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 TRAJA MUŽI, KTORÍ TÚŽILI BYŤ HRDINAMI 

V osemdesiatych rokoch sa rozhodli bojovať proti komunistickému režimu v Československu. Tri príbehy o tenkej čiare 
medzi obranou a útokom, odvahou a náhodou, súčasnosťou a minulosťou,... predstavou a skutočnosťou. Výbuchy, 
streľba, teroristický výcvik. A za tým všetkým je túžba po láske.

Scenár a réžia: Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský, Peter Kerekes
Kamera: Martin Kollár
Strih: Marek Šulík, Zuzana Cséplő
Zvuk: Tobiáš Potočný, Peter Lenděl
Hudba: Marián Čurko
Produkcia: Juraj Baláž, Albert Malinovský, Slavomír Královič, Tereza Horská, Silvie Holovská
Vo filme vystupujú: Stanislav Kratochvíl, František Bednár, Vladimír Hučín, Amanda Nagyová, 
Marcela Bednárová, Iva Škrbelová

Dĺžka: 87 min.

www.velvetterrorists.com
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 SYNOPSA 

Účelom každého politického spoločenstva je zachovanie prirodzených a nespochybniteľných práv človeka. Tieto práva 
sú: sloboda, vlastníctvo, bezpečnosť a právo na odpor proti útlaku.
Vyhlásenie práv človeka a občana

Na konci vagóna sa v pološere týčili mohutné postavy miestnych horalov. Z ich mĺkvych tvárí išiel strach, snažil som 
sa rýchlo vrátiť na svoje miesto. „Nemusíte sa báť,“ povedal môj sprievodca. „To sú Slováci. Vyzerajú nebezpečne, 
ale v skutočnosti sú neškodní.“
Bram Stoker, Dracula

Traja romantickí hrdinovia, ktorí sa pokúsili o ozbrojený odpor proti komunistickej moci v Československu. Všetci  
boli odsúdení podľa paragrafu 93 – teror, ale ani jeden z nich nikoho nezabil, ani nezranil. Stano chcel v noci pred 
prvým májom vyhodiť do vzduchu tribúnu, na ktorej mali sedieť komunistickí papaláši. Ale opil sa a policajti ho našli  
s igelitkou plnou výbušnín motať sa pred tribúnou. Vo väzení strávil 5 rokov. Fero chcel spáchať atentát na prezidenta 
Gustáva Husáka. Nepodarilo sa mu však spojiť so CIA (nebrali jeho výzvy vážne). Polícia objavila jeho skrýšu so zbra-
ňami a výbušninami – bol odsúdený na štrnásť rokov. Vladimír vyhadzoval do vzduchu nástenky komunistickej strany. 
Spolu päťdesiattri. Vo väzení strávil vyše štyroch rokov. 
Ale aj teroristi majú svoj súkromný život, svoje lásky, svoje rodiny. 
A práve o tom je tento film. 

 REŽISÉRSKY ZÁMER

Ak môže existovať autorská dvojica (bratia Coenovci, Iľf – Petrov, Kadár – Klos), prečo by nemohla existovať autorská 
trojica? V tomto prípade autorská trojica (Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský, Peter Kerekes), zaručuje tematickú profe-
sionalitu v osobe Ivana Ostrochovského ako absolventa strednej vojenskej školy – odbor „technik zbraňových systémov“, 
Pavla Pekarčíka ako skúseného režiséra a kameramana v extrémnych prírodných podmienkach a nakoniec Petra 
Kerekesa ako kuchára, vodiča, režiséra a producenta tohto projektu. Každý z nás chcel nakrútiť film o niečom inom  
(v podstate každý nakrúca film o sebe).
Palovým zámerom bolo nakrútiť film o ľuďoch, ktorí sa pokúsili bojovať proti komunistickému režimu v normalizačnom 
Československu. Ich činy zostali nezrealizované, boli to zúfalé výkriky osamelých hrdinov uprostred sivej masy.
Petra zaujímal historický kontext, ako žijú bývalí „teroristi“ dnes. Za čo sa oplatí v dnešnej spoločnosti bojovať?  
Aký majú vzťah s bývalými prenasledovateľmi, čo robia ich udavači?
A Ivan chcel nakrútiť film o láske.
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   TRI FILMY ZA CENU JEDNÉHO
rozhovor s Pavlom Pekarčíkom, Ivanom Ostrochovským a Petrom Kerekesom

Ako vznikol nápad nakrútiť film o teroristoch?

