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DÁREČEK
SYNOPSE

Po jakém muži dnes ženy touží?

Třicátnici Pavle by stačilo, kdyby potkala někoho, kdo nesmrká do použitého spodního prádla a
nevypadá jako bratranec mistra Beana. Ale má na chlapy smůlu. Zatímco její kamarádka Ema
očekává brzkou žádost o ruku od svého dlouholetého partnera Oty a další přítelkyně Dáša už
dokonce vdaná je a má se svým mužem Dušanem dvě krásné děti, Pavla je stále sama. Když si najde
první šediny, lekne se a její biologické hodiny začnou vyzvánět na poplach jako zvon na chrámu

svatého Víta. Kde ale najít toho pravého? Běhá vůbec ještě po světě muž, se kterým by se dalo žít?
Ema a Dáša se dohodnou, že jí takového pořádného muže seženou a věnují ho Pavle jako dárek
k narozeninám. Zprvu v jejich dohazovačských sítích uvíznou jen samé nepoužitelné mužské
exempláře, ale potom objeví skutečnou perlu. Nezadaný Šimon se jeví jako ideál. Pohledný, vtipný,

zajištěný, pozorný gentleman nebojící se citových závazků. Není divu, že Emu i Dášu okouzlí. A to
až do té míry, že se do něho obě zakoukají.
Navzdory původnímu plánu najít toho pravého pro Pavlu, si na Šimona začnou tajně myslet samy.
Když to praskne, dokáží z maléru vybruslit tak, aby zachránily vzájemné přátelství a své milostné

vztahy?
Nikdy nepodceňuj ženskou vynalézavost a solidaritu.
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REŽIJNÍ EXPLIKACE

Dáreček je milostná komedie plná vtipných situací a trefných dialogů. Je
potřeba ji točit tak, aby měla šťávu, švih a eleganci.
Můžeme se opřít o nosnou zápletku, která je svěží a neokoukaná a její
rozvíjení přináší řadu komických a překvapivých zvratů. Celý příběh tak
bude divák v příjemném napětí a očekávání, co ještě přijde.
Režie se bude opírat o skvělé herce vybrané z extratřídy českých a
slovenských herců a hereček. Výrazné postavy jim nepochybně dají
příležitost předvést komediální nadání i schopnost citlivě ztvárnit
charaktery a situace odpozorované ze života. S takovými postavami se
diváci snadno ztotožní, protože jim budou povědomé. Stejně tak si budou
užívat všechny partnerské a rodinné peripetie, o kterých se v Dárečku
hraje, protože podobné záležitosti každý z nich řeší i ve svém soukromí. V
našem filmu bude vše podané s lehkostí, humorem a nadhledem.
Kromě humoru a zábavy přinese Dáreček i pěknou porci romantiky. Tudíž
si budeme dávat obzvlášť záležet i na odpovídající hudební a výtvarné
stránce snímku. Kostýmy budou nejen pomáhat dotvářet charaktery
postav, ale zároveň budou ladit s vybranými dekoracemi a lokacemi, aby
každý záběr byl vizuální harmonickou podívanou. Podobně precizně
propracovaná bude i hudební a zvuková složka, abychom si náležitě
vychutnali emoce, které příběh nabízí.
Dáreček bude velice lákavým, lehoučkým, nadýchaným a svěžím dezertem,
který si dáme vždy znovu a s chutí, ať už na plátně nebo televizní
obrazovce.
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