
 



TRAINSTORY

Podle románu Jana Cempírka RAFINÉRIE
Knižní román Rafinerie, stejně jako připravovaný film, je trainstory o sirénách, přátelství
a volnosti na kolejích. V melodii chraplavého saxofonu se protnuly osudy Pierra, Michala

a dívky, která se ve skutečnosti nejmenovala Agnes.
„Ženských klínů běhají po světě milióny a vždycky se nějaký chvěje nedočkavostí. Žádný

zaprášený Notre Dame. Kdyby žil dnes Kerouac, hledal by svou Rafinérii.“

nový film režiséra Dana Svátka

Termín natáčení: září 2007
Lokace: Česká republika, Francie, Itálie, Německo a Norsko

Je to krásná kniha a udělala mi velkou radost. Šetřím si ji jak za mlada své oblíbené
knížky. Uvědomil jsem si u ní, jak miluji vlaky a jaký jsem tulák i já.

Jarek Nohavica

Kniha , se kterou budete chtít jezdit vlakem.
Jaroslav Rudiš



Explikace
   Hlavní roli v příběhu hrají vlaky, cesty, touha po svobodě i uznání a vzájemný

komplikovaný vztah třech hlavních hrdinů – mladých baskerů (pouličních umělců). Film je
určen spíše pro internetovou generaci středoškoláků a vysokoškoláků, pro které není
cizí cestování a osobní zodpovědnost za své životy. Přesto, jak lze soudit dle knižní
předlohy, příběh zaujal velkou část z řad padesátníků a šedesátníků, kteří jakoby si
připomínali své volnomyslné mládí let šedesátých. Na své si ovšem přijdou i milovníci

Kerouaca či Che Guevarových Motocyklových zápisků.

   Film je vyprávěn ze tří různých pohledů hlavních postav. Ve vyprávění děje se
většinou střídají, jen občas se jejich děje prolnou a my poznáváme, že se hrdinové třeba

v různých názorech na věc malinko liší.

   Příběh tohoto filmu je o dvou mladých hudebnících a jejich náhodné přítelkyni
cestujících po Evropě, živících se převážně hraním na ulicích a příležitostnou prací.

Zatímco pro Čecha Michala je tento způsob žití plně uspokojující, Pařížan Pierre hledá na
cestách spíše inspiraci, jak se stát uznávaným fotografickým reportérem, aniž by byl

nucen využít konexí svého otce. Pro dívku Agnes je cestování a vystupování v klubech
především prostředkem k získání vlastní identity a vyrovnání se s problematickými
zážitky z dětství a dospívání. Příběh je sledem řady zážitků a dobrodružství, které
trojice na cestách zažívá a které však podprahově míří k nezvratnému tragickému

konci.

   A jaký by měli mít diváci pocit, až vyjdou z kina po shlédnutí tohoto filmu? Chuť
roztáhnout křídla a vyrazit vlakem rovnou z bijáku někam hodně daleko.



TRAINSTORY – synopse, explikace
podle románu Jana Cempírka Rafinérie

   Hlavní nádraží v Praze, léto.
Michal, sedmadvacetiletý mladý muž, kráčí po peróně směrem k vlaku, saxofon a nevelký batoh

na rameni, zachmuřelý pohled.
   Cesta vlakem směrem do Německa. Michal sedí v kupé a v hlavě se mu honí myšlenky
posledních dnů. Z jeho hlasu, který teď slyšíme jako komentář, se dozvídáme, že se právě

rozešel s holkou a přišel o práci. Toto je jakýsi únik před realitou. Sám neví kam jede, prostě
pryč od všeho, pryč někam, co možná nejdál.

   V Mnichově Michal vystupuje a po chvíli už stojí na náměstí v centru města, rozbaluje svůj
saxofon a při dotyku rukou s chladným kovem a úst s bambusovým plátkem na chvíli zapomíná

na vše zlé. Jdou úvodní titulky a útržkovitě i obrázky posledních dnů.
   Když Michal dohraje, přistupuje k němu mladík, který mu vysvětlí, že pokud chce hrát, musí si
na radnici vyřídit povolení. Po chvíli už sedí s Matthewem, tak se mladík jmenuje, v hospodě a

pijí pivo. U stolu sedí opilý, jak jinak, Dán i český pár – holka v šusťákové bundě a její Honzí (tak
ho „milá“ oslovuje).

