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Režie: Josh Boone  
Scénář: Scott Neustadter, Michael H. Weber 
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Kamera: Ben Richardson 
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Hrají: Shailene Woodley, Ansel Elgort, 
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Nejvtipnější smutná lovestory podle světového knižního bestselleru  

Hazel a Gus jsou dva výjimeční teenageři, které spojuje kousavý humor, pohrdání 
konvencemi a především láska, co s nimi cloumá. Jejich vztah je o to neobvyklejší, že se 
seznámili a zamilovali během setkávání na sezeních podpůrné skupiny pro boj s 
rakovinou.  

Hazel Grace Lancasterové (Shailene Woodley) je šestnáct let. Má ráda (a zároveň 
toleruje) své někdy až příliš starostlivé rodiče a právě se zakoukala do mladíka jménem 
Gus Waters (Ansel Elgort), který se na oplátku zamiloval do ní. Jak se sbližují, Hazel a 
Gus společně prožívají své obavy vyplývající z jejich zdravotních problémů a zároveň sdílí 
lásku ke knihám, včetně Hazelina oblíbeného románu Císařský neduh. Mnohokrát se 
marně snažila spojit s autorem knihy, samotářským Peterem Van Houtenem (Willem 
Dafoe). Když se Gusovi podaří Van Houtena zkontaktovat, spisovatel je oba nečekaně 
pozve do Amsterdamu. Gus je rozhodnutý vzít Hazel na cestu, aby našla odpovědi na 
všechny otázky, které kdy ke knize měla. Ale odpovědi, které hledá, nepřichází od Petera 
Van Houtena. Přichází z velkého dobrodružství, které Hazel zažije s někým, koho se 
nebojí milovat a kdo jim oběma dal něco, co Hazel nazývá „Malou věčností – nekonečnem 
mezi sečtenými dny.“ 

Film Hvězdy nám nepřály je adaptací světového bestselleru Johna Greena, který vypráví o 
tom, jak zábavné, vzrušující a tragické je žít a být zamilovaný. Román byl vydán v roce 
2012 a obsadil první místo žebříčku bestsellerů New York Times. Úspěch slaví kniha i 
v Česku - v největší knižní anketě českého internetu, kterou každoročně pořádá portál 
Databáze knih.cz. se umístila na prvním místě v kategorii Kniha roku a vyhrála i kategorii 
Novinka roku. 
 
 
Přístupnost:  nevhodné pro děti do 12 let 
Žánr: romantický / drama 
Verze:  anglicky s českými titulky 
Stopáž: 125 min 
Formát: 2D DCP 
Monopol do: 5. 12. 2015 
Propagace: plakáty A1, plakáty A3, fotosky, tisk, rozhlas, internet 
Programování:  Zuzana Černá, tel: 582 365 576, GSM: 602 836 993, cerna@cinemart.cz 


