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EXISTUJE RECEPT NA IDEÁLNU RODINU? 

 
Distribučná premiéra: 4. jún 2015 
Krajina pôvodu: Česká republika 

Rok výroby: 2014 
Odporučená prístupnosť:  MP 12+ 

Formát: DCP, MP4 
Jazyková verzia: česky 

Žáner: dokumentárny film 
Réžia: Eva Tomanová / Strih: Dominik Krutský, Krasimíra Velitchková / Produkcia: Jiří Konečný / 

 Kamera: Petr Koblovký, Jiří Krejčík, Michal Vojkuvka, Patrik Balonek, Petr Mlčoch / Hrajú: rodina Mlčochovcov: Petr, Simona, Dora, 
Kaspar, Prokop, Silvestr, Severín, Horymír, Perla, Irenej, Rosa 

Minutáž: 74 min. 



 

SYNOPSA 

 

Petr Mlčoch sa narodil ako mestský človek, v byte na predmestí Plzne. Keď skončil strednú školu, išiel študovať 

kybernetiku na Karlovu univerzitu v Prahe. Jeho žena Simona vyrástla v Prahe a študovala český jazyk a históriu, tiež na 

Karlovej univerzite a tu sa aj stretla s Petrom. Dnes sú spolu už 25 rokov, majú 9 detí, nemajú tečúcu vodu, kúpeľňu ani 

toaletu. Žijú v dome, ktorý si sami postavili na lúke na Šumave.  

Stále spolu je silný dokumentárny príbeh rodiny, ktorá sa rozhodla žiť inak ako väčšina. Radšej sa spoliehajú na svoje 

vlastné zdroje, než by mali svoju slobodu obetovať civilizácii. Je príbehom ľudí, pre ktorých láska a náklonnosť znamená 

viac ako materiálne zabezpečenie. V čase konzumu a komfortu sa rozhodli pre opačný smer. Je ich prístup utópiou, ktorá 

hraničí s masochizmom alebo správna cesta ako žiť? Čo si o tom myslia ich deti? Aký je život s mužom, ktorý použil 

vlastnú rodinu na jeho experiment o živote? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O FILME 

 

O alternatívnom spôsobe života, výchove detí či návrate k prírode veľa z nás premýšľa. Málokto však nájde odvahu a 

odhodlanie vybočiť zo zabehnutých koľají a postaviť svoju rodinu pred nové výzvy. Jednými z tých, ktorí sa zámerne vrhli 

do neznáma, sú Mlčochovci. On kybernetik, ona vyštudovaná pedagogička. Postupom času priviedli na svet deväť detí, 

väčšinu roka žijú na lúke na Šumave, stránia sa súčasného sveta a nechcú používať výdobytky modernej technológie. Ako 

vyzerá život v maringotke, bez tečúcej vody, kúpeľne a záchoda? A prinieslo toto rozhodnutie Mlčochovcom vytúžené 

šťastie a diametrálne odlišný život od väčšiny západnej spoločnosti?  

„Tému života Petra Mlčocha som v sebe nosila viac ako desať rokov,“ hovorí režisérka Eva Tomanová, pre ktorú je Stále 

spolu celovečerným dokumentárnym debutom a dodáva: „Čím viac som rodinu behom dlhého natáčania spoznávala, tým 

viac som si uvedomovala, že ich príbeh musím posunúť ďalej. Oni sami sú drsní aj pravdiví ako šumavské stráne, kde v 

lete žijú a zároveň plní života a nespútanosti, ktorú im v zime poskytuje „azyl“ v Španielsku.“  

Snímka Stále spolu má za sebou niekoľko premiér na vybraných festivaloch, pričom tvorcov najviac potešilo zaradenie do 

súťaže debutov na prestížnom amsterdamskom festivale dokumentárnych filmov - IDFA. „Dostať sa na IDFA nie je vôbec 

jednoduché a byť medzi pätnástimi vybranými debutmi z celého sveta pre nás bola veľká česť, obzvlášť, keď je festival 

považovaný za najprestížnejšiu dokumentárnu prehliadku sveta a niekedy sa aj hovorí, že ide o dokumentárnych Oscarov,“ 

hovorí producent Jiří Konečný. „ Okrem Amsterdamu sme Stále spolu premietli aj divákom pražského Jedného sveta a tiež 

v Dortmunde, Linzi a Thesssaloniki. Chystáme sa aj do Mníchova a Varšavy. Všade sme sa stretli s rovnakou reakciou, 

ktorou bola veľká diskusia, v ktorej sa stretli zástancovia a odporcovia životnej filozofie pána Mlčocha,“ dopĺňa Konečný.  

