legendární tvůrce

české nové vlny - režisér Jan

Němec. 

Poslední film legendárního režiséra vychází volně z autorovy povídkové knihy Nepodávej ruku číšníkovi.  

Ústředním bodem vyprávění jsou události roku 1968 a cesta  Johna Jana alias Jana Němce na festival 

v Cannes, kde měli tři zástupci české nové vlny šanci získat Zlatou palmu. Levicoví francouzští filmaři v čele 

s Jean-Lucem Godardem ale pod vlivem revolučních studentských bouří festivalovou soutěž předčasně ukončili. 

Osudovou ránu pak Němcově slibné mezinárodní kariéře zasadil příjezd ruských tanků do Prahy v roce 1968; 

následovala komplikovaná cesta do exilu i slavný porevoluční návrat.

V autobiografickém filmu ztvárnil hlavní roli mladého režiséra Jiří Mádl, alter ego vypravěče si zahrál Karel Roden. 

Ocenění: 

Film získal v hlavní soutěži 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Zvláštní uznání poroty.

Námět, scénář, režie: Jan Němec / Pomocný režisér: Tomáš Klein / Kamera: Jiří Maxa / Střih: Josef Krajbich / 

Výtvarnice kostýmů: Tereza Kučerová / Zvuk: Dominik Dolejší / Producent: Tomáš Michálek (MasterFilm) / 

Hrají: Jiří Mádl, Karel Roden, Martin Pechlát, Tatiana Pauhofová, Gabriela Míčová,  Markéta Janoušková, Jiří 

Menzel, Jiří Bartoška / Stopáž: 68 min. / Země: ČR, Slovensko, Francie 

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=_GcLR2INPxk

Fotografie a tiskové materiály ke stažení: http://artcam.cz/vlk-z-kralovskych-vinohrad/

INFO PRO KINAŘE: film je vhodný na projekce pro seniory

PROGRAMACE: Alena Vokounová, tel: 607 194 251, alena.vokounova@artcam.cz

TISKOVÝ SERVIS: Hedvika Petrželková, hedvika.petrzelkova@artcam.cz
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