
OBČIANSKY PREUKAZ  
Film o dospievaní, ktoré býva o život v každej dobe.

Premiéra: 10. február 2011
Originálny názov: Občanský průkaz
Krajina pôvodu: ČR/SR
Rok výroby: 2010
Žáner: tragikomédia
Dĺžka: 137 min.
Jazyková verzia: česká verzia
Odporúčaná prístupnosť: 
Formát: 35mm + DCP, 1:1.85
Zvuk: Dolby Digital
Oficiálna stránka: 
www.ceskatelevize.cz/specialy/obcanskyprukaz

Trpká komédia režiséra Ondřeja Trojana Občiansky preukaz, na 
motívy  rovnomennej  knihy Petra Šabacha sleduje osudy štvorice 
dospievajúcich  mladíkov,  ich  priateľov,  lások  a  rodičov.  Od 
okamihu, ako v pätnástich rokoch dostanú občiansky preukaz, až 
do chvíle, kedy sa v osemnástich snažia uniknúť vojne a pokúšajú 
sa  získať  modrú  knižku.  Petr,  Aleš,  Popelka  a  Míťa  dospievajú 
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, v dobe, kedy vyjsť na 
ulicu bez občianskeho preukazu znamenalo koledovať si o problém 
a kedy bola povinná vojenská služba pre mnohých tým najväčším 
strašiakom. Každý po svojom, ale aj spoločne sa snažia nestratiť 
v totalitnom štáte zdravý rozum a zmysel pre humor, ale rovnako aj 
nedráždiť  režim.  Prežívajú  spoločne  mnoho  chvíľ,  niektoré  sú 
úsmevné,  s nádychom  absurdnej  grotesky,  iné  dramatické  a 
niektoré fatálne. 

Film  Občiansky  preukaz rozpráva  o  tom  zvláštnom  životnom 
období,  kedy detstvo zvoľna prechádza  v dospelosť a táto  cesta 
vedie  v každej  dobe  cez  búranie  konformizmu  a  rodičovských 
ideálov, revoltu voči spoločnosti, hľadanie a nachádzanie sebaúcty. 
Vtedy, rovnako ako aj dnes…

Film do tvorcov, ktorí sa spoločne podpísali pod úspešné Pelíšky, 
Pupendo a U mě dobrý (r. J. Hřebejk, O. Trojan ako producent) 
a režíséra,  ktorého  Želary boli  v úzkej  nominácii  na  Oscara  v 
kategórii najlepší cudzojazyčný film roka 2003.

Réžia: Ondřej Trojan
Scenár: Petr Jarchovský
Kamera: Martin Štrba 
Hudba: Petr Ostrouchov
Hrajú: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna Geislerová, Jana Kepková, Marek Taclík, 
Kristýna Liška-Boková, Jana Šulcová, Jaromír Dulava, Jiří Macháček, Matej Landl, Lilian Malkina, 
Lukáš Latinák, Juraj Nvota, Nella Miščíková 
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