TISKOVÁ ZPRÁVA
19. 8. 2020
NA FESTIVALU SE V EVROPSKÉ PREMIÉŘE PŘEDSTAVÍ SLOVENSKÝ
SNÍMEK LÉTO PATŘÍ REBELŮM
V evropské premiéře budou moci diváci v rámci 60. Zlín Film Festivalu shlédnout nový
slovenský rodinný film LÉTO PATŘÍ REBELŮM. Příběh 11 letého chlapce Jonáše, který se
rozhodne vzít prázdniny do svých rukou a bez váhání se vydává na oslnivé dobrodružství, je
hraným debutem režisérky Martiny Sakové a vznikl v německo-slovenské koprodukci.
Léto patří rebelům je dobrodružná rodinná komedie určená nejen dětským divákům, ale pobaví
všechny generace. Ambicí filmu i jeho režisérky Martiny Sakové je totiž navázat na tradiční
slovenskou tvorbu pro děti a mládež, která měla v ne tak dávné slovenské kinematografii
významné postavení. Martina Saková se tvorbě pro děti a mládež věnuje už od svých tvůrčích
začátků a kromě režie se spolupodílela i na tvorbě scénáře.
Snímek je příběhem jedenáctiletého Jonáše, jehož otec před pár lety tragicky zahynul a on
zůstal spolu s mladším bratrem sám s mámou. Jonáš se cítí opuštěný, navíc má pocit, že ho
máma chce okrást o poslední radosti, když se rozhodne strávit léto u tety a ne s dědou na člunu,
jak tomu bývalo v minulosti. Jonáš se proto rozhodne vzít svoje prázdniny do vlastních rukou a
uteče k dědovi z Německa na Slovensko. „Nejprve Jonáš hledá sám sebe, postupně ale objeví
přátelství a svoji první lásku. A když děda Bernard odmítne být součástí jeho letního
dobrodružství, Jonáš vymyslí kopec chytrých, až kriminálně dobrých nápadů, které otřesou
životem jeho dědy,“ nastiňuje děj režisérka filmu Saková.
Ve slovenských kinech měl snímek premiéru 13. srpna 2020. V hlavní roli Jonáše diváci uvidí
českého dětského herce Eliáše Vyskočila, jeho kamarádku Alex ztvárnila Slovenka Liana
Pavlíková. Matku si zahrála Szidi Tobias a dědu Bernarda Pavel Nový.
Světovou premiéru snímek absolvoval na filmovém festivalu v Jižní Koreji BIKY. Slavnostní
evropská premiéra snímku se uskuteční 7. září 2020 v rámci Zlín Film Festivalu, poté film zamíří
do českých a německých kin.
„Věříme, že uvedení v rámci Zlín Film Festivalu bude pro film úspěšným pokračováním jeho cest
po zahraničních festivalech,“ řekla Saková a dodala, že film zamíří ještě například na norský
Kristiansand, německý Goldener Spatz či italský Giffoni Film Festival.
Více o festivalu na www.zlinfest.cz
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