O PROJEKTU
Jedná se o celovečerní hraný ﬁlm, žánrově zařazený jako ﬁlmové drama – western.
Náš příběh se odehrává v americké Montaně koncem 19. stoleH. V žádném případě
nechceme kopírovat americké ﬁlmy, které mají v tomto žánru dlouholetou tradici.
Můžeme se však podívat naším pohledem na to, co se odehrávalo v Severní Americe
koncem 19. stoleH.
Jde nám o reálné zpracování příběhu, klademe důraz na syrovost zpracování, dobře
vybrané typy, na výraznou roli zvuku a hudby. Inspirací jsou pro nás takové ﬁlmy jako
např. Pat Garret a Billy Kid (rež. Sam Peckinpah), ale i ﬁlmy jiných žánrů jako Andrej
Rublev, Marketa Lazarová nebo Balada o sedmi oběšených. Chceme, aby to byl
baladický a dramaYcký příběh o zradě, násilí, osudovosY a vztazích mezi lidmi, kteří se
dostali do víru tragických událosH.
Věříme, že máme všechny předpoklady k tomu, aby podle našeho scénáře vznikl
u nás možná neobvyklý, ale přesto kvalitní ﬁlmový projekt.

HLAVNÍ TVŮRCI PROJEKTU
Scénář : Pavel Dražan, Vítězslav Kudláč
Střih : Jiří Brožek
Zvuk : Radim Hladík jr.
Kamera : Vladimír Smutný
Režie : Pavel Dražan
Hlavní postavy
Filmový projekt PĚT PRSTŮ je ve stadiu příprav. Proběhl také casYng projektu. Naše
představa o hlavních rolích:
Karel Roden, Jiří Schmitzer, Ivan Palúch, Philip Lenkowski, ScoK Bellefeville, Michal
Dlouhý aj.
Naší snahou je také pokusit se získat některého ze známějších zahraničních herců.
Některá zajímavá jednání již v minulosY proběhla.
(Max von Sydow, Franco Nero)

Pavel Dražan (režie, scénář)
S Českou televizí spolupracoval v roce 1994 jako hudební režisér na známém seriálu Hříchy pro
pátera Knoxe (r. Dušan Klein). Natočil několik hraných středometrážních ﬁlmů jak podle svých
námětů, tak přepisů děl N.V.Gogola, Leonida Andrejeva aj. (Mezinárodní ocenění Zlatá Unica)
Spoluautor hudby k mnoha dokumentům a celovečerním ﬁlmům např. Dům pro dva, Masseba
(r. M.Zábranský), Doteky času, Živý mrtvý, Ozvěny lidické noci aj.
Režie publicisYky, dokumentů a dalších televizních pořadů. Např. Sláva a prokleH Lídy Baarové,
Mraky nad Barrandovem, Poražení a vítězové (celovečerní dokument o nacisYckých válečných
zločinech).
Se Stanislavem Motlem celovečerní dokumenty Ozvěny lidické noci a Živý mrtvý (unikátní
dokument o člověku, který přežil osvěYmské peklo).
Režijní spolupráce na dokumentárních cyklech České televize Pološero, Stopy, fakta, tajemství.
Scénáře Čarodejnice (podle N.V. Gogola) Postrach z Kazivcové průrvy (podle A.C. Doyla)
Chameleón (podle A.P.Čechova) western Pět prstů (spolu s V. Kudláčem). V roce 2010 ﬁlm
Jarmareční bouda.
V poslední době např. scénář a režie povídek Jaroslava Haška PocYvý nálezce a Zlodějské
dobrodružství pana Tevlína v hlavních rolích s P. Nárožným, S. Zindulkou, A.Polívkovou, V.
Jandákem, O. NavráYlem, O. Jirákem, I. Barešem, J. Skopečkem aj.
V roce 2015 celovečerní polohrané dokumenty pro Českou televizi Výstřely v Miami o
tragickém osudu českého starosty Chicaga A. Čermáka a příběh člověka, který zachránil za války
přes Ysíc děH v koncentračním táboře Buchenwald DěY Antonína Kaliny.

Vladimír Smutný (kamera)
Kameraman a fotograf. Nositel 5 Českých lvů za kameru. Získal je za ﬁlmy: Lea
(1997), Tmavomodrý svět (2001), Mazaný Filip (2003), Král zlodějů (2004) a Tobruk
(2008).
Po absolvování FAMU (1964 - 69) se stal pomocným kameramanem na Barrandově.
Jeho prvním ﬁlmem, kde působil jako hlavní kameraman, byl Poslední vlak z roku
1982. Dlouhodobě spolupracuje s režiséra Janem Svěrákem (Vratné lahve - 2007,
Tmavomodrý svět - 2001, Kolja - 1996 - za tento ﬁlm oceněný Oscarem pro nejlepší
zahraniční snímek získal V. S. ocenění Madrid Imagen 1995 Best Cinematography.
Často spolupracoval s režisérem Jaroslavem Soukupem, pracoval rovněž s Karlem
Kachyňou či Jiřím Svobodou.

