
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvádí film 

Nikdy to nevzdávej! 
( RAISE YOUR VOICE ) 

 
 

Česká premiéra:  2.2.2006 
Žánr:   komedie, romance, hudební 
Rok výroby:  2004  
Země původu:  USA 
Oficiální stránky:  www.raiseyourvoicemovie.com 
Délka:  103 minut 
Přístupnost:  přístupný 
Jazyková verze:  anglicky s českými titulky 
 
Režie:    Sean McNamara 
Scénář:    Sam Schreiber 
Produkce:    Sean McNamara, Sara Risher 
Kamera:    John R. Leonetti 
Střih:    Jeff W. Canavan 
Hudba:    Mark Kilian, Adam Schiff 
Výprava:    Joseph T. Garrity 
 
Hrají : 
Hilary Duff    (Terri Fletcher) 
John Corbett   (Mr. Torvald) 
Rita Wilson    (Francis Fletcher) 
Rebecca De Mornay  (teta Nina) 
David Keith    (Simon Fletcher) 
Oliver James   (Jay organ) 
Dana Davis    (Denise Gilmore) 
Johnny Lewis   (Engelbert 'Kiwi' Wilson) 
Jason Ritter    (Paul Fletcher) 
Kat Dennings   (Sloane) 
Lauren C. Mayhew   (Robin Childers) 
 



OBSAH 
 
Terri Fletcher (Hilary Duff) je holka z malého města s velkými sny. Protože výborně zpívá, 
chce se dostat na letní kurz do nejlepší hudební akademie v zemi (Bristol-Hillman 
Conservatory v Los Angeles). I když má talentu na rozdávání, její panovačný otec Simon 
(David Keith) nechce o cestě do Los Angeles ani slyšet. Terri navíc nedávno tragicky ztratila 
bratra Paula (Jason Ritter). Paul ještě stačil za otcovými zády poslat demo nahrávku do školy 
a Terri je přijata. 
 
V těžké situaci se Terri vzdává myšlenky na školu, dokud se do věci nevloží její matka 
Frances (Rita Wilson) s tetou Ninou (Rebecca De Monray). Cesta k životní šanci je konečně 
volná.  
 
V Los Angeles má Terri potíže vyrovnat se s drsnou konkurencí talentovaných spolužáků na 
prestižní škole. Bez předchozího hudebního vzdělání musí tvrdě bojovat, aby získala místo 
mezi ostatními muzikanty a našla si přátele. Torvald (John Corbett) je jedním z lektorů, který 
Terri pomáhá zvládnout náročné studium.  
 
Vrcholem kurzu je závěrečný koncert, který zároveň rozhodne, kdo získá stipendium. Terri to 
dává dohromady s muzikantem jménem Jay (Oliver James). Zbývá ještě vystoupit na pódium 
a vydat ze sebe všechno.  
 
Talentovaná Hilary Duff (Dvanáct do tuctu) ztvárnila hlavní roli šestnáctileté dívky, která 
dostává příležitost dostat se na výsluní během léta, na které nikdy nezapomene.  
 
Herecké obsazení doplňují John Corbett (Moje velká tlustá řecká svatba), Oliver James (Co ta 
hokal chce?), Rebecca De Monray (Legendy z Dogtownu), Rita Wilson, David Keith, Jason 
Ritter a James Avery. 
 
Zkušený televizní režisér Sean McNamara režíruje podle scénáře Sama Schreibera.  
 
 

O FILMU 
 
Film Raise Your Voice se zrodil ve společnosti New Line Cinemas, když hudební manager 
Mitch Rotter přišel s příběhem o mladé talentované dívce odnikud, která se dostane na 
prestižní hudební školu. 
 
Rotterův příběh si našel cestu k producentce Saře Risher, jejíž společnost Chick Flicks se 
rozhodla film produkovat. 
 