 



REŽISÉRKA O FILME 
 

„Rodinu Petra som spoznala pred viac ako desiatimi rokmi. Rozhodol sa ísť cestou svojich predkov a vzdať sa všetkého, čo 

k takému spôsobu života nepatrí. Vybudoval si svoje vlastné kráľovstvo ďaleko od civilizácie. Nie sú to žiadni šamani ani 

priaznivci hippie kultúry, naopak – tieto ideológie odmietajú. Hodnota, v ktorú silne veria, je prostá rodinná pospolitosť.“ 

„Poznám mnoho rodín, ktoré žili „alternatívne“. Niektoré z nich sa rozpadli, iné to vzdali a dnes žijú ako každý iný. Petr už 

takto žije viac ako 25 rokov. Začalo ma teda zaujímať prečo. Podarilo sa mu nájsť nejaké hlboké rodinné hodnoty, alebo iba 

vystavil svoju rodinu šialenému rodinnému experimentu?“ 

„Za tie roky sa očividne veľa nezmenilo – teda okrem počtu detí. Rodina najskôr žila bez elektriny. Keď som deťom priniesla 

papier a farbičky, pripadala som si skoro ako misionár. Dovtedy bol papier, a to akýkoľvek, v rodine zakázaný. V tom, čo sa 

najprv zdalo takmer ako idylka, bolo cítiť aj niečo desivé. Petrova žena evidentne rezignovala. Kam by išla s toľkými deťmi? 

Deti sú šikovné, ale hanbia sa hovoriť. Najstaršia dcéra otehotnela s miestnym farmárom. Vnímala som jej postupné 

odlúčenie od rodiny, ktoré bolo s príchodom nového života neodkladné. Najstarší syn utiekol z domu. Hoci pán Mlčoch 

stratil časť svojej sily a autority, je stále nespochybniteľnou hlavou rodiny.“ 

„Dôkladné prípravy sa vyplatili. S rodinou som počas prieskumu a skúšobného natáčania strávila mnoho dní. Sledovala 

som, ako sa dokážu vyrovnať s mimoriadnymi situáciami a ako trávia celý deň len tak leňošením pri rieke. Väčšinou sa k 

žiadnemu príbehu či téme nevraciam. Tentokrát som ale mala silnú potrebu pochopiť. A uvedomila som si, že na otázky, 

ktoré sa zdajú zložité, môže byť veľmi jednoduchá odpoveď.“ 

 



REŽISÉRKA 

Eva Tomanová začala svoju cestu k režisérskej práci postupne. Od 

elévskych rokov pri štúdiu, prešla do relácie Na vlastní oči, kde pod 

vedením ostrieľaných žurnalistov a režisérov natočila 130 reportáží, vo 

vrcholnom období relácie už ako vedúci reportér a režisér. Rozhodnutie, 

či bude preferovať viac žurnalistickú alebo režijnú tvorbu, jej umožnilo 

krátke pôsobenie v pozícii šéfa publicistiky TV Barrandov. Rozhodla sa 

pre réžiu. Pod záštitou Fera Feniča vytvára do cyklu České milování 

prvé ucelené televízne dokumenty, v spoločnosti zvučných mien českej 

filmovej a televíznej réžie. Získané znalosti prenáša do Českej televízie. 

Natáča dokument Ve Stínu Lebek, obľúbený na outdorových festivaloch, 

dokument Škola chodí za dětmi, portréty do relácie Pološero, a občas si 

odskočí k svojej pôvodnej profesii do relácie Reportéři ČT. Česká 

televízia jej dáva dôveru, a tak vzniká jej celovečerný debut „Stále 

spolu“. Ta sa vypláca, v produkčnej spoločnosti Endorfilm a za podpory 

DOK.inkubátora a Státního fondu kinematografie, vzniká dokument, 

ktorý je vybraný do súťaže na festivale IDFA a získava aj spolu s ďalšími 

dvoma snímkami nomináciu na najlepší film. Hoci dokument s úspechom obchádza festivaly, dosahuje vysoké divácke 

hodnotenia a je aj priaznivo vnímaný filmovými profesionálmi, Eva Tomanová vôbec nepoľavuje v práci a súbežne 

pripravuje ďalší dokument s pracovným názvom „Virus“. Má neopozeraný a filmový prístup k látke, civilné videnie sveta, 

schopnosť pre nezaujaté zobrazenie, a v jej práci je vidieť filmovosť, ktorú dnes v dokumentoch často ubíja žurnalistika a 

publicistika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZHOVOR S EVOU TOMANOVOU O RODINE MLČOCHOVCOV:  

„NIKOHO NEODSUDZUJEM ZA TO, AKO ŽIJE, ALE TIE DETI NEDOSTALI NA VÝBER.“ 

 

Kedy a pri akej príležitosti ste sa rodinou Mlčochovcov stretli prvý raz?  