   Hostel, ráno. Po divoké noci „vyrábí“ Matthew jízdenku: maže údaje původní destinace za
pomocí tzv. speedospraye a přepisuje jízdenku na jiné město.



„Hele, za hodinu nám jede vlak, jestli ho chceme stihnout, tak máme co dělat.“ Michal se
nemůže probrat: „Jakej vlak?“ Matthew povídá: „No přeci rychlík do Paříže, včera jsme se na

tom domluvil…“
   Nádraží. Na čtvrtém perónu stojí přistavený stříbromodrý expres francouzských drah.

Z okýnka na konci soupravy se vyklání rozcuchaná hlava, rozhlíží se po hale a jakmile Michala
a Matthewa spatří, začne volat: „Haló tady, tady! Pojďte sem, máme tady místo! My jedeme také

do Paříže!“ a Matthew drbne do Michala: „Hele, máme tady kámíka.“ Dvojice si to zamíří
k vagónu, odkud na ně tak radostně hýká Honzí.

   Vlak si to přehnal přes Německo, za okýnkem kupé se míhali cestující jak zrnka písku
v přesýpacích hodinách. Krom toho, že Honzí ochutnal za velkého protestu „šustky“ Matthewova

jointa a byl prohlášen za feťáka a následně vzat v nemilost, proběhla cesta do Paříže rychle a
bez jakýchkoliv potíží. Cesta je jen jedna - ta, kterou si zvolíte.

   Michal pozoruje krajinu, která se rychle mění za okýnkem vlaku a přemýšlí. Slyšíme jeho hlas:
„Přijel jsem do prvního většího města za hranicemi, postavil se na pěší zónu, s vědomím, že teď
konečně stojím na začátku něčeho báječnýho, o čem jsem zatím pouze snil. Byl jsem nervózní,

ale přitom úžasně spokojenej. Měl jsem v ruce saxofon, před sebou otevřenej futrál, kolem
něhož plul anonymní dav a já pak naslinil bambusovej plátek a začal hrát I´m just a poor
Wayfaring Stranger  a znělo to naprosto geniálně, tak, že jsem z toho byl úplně mimo, jak
krásně může ságo znít, jakou akustiku může altce dodat to kmitající cimbuří hlav chodců.“

Vidíme, co Michal vypráví a vzpomínáme na předchozí den.



„A písnička pomalu končila a v tu chvíli se z davu oddělil jeden stín. Chlápek, v dlouhým světle
hnědým baloňáku, to byl. Sáhnul do kapsy a aniž by se jen na chvilku zdržel, hodil mi na dno

sametovýho pouzdra minci. Mou první vydělanou minci! Viděl jsem, jak skáče po mechový
výplni, točí blýskavé piruety a pak se tlumeně rozpleskla na dně orlicí hledící k obloze. A ten

chlápek snad ještě ani nezmizel mezi ostatníma lidma, ale už jsem věděl, že tohle je vono.  Že
to, co jsem hledal, mám na dosah ruky. Že to funguje!“

   Paříž. Šustka definitivně opouští Honzího a za hlasité poznámky „prase feťácký“ utíká pryč.
Honzí se jí pokouší dohonit. Matthew nabídne Michalovi, že ho představí jednomu pouličnímu

kytaristovi, jinak fotografovi, a ten bude vědět i o nějakém ubytování.

   Bar u Sikorského, poblíž Rafinérie, Paříž. Zábava v plném proudu. Soustředíme se na mladíka
jménem Pierre, který vnímá jaksi zpomaleně, vzhledem k jeho momentálnímu stavu, právě tento

okamžik. Dívá se kolem sebe a snaží se zapamatovat si tento moment, na ústech úsměv.
„Holku nejlíp sbalíš, když nosíš dlouhý vlasy, cestuješ a tvrdíš, že na něčem právě děláš“, ozve

se z druhého konce stolu.
Jakoby se vše na chvíli zatavilo. Záběr je na Pierrovi, slyšíme jeho hlas:

„To už dobře znám. Jak se lidem začnou zpomalovat pohyby, jak se rty spolusedících rozmělní
do pomalu se otevírajících otvorů, jsem na cestě vzhůru. Slyším sám sebe, jak se směji.