Jiří Brožek (střih)
Podílel se na výrobě více než stovky českých ﬁlmů, které patří mezi poklady české kinematograﬁe,
za všechny se sluší jmenovat ZlaH úhoři (1979, rež. Karel Kachyňa), Vrchní prchni (1980, rež. Ladislav
Smoljak), Sestřičky (1984, rež. Karel Kachyňa), SlavnosY sněženek (1983, rež. Jiří Menzel), Jak svět
přichází o básníky (1982, rež. Dušan Klein), Šašek a královna (1987, rež. Věra ChyYlová), Amerika
(1994, rež. Vladimír Michálek), Rozpuštěný a vypuštěný (1985, rež. Ladislav Smoljak), Dobří holubi
se vracejí (1989, rež. Dušan Klein) PěsY ve tmě (1986, rež. Jaroslav Soukup), Smrt krásných srnců
(1986, rež. Karel Kachyňa), Vážení přátelé ano (1989, rež. Dušan Klein), Obsluhoval jsme Anglického
krále (2006, rež. Jiří Menzel ), Jarmareční bouda (2010 rež. Pavel Dražan) a samozřejmě Vesničko
má středisková (1986, rež. Jiří Menzel), který byl nominován na Oskara.
Z patnácY ročníků ﬁlmových cen Český lev byl Jiří Brožek jedenáctkrát nominován a získal celkem
sedm Lvů za tyto ﬁlmy: Krvavý román (1993, rež. Jaroslav Brabec), Je třeba zabít Sekala (1997, rež.
Vladimír Michálek), Anděl Exit (2000, rež. Vladimír Michálek), Nuda v Brně (2003, rež. Vladimír
Morávek), Sluneční stát (2005, rež. MarYn Šulík), Hezké chvilky bez záruky (2006, rež. Věra
ChyYlová),... a bude hůř (2007, rež. Petr Nikolaev, Jarmareční bouda (2010, rež. Pavel Dražan),
Odcházení (2010, rež. Václav Havel)

Radim Hladík (zvuk)
Podílel se na desítkách českých i zahraničních ﬁlmů a je držitelem tří Českých lvů za
nejlepší zvuk k ﬁlmům Zapomenuté světlo (1996, rež. Vladimír Michálek), Je třeba zabít
Sekala (1997, rež. Vladimír Michálek) a Eliška má ráda divočinu (1999, rež. Otakáro
Schmidt). Jako první ozvučil český ﬁlm zcela na počítači – Amerika (1994, rež. Vladimír
Michálek). Mezi jeho další známější ﬁlmy patří Anděl Exit (2000, rež. Vladimír Michálek),
Rebelové (2001, rež. Filip Renč), Babí léto (2001, rež. Vladimír Michálek), Pupendo (2003,
rež.: Jan Hřebejk), Mazaný Filip (2003, rež.: Václav Marhoul), Obsluhoval jsem anglického
krále (2006, rež. Jiří Menzel), O rodičích a dětech (2008, rež.: Vladimír Michálek),
Jarmareční bouda (2010, rež. Pavel Dražan).

FOTOGALERIE Z LOKACÍ

PRODUKČNÍ PŘEDPOKLAD
• 35 natáčecích dnů
• Lokace na území Čech a Moravy (westernové městečko Šiklův mlýn, Srbsko u
Berouna, Ralsko), 4 natáčecí dny ve státě Montana, USA
• Rozpočet: cca 20 mil. Kč
• Termín natáčení: 2016-2017, Premiéra: podzim 2017
• 90 min. stopáž

PRO INVESTORY
Na ﬁlmovém projektu PĚT PRSTŮ vítáme každou možnost Vaší případné
spolupráce, zejména jako:
Koproducent, Generální investor, Hlavní investor, Generální partner, Hlavní partner
a další.
Projevíte-li zájem o spolupráci s námi, rádi Vám poskytneme další a podrobnější
informace o možnostech prezentace a reklamy pro Vás v rámci Vašeho invesYčního
vstupu..
Jako doplňující informaci Vám můžeme poskytnout následující:
• Scénář v českém i anglickém jazyce (scénář byl oceněn Ministersvem kultury ČR
udělením grantu státního fondu pro kinematograﬁi)
• Povídku k projektu Pět prstů v českém i anglickém jazyce
• DVD s ukázkovým záznamem
• Aproxima[vní rozpočet

info@allsat.cz
603 416 000