Kedysi som natáčala reportáž o rodine s dievčatkom, ktorá sa volala Polnočná búrka. Rodičia ju aj napriek tuzemským 

zákonom nedali očkovať. Bývali na Šumave a boli to práve oni, kto ma s Mlčochovcami zoznámil. Naše prvé stretnutie 

prebehlo tak, že som s rodinou Polnočnej búrky dorazila na lúku, na ktorej býval Petr. Chvíľu som postávala za plotom, 

načo prišiel, položil mi asi dve otázky a po mojich odpovediach znechutene odišiel a nechal ma tam ďalej stáť. Stalo sa to 

pred trinástimi rokmi. Mlčochovci neskôr mali problémy s úradmi, pretože ich deti nechodili do školy. Kvôli tomu ma 

potrebovali, pretože chceli dokázať, že domáce vzdelávanie je dobré a aj mňa samú vtedy táto téma veľmi zaujímala. 

Takže som sa s nimi rozhodla natočiť reportáž. 
A o čom bola?  

O preskúšaní jedného z ich synov. Ten bol vtedy v prvej triede. Zvládol skvelo matematiku aj češtinu a všetci ho chválili, 

pričom ja som vďaka tomu mohla ukázať, že domáce vzdelávanie má zmysel. Keď som tam vtedy prišla, bola som mladšia 

a naivnejšia a zdalo sa mi, že je to raj na zemi. Deti boli šťastné, nahé, behali okolo a liezli po stromoch. Znovu som sa tam 

vrátila, keď som natáčala polhodinový dokument pre Českú televíziu. Vtedy mi Simona padla okolo krku, plakala a 

ďakovala, že som im priviezla papier. Oni ho v tej dobe nesmeli používať, a to ani ten toaletný. V tej chvíli som videla, že je 

za tým všetkým niečo oveľa viac a začalo ma to zaujímať. 
A to bol teda ten moment, kedy ste sa rozhodli, že o nich natočíte dokumentárny film?  

Áno. Z prvotného pocitu, ktorý som si vtedy vybavila, ma zrazu zamrazilo. 

Viete si predstaviť, že by ste žila ako Mlčochovci? A zmenil sa nejak váš pohľad na život po tom, čo ste sa s nimi 

začala kvôli natáčaniu stretávať?  

V živote som už podstúpila veľa vecí. Spala som v hoteli plnom potkanov, prechádzala som hory a tak podobne. V tomto 

prípade to už pre mňa ale bolo dotiahnuté ad absurdum. Petrovi som hovorila, že človek niečo zvládne v dvadsiatich alebo 

tridsiatich, ale predsa len, ako časom starne, môžu ho už určité veci bolieť. A on mi odvetil, že o smere plavby je 

presvedčený. Že určite nie je tak silný ako Magalhães, aby s posádkou, ktorá dostala skorbut, oboplával celú zem, ale že o 

smere nepochybuje. On je naozaj centrom tej rodiny a o jeho autorite nikto nediskutuje. V normálnych rodinách s vami deti 

diskutujú, tu nie. Petr niečo povie a všetci to urobia, vrátane manželky. 

Petr sa môže javiť ako pomerne autoritatívna osobnosť. Spomeniete si na moment, kedy sa snažil režírovať aj 

vás?  

On ma rešpektuje a ja rešpektujem jeho. A na tom to bolo postavené od úplného začiatku, bez toho by to nemohlo 

fungovať. Samozrejme, že so mnou rád diskutuje. Jeho manželka Simona sa vždy diví, čo všetko si k nemu môžem dovoliť. 

Každého iného by vyhodil. Je pravda, že som počas natáčania stále pritvrdzovala. Hovorila som si, že niečo už natočené 

mám a určite by som to poskladala dokopy. Bola som tvrdšia a dôslednejšia. Raz sme skončili skôr, pretože sme už v ten 

deň mali všetko čo sme chceli. Chcela som, aby sme tam so štábom natáčali ďalej, voľne. To však nebolo možné. Petr 

okamžite prevzal úlohu režiséra a začal všetko riadiť a organizovať. Tak som to ukončila a odišla. 