„Studio se na mě obrátilo s návrhem udělat film z prostředí hudební školy,“ vzpomíná Sara 
Risher. „Byla to aktualizovaná, současná verze filmu Fame (Alan Parker, 1980). Líbil se mi 
nápad i scénárista Sam Schreiber, který odvedl dobrou práci.“  
A dodává: „Chtěli jsme, aby tento film táhla muzika, aby byla součástí příběhu stejně jako 
postavy a prostředí.“ 
 
Během příběhu prochází postava Terri mnoha změnami. „Terri chce být dobrou dcerou, ale 
také se chce stát zpěvačkou,“ říká scénárista Sam Schreiber. „Po smrti svého bratra se Terri 
ocitá v nejtěžším období svého života a musí učinit důležité rozhodnutí.“ 
 



„Pamatuji si, že jsem byla v kontaktu s lidmi od Hilary Duff, která mi zpočátku připadala pro 
roli trošku mladá,“ řekla Sara Risher. „Pokaždé když jsem se nad jejím obsazením zamyslela, 
viděla jsem jí jako Lizzie McGuire (stejnojmenná TV série z let 2001 až 2004, kde Hilary Duff 
ztvárnila hlavní roli). Ale pak jsem si uvědomila, že už je jí skoro 16, což je věk naší hlavní 
hrdinky. Právě dokončila film The Lizzie McGuire Movie a připravovala se na nahrávání své 
první desky. Nakonec jsem se ji rozhodla kontaktovat.“ 
 
Dalším krokem byl výběr režiséra, kterým se stal Sean McNamara. Byl to právě on, kdo 
objevil Hilary Duff, když ji v roce 1998 obsadil do televizního filmu Casper Meets Wendy. 
 
Poté co filmaři získaly Hilary Duff, museli obsadit spoustu dalších rolí. „Chtěli jsme Hilary 
obklopit silným obsazením vedlejších rolí,“ říká režisér McNamara. „Věděli jsme, že pro 
obsazení filmu bude klíčová volba herců, kteří hrají blízké členy rodiny.“ 
Nakonec se tvůrcům podařilo obsadit Ritu Wilson, Davida Keitha, Rebeccu De Mornay a do 
dalších rolí Johna Corbetta nebo Jasona Rittera. 
 
Natáčení začalo v lednu 2004 v Los Angeles. „Nálada na place byla plná života. Natáčení 
tohoto filmu bylo hodně zábavné, protože většina herců okolo mě byla v mém věku,“ říká 
Hilary Duff. „Na začátku produkce to bylo zároveň trochu náročné. V noci jsem musela do 
hudebního studia a o víkendech jsem koncertovala mimo město.  
 
Pro příběh byly klíčovým faktorem lokace, které by mohly fungovat jako exteriér i interiér 
fiktivní hudební školy. Hledání filmaře přivedlo do novogotické budovy v centru Los Angeles, 
postavené roku 1897.  
„Joseph T. Garrity (výprava) odvedl fantastickou práci při přeměně budovy na prestižní 
hudební školu,“ chválí McNamara. „Původně se totiž měl film odehrávat v New Yorku a když 
jsme přemístili příběh do Los Angeles, obával jsem se, že ztratíme klasickou starou 
architekturu, která by dodala škole prestižní vzhled.“ 
 
Pro Hilary Duff bylo natáčení nezapomenutelnou zkušeností „Jedna z mých oblíbených scén, 
které se natáčely ve škole, je výuka s Torvaldem (John Corbett)“ vzpomíná Hilary. „Terri 
nacvičuje a pan Torvald dělá spoustu legračních věcí aby Terri pomohl s nervozitou. Ve 
scénáři nic takového nebylo, ale John je tak neuvěřitelně vynalézavý, že člověk musí být 
připravený na to, že je schopen udělat udělat  prakticky cokoliv.“ 
 
Ve filmu se postava Terri hudebně vyvíjí právě pod dozorem pana Torvalda, který vypadá 
jakoby právě vystoupil ze stránek časopisu Rolling Stone. Vzhled postavy vznikl z velké části 
v hlavě Johna Corbetta. 
 
