
 
        

  
 

Zahradnictví: 

Dezertér 
Premiéra: 28. 9. 2017 
 

Fog´n´Desire Films, CinemArt 
ČR / Slovensko / Polsko, 2017 
Režie: Jan Hřebejk  
Scénář: Petr Jarchovský 
Producent: Viktor Tauš 
Výtvarník filmu: Jan Kadlec 
Kamera: Bartek Cierlica 
Umělecký maskér: Zdeněk Klika 
Výtvarnice kostýmů: Katarína Štrbová Bieliková 
Hudba: Petr Ostrouchov 
Střih: Vladimír Barák          
Zvuk: Jiří Klenka 
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Aňa Geislerová, Martin Finger, Karel 
Dobrý, David Novotný, Lenka Krobotová, Sabina Remundová, Vendula Svobodová, Zuzana 
Konečná, Zuzana Mauréry, Alexandr Minajev, Kryštof Racek, Anežka Rouhová, Barbora 
Suchá, Dalibor Vinklát, Miroslav Táborský, Ondřej Sokol 
 
 
Druhý film projektu autorského dua Jan Hřebejk - Petr Jarchovský 

Dezertér je druhá kapitola trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem 
Jarchovským považují za své "životní dílo". 

Tento příběh se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní roli zde 
hraje majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří 
Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním jeho života, 
po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou 
(Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová). 
Sestry společně přežily válku a německou okupaci a staraly se o malé děti, zatímco jejich 
manželé byli zatčeni za protinacistický odboj. Teď všichni s ohromným úsilím realizují svůj 
sen, jenže přichází zlom po únorovém komunistickém puči. Ottova firma je vyvlastněna státem 
a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky fatální…  

„Druhý film trilogie Zahradnictví je příběhem mužů, kteří nasazovali životy v boji za svobodu. 
Přežili vlastní smrt, aby opětovně čelili ztrátě nadějí, ve které věřili a ke kterým se upínali. 
Každý z nich se snaží znovu nalézt ´domov´. Dezertér je tragikomickým dramatem těžce 
zkoušené lásky manželské, sourozenecké a lásky mezi rodiči a dětmi,“ vysvětlil autor scénáře 
Petr Jarchovský. 

Ústřední postavu ztvárnil Jiří Macháček. „Otto je z podstaty podnikavý a pracovitý, uvnitř 
ovšem velice křehký člověk, nepoučitelný životní optimista, který ač několikrát osudem 
zlomen, by si nikdy nepřiznal vlastní pád nebo prohru. Je to postava hustě opestřená několika 
odlišnými životními etapami a fatálními zvraty,“ řekl herec.  

 
Přístupnost:  pro všechny 
Žánr: tragikomedie 
Verze:  česká 
Stopáž: 115 min 
Formát: 2D DCP, zvuk 5.1 
Monopol do: 28. 9. 2027 
Programování:  Zuzana Černá, tel: 582 365 576, GSM: 602 836 993, cerna@cinemart.cz 