Je z Petra cítiť prirodzená autorita?  

Ja k nemu rešpekt určite mám. Nie je to tak, že by som ho bezhlavo poslúchala a prikyvovala, ale rešpektujem ho. On mňa 

tiež. Keď stretnete niekoho ako je on a jeho rodina, je to ako stretnutie dvoch rôznych svetov. Napríklad keď sa jeho detí 



spýtam na kariéru. Oni sami ju vnímajú ako niečo, kvôli čomu musia chodiť do práce a zanedbávajú tak rodinu. Pri 

rozhovore s jedným z jeho synov som si pripadala, ako keby som prišpendlila motýľa na nástenku. V tej chvíli sa cítil ako 

týraný, pretože sa nevie veľmi vyjadrovať a podľa mňa ani nevie, čo niektorými otázkami myslím. S jeho dcérou Dorotkou, 

ktorú mám veľmi rada, som sa na začiatku mohla rozprávať prakticky iba o kozách a sliepkach. Bolo to niečo, v čom žila. 

Ale keď som sa jej spýtala na budúcnosť…Vlastne vôbec neviem, ako tie deti budúcnosť chápu. Oni skrátka žijú 

prítomnosťou. Netuším, či sú schopné ju vnímať. Nikdy mi na to nikto neodpovedal. Normálny človek si robí plány. To oni 

neriešia. Mám pocit, že premýšľajú inak ako my. Je tam absolútna prítomnosť. 

Čo deti vôbec cez deň robia? Hoci, v niektorých prípadoch to už podľa veku ani nie sú deti skôr dospelí.  

Najstarší chlapci napríklad hrajú na gitary. To je ich veľká záľuba. Väčšina ich aktivít je smerovaná dovnútra do rodiny. 

Možno je tam smerované všetko, čo robia a ako premýšľajú. Hraním na gitary zároveň prinášajú do rodiny peniaze, takže 

je to tiež prípad vyššie spomenutej aktivity. Kedysi som tam prišla so svojimi deťmi a išli sme sa kúpať k vode. Bol tam 

okamžik, kedy som jedno svoje dieťa chvíľu nevidela, pričom tie ostatné hneď povedali, že je v poriadku, a že ho strážia. 

Oni sú zvyknutí niesť zodpovednosť za ostatných členov rodiny a automaticky, bez toho aby sa im to hovorilo, sa o ostatné 

starajú ako v svorke. Keď chcete vytvoriť rodinu, ktorá mohla fungovať pred dvesto rokmi, asi musíte odvrhnúť súčasný 

svet a súčasné myslenie. 

Akú cestu podľa vás postupom času prešli? Radikalizovali sa, alebo sa Petrovi naopak obrúsili hrany a je 

otvorenejší?  

Povedala by som, že Petr postupom času trochu stráca silu. Nepovedala by som, že všetko nejak názorovo prehodnotil, ale 

podľa mňa už nie je tak dôsledný. Keď hovorím s Dorotkou (najstaršia dcéra), tak ona o tých mladších povie, že sú to 

maznáčikovia, a že ona a niektorí jej ďalší súrodenci mali oveľa tvrdšiu výchovu. Ta tvrdá výchova vám príde ako pochvala. 

Podľa mňa Petr o tom, čo robí, stále nepochybuje. 
A dotkla sa ich nejak kauza ich dcéry Perly, ktorá bola podľa českých médií nimi samými unesená? 

( http://zpravy.idnes.cz/nemocna-divka-se-po-pul-roce-vratila-domu-policie-zastavila-patrani-1f8-/krimi.aspx?c=A120528_150545_plzen-zpravy_pp )  

Vtedy boli v Španielsku a išlo to úplne mimo nich. To dievčatko vtedy chceli operovať, čo Petr a Simona nechceli. Avšak 

dnes Perla prospieva a je zdravá, aj bez operácie, takže by sa dalo povedať, že by sme mali všetci uznať, že mal Petr 

pravdu. Keď sa vrátili zo Španielska, niekto im doniesol nejaké novinové články o celej tejto kauze. Skôr sa ale zasmiali 

tomu, že sa o nich písalo. 

Zhodnete sa s Petrem Mlčochom na niečom alebo ide proti vášmu videniu sveta?  