„Chtěl jsem tuto postavu udělat vtipnou pro děti,“ říká John. Na filmu jako je tento je skvělé, 
že můžete přijít s nápady a víte, že tvůrci jim budou nakloněni. Když hrajete učitele na 
prestižní škole, lidé si představí muže v obleku. Mohl jsem to hrát tak jak chtěli, ale já jsem 
v něm viděl trochu rock‘n‘rollu. Na svou první kostýmní zkoušku jsem přišel s dlouhými vlasy, 
bradkou a v kožených kalhotách. Sean McNamara byl velice otevřený a na změnu vzhledu 
postavy kývl. 
 
Pro Hilary Duff, jejíž sólového alba Metamorphosis se celosvětově prodalo přes 4.8 miliónu 
kusů, bylo natáčení filmu který spojuje dvě její vášně splněným snem. „Terri je více 
skladatelka než zpěvačka a já jsem více zpěvačka než skladatelka,“ prozrazuje Hilary. 
„Natáčení jsem si moc užila, protože je to hlavně mix hraní a zpívání. Každý se mě pořád ptá, 
co bych si vybrala pokud bych musela volit mezi zpěvem nebo herectvím. Je těžké 
rozhodnout se, protože ve filmech se dostáváte k vytvoření různých postav a při natáčení se 



hodně bavíte. V hudbě je to více osobní. Jste to vy kdo musí stát na podiu před tisící lidmi, 
kteří vás podporují. U tohoto filmu se mi dostalo obojího.“ 
 
 

HERCI 
 
Hilary Duff (Terri Fletcher) 
 
Tato dynamická mladá herečka se proslavila jako hvězda seriálu The Lizzie McGuire 
společnosti Disney Channel, který byl nominován na cenu Emmy v letech 2003 a 2004. 
 
V květnu 2003 přivedla Hilary svou postavu Lizzie na velké plátno v komedii  The Lizzie 
McGuire Movie (Italské prázdniny), která se stala hitem společnosti Walt Disney Pictures. 
V témže roce si zahrála jednu z rolí ve filmu Agent Cody Banks a také ve filmu Cheaper by 
the Dozen (Dvanáct do tuctu) se Stevem Martinem. Dále hrála ve filmech Cinderella Story 
(Moderní Popelka)  a The Perfect Man (2005).  
Ve vedlejší roli se objevila po boku Tima Robbinse ve filmu Human Nature (Slez ze stromu, 
2001). 
 
Hilary se nevěnuje pouze herectví, svůj pěvecký debut si odbyla písní „I Can‘t Wait“ , která 
se objevila na soundtracku k seriálu Lizzie McGuire. Kariéru zpěvačky rozvinula na vánočním 
albu Santa Claus Lane (2002). Vydala už 3 sólová alba pod názvy Metamorphosis (2003), 
Hilary Duff (2004) a Most Wanted (2005). 
 
 
Rita Wilson (Francis Fletcher) 
 
Rita Wilson je všestranný talent. Produkovala rekordy lámající komedii My Big Fat Greek 
Wedding (Moje tlustá řecká svatba). V roce 2002 hrála po boku Grega Kinneara ve filmu 
Auto Focus (Auto Focus - Muži uprostřed svého kruhu). Její poslední dokončený film je The 
Chumscrubber, kde hrají také Ralph Fiennes a Carrie-Anne Moss. 
 
Rita Wilson získala pozornost diváků ve filmu Sleepless in Seattle (Samotář v Seattlu). Dále 
hrála ve filmech Runaway Bride (Nevěsta na útěku) po boku Richarda Gerea nebo The Story 
of Us (Druhá šance) s Michelle Pfeiffer a Brucem Willisem. 
 
Mezi její další tituly patří Now and Then (Navždy spolu) a Volunteers (Blázni a dobrovolníci), 
kde se poprvé setkala se svým manželem Tomem Hanksem. 
 
 
David Keith (Simon Fletcher) 
 
Objevil se ve více než sedmdesáti filmech. Jeho první film byl The Rose (Růže), později 
následovaly The Great Santini (Velký Santini), Brubaker a Back Roads. Byla to však role 
sebevražedného důstojníka ve filmu An Officer and a Gentleman (Důstojník a gentleman, 
1982), za kterou získal nominaci na Zlatý Glóbus. 
 
