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OBTÍŽNÁ CESTA TROJICE HRDINŮ ZA FYZICKOU  LÁSKOU

Dokument Dagmar Smržové otevírá tabuizované téma sexuální asistence pro hendikepované 

a nabízí citlivý pohled do intimního života lidí s postižením.  

Všichni chceme milovat a být milováni.

Zdraví nebo nemocní, silní nebo slabí ...

Stejně tak Adam a dva Tomášové,

hendikepovaní mladíci, jejichž touha po

ženské náruči zůstává nenaplněna. 

Pak se ale rozhodnou to změnit a vydají 

se na dobrodružnou cestu za vlastním

uspokojením...

Budeme je litovat nebo jim fandit? Bude

nás to pobuřovat, nebo pro ně najdeme

pochopení..?

Sex a intimní život lidí, kteří nejsou mladí,

krásní, svižní a fyzicky schopní, bývá

mnohdy považován za něco nemístného,

nebo vlastně neexistujícího. Přesto tady je.

Režisérka Dagmar Smržová otevírá toto

tabuizované téma na příběhu trojice

mladíků, kteří se rozhodnou, že se nevzdají

své touhy po lásce. Svým filmem

demonstruje úskalí, která jim kladou jejich

postižení, a dotýká se tak v České

republice zatím málo známého tématu

sexuální asistence.
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Právo na lásku

„Film jsem připravovala asi rok a půl. Hledala jsem dlouho a poctivě hlavní protagonisty,” říká režisérka 

Dagmar Smržová. „Měla jsem v hlavě plán, že bych chtěla trojici zajímavých mladých mužů na cestě za 

sexem a potřebovala jsem najít ty pravé. Taky jsem se kolem toho dozvídala spoustu věcí o tématu sexuální 

asistence a bylo mi jasné, že můj film nebude vyloženě o této službě, ale o lidech, kteří hledají lásku, intimitu,

fyzické potěšení a mají to přitom těžší než my, relativně nehendikepovaní. Chtěla jsem, aby lidé pochopili, že

i oni mají na lásku právo.“

Snímek  zachycuje protagonisty velmi otevřeně, v intimních situacích, přitom však nikdy bulvárně. 

„Do každého filmu vstupuji

naplno a snažím se ty lidi,

které mám před kamerou co

nejvíce poznat, pochopit a

ukázat i to,co je v nich

skryto, co cítím jaksi

podprahově. Hranice, abych

jim neublížila, mám v sobě –

věřím ve svůj instinkt.

Myslím si, že mě ještě

nezklamal. Někde uvnitř

mám nastavený alarm, který

mi říká – tady už dost, tohle by nemělo být ukazováno…a kdybych si nebyla jistá, mám vedle sebe druhé oči 

střihačky a dramaturgyně,“ říká Dagmar Smržová. „Jeden z hrdinů filmu Tomáš Pik je ve filmu natočen 

v intimní situaci s profesionální prostitutkou. Oba nás pustili hodně daleko, v podstatě by se nezalekli ani 

toho, abychom ukázali samotný sexuální akt…To jsem ale nechtěla, nešlo mi o to filmem šokovat, nebo 

vyvolávat nějaké erotické emoce.Chtěla jsem,aby to byl film o touze po lásce a ne sexuální šou.“

„Každý svůj film nejprve pustím těm, kteří v něm vystupují,“ dodává režisérka. „Potom si o něm dlouho 

povídáme, a pokud se jim něco nezdá, změním to. Anebo se je pokusím přesvědčit, že jde o důležitou scénu,

bez níž by snímek neměl zamýšlený dopad. V případě Miluj mě, jestli to dokážeš naštěstí žádný problém 

nebyl, i když jsem se toho hodně obávala. Snad jen Tomáš Pik nechtěl, aby ve scéně, kde se sprchuje, byl 

vidět jeho penis. My jsme se se střihačkou nakonec rozhodly, že tam tento záběr necháme a přesvědčily 

jsme o tom i Tomáše. Chtěly jsme, aby lidé viděli, že je to stejný chlapík jako ti ostatní a má prostě jenom 

nemoc, která se zhoršuje a limituje ho. 
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Námět, scénář, režie: Dagmar Smržová 

Účinkují: Tomáš Pik, Tomáš Baxa, Adam Musil, 

Vladana Augstenová 

Kamera: Ferdinand Mazurek, Prokop Souček, 

Tomáš Nováček 

Hudba: Eva Javůrková, Jan Čtvrtník  

Zvuk: Michal Janoušek  

Střih: Adéla Špaljová  

Producent: Česká televize - Petr Kubica 

a Veronika Slámová 

Rok výroby: 2016 

Jazyk: česky  

Země: Česko 

Stopáž: 63min 

Přístupnost: 

do 15 let nevhodný 

Premiéra: 8. 12. 2016

Info a foto ke stažení: http://artcam.cz/miluj-me-jestli-to-dokazes/

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fv5x9ryjlHk

Tiskový servis: 

Hedvika Petrželková, 

hedvika.petrzelkova@artcam.cz

www.artcam.cz
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