On mal na výber a mohol sa rozhodnúť. Dajme tomu, že aj jeho manželka Simona, hoci by som povedala, že on rozhodol 

aj za ňu. Ona ale zažila aj iný život. Ja si myslím, že deti by tú šancu mali tiež mať a tiež by sa mali rozhodnúť a zažiť niečo 

iné ako taký život, aký majú, a ktorý si nemohli vybrať. Nikoho neodsudzujem za to, ako žije, ale tie deti nedostali na výber. 

Na druhú stranu, Petr má pravdu v tom, že deti žijú tak skromne, že ani nemajú hračky a veľa ďalších vecí čo dnešné deti 

majú, a že neskôr budú mať radosť aj z drobných vecí. Na tom niečo je. Keď ľudia nemajú čas na deti, tak im kupujú 

darčeky a vykupujú sa. A samozrejme oveľa silnejšie je, keď rodičia s deťmi sú. Deti Petra a Simony majú úplne prevrátený 

vzťah k darčekom. Keď som videla, že nemajú farbičky, kúpila som ich. Potom som zistila, že som vlastne úplne trápna a 

že je to kontraproduktívne. Oni totiž začnú byť okamžite podozrievavé, prečo im niečo kupujem. Tie deti napríklad nikdy 

nedostali darček. 

Nikdy?  

Ani Simona.  

 

http://zpravy.idnes.cz/nemocna-divka-se-po-pul-roce-vratila-domu-policie-zastavila-patrani-1f8-/krimi.aspx?c=A120528_150545_plzen-zpravy_pp


A oslavujú aspoň narodeniny?  

Nie, oni ani presne nevedia, koľko majú rokov.  

Čo si na Petrovi Mlčochovi najviac vážite?  

Najviac si na ňom vážim to, že z hodnôt, ktoré vyznáva, nikdy nepoľavil. Je v tom naozaj poctivý. Žije tvrdší život ako jeho 

deti a je naozaj askétom. Myslím, že to človek musí mať v sebe. Keď som ich rodinu niekam vytiahla, kúpila som Simone 

napríklad pivo alebo víno. Ona si rada dá, ale on nechce nikdy nič. Len vodu.  

V diskusiách po filme na festivaloch sa často riešilo, do akej miery sú nezávislí, keď berú sociálne dávky od štátu.  

Petr to berie tak, že na štáte nemôžete byť nezávislý, pretože štát obsadil všetky zdroje. A keby tie dávky nechcel, okrádal 

by tým svoje vlastné deti, pretože by im nemohol dať už vôbec nič. Ten život, čo žijú, by musel byť oveľa skromnejší, čo si 

ale podľa mňa dokážu predstaviť. Jeden štvorček čokolády, ktorý si dajú pri raňajkách do ryže, pre nich nie je žiadne 

rozmaznávanie alebo luxus. Pokiaľ by sa to stalo, skrátka by boli bez tej čokolády. Bez toho jedného štvorčeka.  

Petr teda z peňazí od štátu nevyužije sám nič?  

On si tu čokoládu do ryže nedá…  

Kto zastáva komunikáciu s úradmi. Nechajú deti, aby si prešli nejakou interakciou?  

On sám. Keď niekam idú, tak tie malé deti ani nevystupujú z auta. Petr so Simonou odídu niekam niečo zariadiť, väčšinou 

iba Petr. Dvaja najstarší chlapci sú na stráži a nepustia ostatné deti von.  

A u lekára?  

Podľa mňa nechodia ani k lekárovi. S Perlou to bolo výnimočné a Petr absolvoval všetko s ňou. Perla ležala v nemocnici a 

on spal v aute na parkovisku. Dokonca jej na ňom varil, aby nemusela jesť nemocničnú stravu.  

Sú jeho deti očkované?  

Myslím si, že sú, pretože on si tieto veci stráži, aby nedal zámienku úradom. Rovnako tak Simona rodila v pôrodnici. Má 

totiž rizikovou skupinu krvi. Nenastalo tak veľké ohrozenie pre všetkých. 

Nemali ste niekedy vy sama o deti alebo rodinu strach?  

Deti sú stále v pohybe, strach som nemala. Behajú po strechách, po stromoch a je to tak prirodzené, že vás ani nenapadne 

ich nejak ochraňovať.  