PALO Predstavte si, že nájdete troch ľudí. Prvý pošle znefunkčnenú bombu okresnému tajomníkovi strany a má plán 
zaútočiť na prezidenta republiky. Druhý sa chce zbaviť prvomájového sprievodu tým, že sa chystá v noci pred udalosťou 
zničiť tribúnu a tretí používa trhavinu na to, aby uvoľnila tisíce letákov z meteo-balóna alebo vyhodí do vzduchu násten-
ku ľudových milícií. Ani jeden neskriví bežnému človeku vlas na hlave a predsa všetci sedia vo väzení za trestný čin 
teroru. Myslím, že toto sú naraz tri dôvody, prečo nakrútiť film o teroristoch.

IVAN S nápadom prišiel Pavol Pekarčík. Bolo to tesne po dvojičkách, slovo „terorizmus” sa ozývalo z každého rohu 
a my sme veľmi dlho rozmýšľali, čo toto slovo znamená v česko-slovenskej verzii. S prekvapením sme zistili, že ČSSR 
bola jednou z krajín, ktoré podporovali a cvičili teroristov a zdalo sa nám dôležité povedať, že naša krajina nesie časť 
zodpovednosti za to, čo sa deje vo svete. Ale nič z toho nenájdete vo filme – z jednoduchého dôvodu – napokon sme 
nespravili film o terorizme, ani o teroristoch. Je to film o láske, je to film o romantikoch.

PETER V roku 2003 som videl prezentáciu projektu na cene Tibora Vichtu v Trenčianskych Tepliciach. Podľa mňa je to 
výnimočná téma. Romantickí hrdinovia vopred odsúdení na neúspech. A páčilo sa mi, že ten film sa môže pohybovať 
na hranici medzi komédiou a tragédiou. O tri roky neskôr som zozbieral odvahu a votrel som sa chlapcom do štábu 
ako tretí režisér. 

Ako ste našli svojich hlavných troch protagonistov a akí sú v skutočnosti? Sú to skôr pozitívni alebo skôr negatívni 
hrdinovia?

PALO Okolo roku 2000 som našiel prvý príbeh Františka Bednára. Všetci politickí väzni, ktorých som dovtedy poznal, 
boli už páni v rokoch. Preto ma zarazilo, keď mi pri prvom kontakte Fero povedal: „Môžeme sa stretnúť po štvrtej - 
musím počkať, kým sa vrátia deti zo školy…“ Po tomto, pre mňa prekvapivom, úvode som stretol milého človeka, ktorý 
mi porozprával ďalšie dva podobné osudy.
Všetci traja sú osamelí bojovníci za slobodu. Ako hovorí jeden z nich - Vladimír Hučín - je to najvhodnejší a prakticky 
jediný možný „modus vivendi“ pre človeka narušujúceho daný systém. Františkovi Bednárovi ani Vladimírovi Hučínovi 
sa po roku 1989 nechce s odbojom prestať. Stále s mimoriadnou aktivitou objavujú a komentujú choré prvky v súčasnej 
spoločnosti. Len nástroje sa zmenili. Už to nie je trhavina, ale internet, tlač, knihy.
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Je pre vás skôr pozitívnym či skôr negatívnym hrdinom človek, ktorý sa rozhodne zrušiť prvomájovú tribúnu - sedí  
za to vo väzení a potom celý zvyšok života maká na stavbe? Možno je toto časť otázky zameraná skôr na diváka  
tohto filmu…

PALO Pre mňa sú pozitívni všetci ľudia, ktorým nie je ukradnuté prostredie, v ktorom žijú a patrične na to reagujú.

IVAN Boli to ľudia odsúdení v osemdesiatych rokoch podľa paragrafu 93 – teror. Keď sme sa s nimi začali stretávať 
a rozmýšľať ako ich včleniť do filmu o terorizme, prišli sme na to, že celá ich činnosť proti totalite bola vedená s bez-
hlavým odhodlaním, s fatálnou samovražednou – a neviem aké iné slovo na to použiť – vášňou. Bolo to víťazstvo citu 
nad racionalitou ostatných občanov, ticho tolerujúcich totalitný systém. Naši hrdinovia boli romantici žijúci v pragmatic- 
kom svete ovládaných a ovládajúcich. Stano, Fero a Vlado sú ľudia, ktorých život napĺňa všetky atribúty literárneho 
romantizmu a samozrejme práve preto ich príbehy nemohli a ani nedopadli dobre...