Nedávno byl k vidění ve filmových hitech Daredevil, Behind Enemy Lines (Za nepřátelskou 
linií), U-571 (Ponorka U-571) a Men of Honor (Ten nejlepší).  
 
 



John Corbett (Mr. Torvald) 
 
Narodil se a vyrostl v západní Virginii, odkud odjel do Kalifornie hledat práci. Pracoval 
v ocelárně, kterou musel po šesti letech opustit kvůli zranění. Souběžně navštěvoval zdejší 
vysokou školu a rozhodl se přihlásit se do dramatického kroužku. Později hrál v několika 
školních divadelních hrách, které mu pomohly prosadit se v Hollywoodu. 
 
John Corbett se nedávno objevil po boku Kate Hudsonové ve filmu Rising Helen (Život 
s Helenou). Jeho nejznámější rolí je Ian Miller ve filmu My Big Fat Greek Wedding (Moje 
tlustá řecká svatba). Je znám také jako Aidan Shaw ze seriálu Sex ve městě, za který byl 
v roce 2002 nominován na cenu Emmy. Hraje také v seriálu Northern Exposure (Zapadákov). 
 
 
Rebeca De Mornay (teta Nina) 
 
Debutovým filmem Rebecy De Mornay byl populární Risky Business (Riskantní podnik) 
s Tomem Cruisem. Kritici ji považují za herečku s velkým rozsahem. Její schopnost tvořit 
postavy s hloubkou a originalitou zahrnuje vynikající vykreslení zvrácené chůvy v trháku The 
Hand That Rocks the Cradle (Ruka na kolébce). 
 
Nedávno se objevila s Heathem Ledgerem ve filmu Lords of Dogtown (Legendy 
z Dogtownu). Mezi její další počiny patří role blednoucí televizní hvězdy ve filmu Identity 
(Identita), zranitelná manželka požárníka z filmu Backdraft (Oheň) nebo hříšná Milady de 
Winter z filmu The Three Musketeers (Tři mušketýři). 
 
 
Oliver James (Jay Corgan) 
 
Narodil se a vyrostl v Anglii, kde navštěvoval hereckou školu. 
 
Naposledy se objevil ve filmu What a Girl Wants (Co ta holka chce). Tento mladý herec se 
kvůli své roli naučil hrát na kytaru a nahrál dvě písně, které se objevily na filmovém 
soundtracku. 
 
 

TVŮRCI 
 
Sean McNamara (režie/produkce) 
 
Sean McNamara nedávno získal nominaci DGA (Directors Guild of America) za svou 
režisérskou práci  na rodinné komedii The Even Stevens.  
 
V roce 2002 režíroval celovečerní film Race to Space  (Vesmírný závod).   
Jeho další filmy jsou The Trial of Old Drum (Můj nejlepší přítel), Casper Meets Wendy, 
Casper: A Spirited Beginning (Casper II - První kouzlo) nebo The Secret World of Alex Mack 
(Tajuplný svět Alex Mackové). 
 
 
John R. Leonetti (kamera) 
 



Kameraman John Leonetti nedávno dokončil práci na filmu The Woods (do kin v roce 2006). 
Mezi jeho další filmy se řadí Honey (2003) s Jessicou Alba nebo The Scorpion King (Král 
Škorpión) režiséra Chucka Russella, se kterým již pracoval na filmu The Mask (Maska).  
 
Byl hlavním kameramanem filmů Hot Shots! Part Deux (Žhavé výstřely 2) a Spy Hard (Agent 
WC 40). 
 
Leonetti se také spojil s režisérem Johnem Frankenheimerem, se kterým pracoval na dvou 
uznávaných filmech pro HBO: Against the Wall (Proti zdi) a The Burning Season (Amazonie v 
plamenech). Pracoval také na filmu Mortal Kombat, jehož druhé pokračování v roce 1997 
sám režíroval. 