Na prvý pohľad môžu divákovi pripadať ako vyľakaní a neschopní komunikovať so svetom…  

Keď sa pýtam Kašpara (24) a Prokopa (22) ako by chceli žiť, či ako ich otecko, tak povedia, že „nejak tak“. A akú by ste 

chceli manželku? Niekoho ako mamička. Tam nie sú hlboké predstavy. Dorotka (najstaršia dcéra) hovorí, že chlapci sú 

ešte mladí a na vzťah majú čas do štyridsiatky, pretože keby teraz do nejakého išli, aj tak by sa rozviedli alebo rozišli. 

Niekoľko detí, pokiaľ sa nemýlim tak štyri, sú už dospelé. Musím povedať, že je to tam dosť založené na strachu z okolitého 

sveta, čo túto rodinu primyká viac k sebe. Petr mi napríklad povedal, že chodiť do školy je rizikový faktor, pretože nejaké 

dievča zo susedstva išlo do školy a zomrelo. Ako zomrelo ? On na to, že dostala zápal pľúc. Takže chodiť do školy je zlé, 

pretože tak môžete umrieť. Takto zjednodušuje. Alebo prišiel s historkou, že nejakému dievčaťu, ktorá sa stratilo v lese, sa 

vybili baterky, nemohla si zavolať pomoc a zmrzla.  

A nechcú niektorí z rodiny túto situáciu zmeniť?  

Simona mi na to povedala: „Čo na tom chceš meniť. On je skrátka hlava rodiny, a tak to je“. Keď som sa jej pýtala, či by 

nechcela niečo viac, tak mi povie príklad , že keď idete v horách dole z kopcov a nefungujú vám brzdy, tak ste radi, že 

všetci prežili. Myslím si, že Petr je taký nepokojný typ, ktorý svoju rodinu neustále vystavuje nepokoju a nepohodliu. V 

minulosti bol horolezcom, takže si myslím, že to vyhľadáva. Simona by asi ocenila viac pokoja.  



Myslíte si, že sú ako rodina šťastní?  

Spomínaný strach je iba podvedomý. Nie je to alfa a omega ich života. Ja ani neviem, či v takejto rovine premýšľajú. Určite 

sú radi, že sú spolu. Petr kladie veľký dôraz na spoločné hodnoty, rodina je na to asi zvyknutá a naplňuje ich to. Sú 

spokojní s tým, čo majú a ako žijú. Sám Petr má tiež veľkú ambíciu. Hovorí, že v dnešnej dobe sú informácie uložené na 

elektronických médiách, že sa to hneď stratí a nič to nevydrží. Že lepšie je niečo vytesať do skaly, ale že aj tá skala sa 

môže časom obrúsi. Prišiel k názoru, že najlepšie je to vytesať do svojich detí. To znamená, že on sám im mení fenotyp a 

tým aj genotyp. Povedzme, že tie deti chce skrátka preprogramovať.  

Čo by ste z ich života priniesla ako recept?  

Tá idea spoluprežívania a vnímanie vecí v rámci rodiny je dobré. Aj v dnešnej uponáhľanej dobe to je hodnota, ktorú by 

sme mali mať na pamäti všetci.. 
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DISTRIBÚCIA 
 
Asociácia slovenských filmových klubov 
Brnianska 33 
Bratislava  
811 04 Slovak Republic 
www.asfk.sk 
 asfk@asfk.sk 
 
Asociácia slovenských filmových klubov 
Občianske združenie, ktoré od r. 1993 zastrešuje a metodicky usmerňuje činnosť filmových klubov na Slovensku je zároveň najväčším distribútorom 
artovej kinematografie; titulov zlatého fondu svetovej kinematografie a súčasnej slovenskej a českej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby. 
Prináša do kín každý rok takmer 40 celovečerných filmov. Je hlavným organizátorom dvoch najväčších putovných filmových podujatí v SR – 
Medzinárodný filmový festival FEBIOFEST a prehliadka PROJEKT 100. ASFK sa venuje vzdelávaciemu projektu Filmy pre školy a Filmový kabinet 
deťom. Spoločne so SFÚ vydáva jediný filmologický časopis na Slovensku Kino-Ikon a ďalšie filmové publikácie. Pravidelne dvakrát do roka 
organizuje programovacie semináre dramaturgov a zástupcov filmových klubov. ASFK je držiteľom mnohých domácich ocenení za distribúciu a 
národných cien Slnko v sieti. 
 

 
PR  
 
Martina Pašteková 
Asociácia slovenských filmových klubov 
 +421 (0) 904 573 237 
 pastekova@asfk.sk 
 
TRAILER 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vFppKPKnr5w 
 
DISTRIBUČNÝ LIST 
 
http://www.asfk.sk/film/stale-spolu 
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