PETER To je zaujímavá otázka, o akých ľudí ide v skutočnosti. 
Všetci traja sa počas filmu postupne odkrývali, realizácia filmu trvala dlho a vďaka tomu sme sa mohli navzájom dobre 
spoznať. (Niekedy si myslím, že naši protagonisti sa o nás dozvedeli viac, než my o nich). Téma filmu sa nám menila 
pred očami, a aj keď tento film formálne vyzerá ako hraný, je úplne v réžii našich hrdinov.

Prečo ste sa rozhodli nakrúcať film v trojici a ako prebiehala vaša spolupráca?

PALO S Ivanom sme nakrúcali niekoľko filmov predtým vo dvojici. Takže keď prišiel Peter s tým, že by chcel nakrúcať 
tento pomaly prachom zapadnutý námet, nebol dôvod povedať nie. Myslím si, že spolupráca prebiehala poučne  
pre všetkých zúčastnených.

IVAN S tou trojicou je to ako v živote - ani to veľmi neplánujete a proste sa to tak stane. Spolupráca fungovala presne 
ako vzťahy v trojuholníku - je to zaujímavé, ale stále sa niekto cíti odstrčený. Bola to bolestná, ale zaujímavá skúsenosť  
a som rád, že som ju prežil práve s Petrom a Pavlom.

PETER Ja som nemal iné východisko. Buď nápad ukradnem, alebo ho budem nakrúcať s Paľom a s Ivanom. Každý chcel 
nakrútiť iný film, v podstate každý nakrúca o sebe, nachádzame sa, alebo projektujeme sa do našich protagonistov.  
Tak vznikli tri odlišné filmy za cenu jedného. 

Aký je hlavný dôvod, prečo by mal ísť divák do kina práve na Zamatových teroristov? 

PALO Možno je hlavný dôvod to, že sa zaktivizuje natoľko, aby tam stretol ďalších aktívnych ľudí a pozreli si film  
o nesedení na zadku.

IVAN Pretože je to pravý hollywoodsky film plný tvrdohlavých hrdinov, ktorí chcú zmeniť svet, plný krásnych žien  
a východoeurópskeho happy endu...

PETER Film má svoju praktickú rovinu, kde sa môže divák naučiť, ako pripraviť atentát na prezidenta, alebo zostrojiť 
bombu. A to sa môže kedykoľvek zísť. Okrem toho je (aspoň dúfame) vtipný. 
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 ŽIVOTOPISY REŽISÉROV

Pavol Pekarčík (1972)
režisér a producent 
Narodil sa v Spišskej Sobote, žije v Košiciach. 
Absolvoval Katedru dokumentárnej réžie na FTF VŠMU v Bratislave. 
Spolu s Ivanom Ostrochovským nakrútil filmy Menšie zlo (2004), Vietor (2004), Karakorum (2005), Uli Blaho (2008), 
Zamatoví teroristi (2013).
Strihač a kameraman na filme Ivana Ostrochovského Ilja (2010).
Pomocný režisér na filme Martina Šulíka Cigán (2011).
Koproducent, vedúci výroby a pomocný režisér na filme Ivety Grófovej Až do mesta Aš (2012). 

Ivan Ostrochovský (1972)
režisér a producent
Narodil sa v Žiline, žije v Bratislave.  
Absolvoval Katedru dokumentárnej réžie na FTF VŠMU v Bratislave.  
Nakrútil filmy Scenár k dokumentárnemu filmu (2001), Pietro Pascalo (2000), Ilja (2010), Zamatoví teroristi (2013)  
a spolu s Pavlom Pekarčíkom filmy Menšie zlo (2004), Vietor (2004), Karakorum (2005) Uli Blaho (2008). Koproducent 
filmu Eriky Hníkovej Nesvadbov (2010), filmu Mareka Šulíka a Jany Bučky Zvonky šťastia (2012) a filmu Pavla Štingla 
Eugéniové (2013). Producent série Martina Šulíka a Ivana Ostrochovského Celuloid Country (2012) a filmu Ivety  
Grófovej Až do mesta Aš. 

Peter Kerekes (1973) 
režisér a producent
Narodil sa v Košiciach, žije vo Vištuku. 
Absolvoval Katedru hranej réžie na FTF VŠMU v Bratislave. 
Nakrútil filmy Ladomírske morytáty a legendy (1998), 66 sezón (2003), poviedku Pomocníci z filmu Cez hranicu 
(2004), Ako sa varia dejiny (2009) a spolu s Pavlom Pekarčíkom a Ivanom Ostrochovským film Zamatoví teroristi 
(2013). 
Producent filmov 66 sezón (2003), Ako sa varia dejiny (2009) a Zamatoví teroristi (2013). 
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 ŽIVOTOPISY OSTATNÝCH TVORCOV

Martin Kollár (kamera)
Narodil sa v Žiline. 
Absolvoval Katedru kameramanskej tvorby a fotografie na FTF VŠMU v Bratislave. Odvtedy pracuje ako kameraman 
a fotograf na voľnej nohe. 
Ako fotograf vystavuje po celom svete: v Maison Europeen de la Photography v Paríži, Recontres des Arles vo Francúzs-
ku, MOCA v Šanghaji, Guadongskom múzeu umenia v Číne a na mnohých ďalších miestach – v Thessalonikách, 
Aténach, Prahe, Krakove, či v Bratislave.
Ako kameraman spolupracoval s Petrom Kerekesom na dokumentárnych filmoch O troch dňoch v Jasovskom kláštore 
(1995), Ladomírske morytály a legendy (1998), 66 sezón (2003), Ako sa varili dejiny (2009) a s Petrom Kerekesom, 
Ivanom Ostrochovským a Pavlom Pekarčíkom na filme Zamatoví teroristi (2013).

Marek Šulík (strih) 
Narodil sa v Žiline.
Absolvoval Katedru dokumentárnej réžie na FTF VŠMU v Bratislave. 
Pracuje ako filmový a televízny strihač a režisér dokumentárnych filmov. 
Ako strihač pracoval napríklad na filmoch Petra Kerekesa (66 sezón, Ako sa varia dejiny a Zamatoví teroristi), Miša 
Suchého (Home movie, Pictograph), Róberta Švédu (Démoni), Filipa Remundu (Setkání s filmem), Jara Vojteka (Z kola 
von) a ďalších. Ako režisér pracoval napríklad na dokumentoch Nechcené deti, Diana alebo cesta do šoubiznisu, 
Sedem magických rokov, Cesta Magdalény Robinsonovej, Cigarety a pesničky, Konzervy času a Zvonky Šťastia.

Zuzana Cséplő (strih)
Narodila sa v Bratislave.
Po skončení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave študovala strih na FTF VŠMU v Bratislave. 
Ako strihačka spolupracovala na dokumentoch Posledná maringotka (réžia: Peter Beňovský, 2008), Hranica (réžia: 
Jaroslav Vojtek, 2009), Ilja (réžia: Ivan Ostrochovský, 2010), ako aj na hraných filmoch Smutný valčík (réžia: Jaroslav 
Rihák, 1996), Ďalšie dejstvo – Következő felvonás (réžia: Mátyás Prikler, 2006), Cinka Panna (réžia: Dušan Rapoš, 
2009) a Ďakujem, dobre (réžia: Mátyás Prikler, 2009).

Tobiáš Potočný (zvuk)
Narodil sa v Bratislave. Absolvoval Katedru zvukovej skladby na FTF VŠMU v Bratislave. 
Ako zvukár spolupracoval na animovaných filmoch O ponožkách a láske (réžia: Michaela Čopíková, 2008), Kto je 
tam? (réžia: Vanda Raýmanová, 2010), Twins (réžia: Peter Budinský, 2011) a Sneh (réžia: Ivana Šebestová, 2013). 
Spolupracuje s viacerými významnými režisérmi, napríklad s Ivetou Grófovou (Až do mesta Aš, 2012) a s dokumenta-
ristami na filmoch Meine Wehrmacht (réžia: Maroš Berák, 2009),  Nový život (réžia: Adam Oľha, 2012), Homo Ciris 
(réžia: Jana Mináriková, 2013) a Zamatoví teroristi (réžia: Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský a Peter Kerekes, 2013). 
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Peter Kerekes s.r.o.
Peter Kerekes
+421 905 255 698 
kerekes@nextra.sk 
www.kerekesfilm.com

 

Hypermarketfilm s.r.o. 
Filip Remunda
+420 603 180 312 
filip@remunda.com
www.hypermarketfilm.cz

 

Nukleus film d.o.o
Sinisa Juricic
+385 91 502 18 71  
sinisa@nukleus-film.hr
www.nukleusfilm.hr

 

Distribúcia na Slovensku
Filmtopia s.r.o.
Daniela Chlapíková
+421 905 199 428
dandy@filmtopia.sk
www.filmtopia.sk

 

World sales
Deckert Distribution GmbH
Marienplatz 1, 04103 Leipzig, Germany
Heino Deckert
Tel: +49 (0) 341 215 66 38
Fax: +49 (0) 341 215 66 39
e-mail: info@deckert-distribution.com
www.deckert-distribution.com
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