Strojově, plechovým zvukem. Jako natažená mašinka. Je to vůbec ještě smích? Zkouším se
zaposlouchat, moje vědomí se jakoby odděluje mimo tělo na zcela jinou frekvenci. Smích, nebo

pouhé skřeky? Stále to nedokáži rozpoznat a na krátký okamžik mi tato sebereflexe přijde
závažná. Zatímco tělo s sebou škube v návalech řehotu, druhým já se zkoumám. Nevím. Je to
vlastně jedno. A vůbec - musím mít nějakého soudce smíchu, skřeků, či co to vlastně je? Druhé

já se pokorně vrací zpět do obalu. Rozhlížím se kolem sebe a vidím, že se smějí všichni.“



 Z pohledu Pierra, osmadvacetiletého Francouze, fotografa a kytaristy od Rafinérie, poznáváme
všechny přítomné: Dirk Zätke, malý saxofonista z Bochumi, žonglér Drago – Černohorec

z mohutnou ochlupacenou hrudí, Dánka Hester se svým klukem Joshuou – portrétistou, Michal
z Prahy – současný Pierrův podnájemník a Australan Gavin, který říká: „Holku nejlíp sbalíš,

když nosíš dlouhý vlasy, cestuješ a tvrdíš, že na něčem právě děláš.“
Pierre (mimo obraz):  „Dneska jsme tu všichni. A zítra možná nikdo z nás. Jsme totiž baskeři,

streetperformeři, pouliční umělci, jak je libo. Nestálost je průvodním jevem naší komunity.“
Všichni se zasmějí nějakému vtipu a Pierre poznává, že už má dneska dost. Zvedá se, se všemi
se loučí (Australan Gavin připomíná zítřejší výlet) a odchází. Cestou domů je uhranut dvojicí za

břehu Seiny, dívá se na ně jako na objekt své tvůrčí, fotografické, fantazie. Usne v sedě.
   Ráno se vzbudí a zjistí, že už měl být dávno na nádraží. Sedá na metro a za chvíli už vyhlíží

Michala a Gavina před vlakem směrem na jih. Po chvíli se vítá s oběma.
   Kupé jedoucího vlaku. Trojice se dívá do mapy a vymýšlí, kam pojedou. Gavin navrhuje

Madrid.
   Celní a pasová kontrola na hranicích se Španělskem. Všichni musí vystoupit z vlaku, Gavin se

pro vrací pro něco, co zapomněl v kupé. Celník ukazuje na jeho batoh, který má Michal
přehozený přes rameno. Čeká se na Gavina, ale ten nepřichází. Celník chce vidět obsah jeho
batohu. Přichází psovod, pes začne na batoh štěkat. Za okamžik nalézají celníci v Gavinově

batohu bílý prášek, heroin.



 Noc na policejní stanici. K ránu přivážejí policajti Gavina, který se naneštěstí pro něj rozhodl za
městem stopovat. Michal a Pierre jsou z toho venku. Zůstávají na nádraží, které za chvíli osiří.

Nadávají na Gavina, na celníky a čekají na další vlak kamkoliv. Pierre (mimo obraz):
„A právě v onen moment, kdy s Michalem nadáváme těm celnickým zkurvencům na zapadlém
nádraží kdesi u španělských hranic – zjevuje se na dosah ruky obraz, o jakém jsem snil. Teď,

zcela nečekaně a jasně krystalizuje z pozdně nočního ticha Výjev. Nádraží. Pohlcené
v prostoru. Čas měřený praskáním výbojek nad nástupišti. Poslední celník zalezl do své budky,
nad obzorem se za okamžik objeví proužek nového dne. Ranní chlad. A na konci perónu lavička

se schoulenou dívčí postavou. Agnes…“

   Norsko, dům Akima. Akim, čtyřicetiletý a momentálně dost opilý, pán domu, stojí ve dveřích
opřený o futra, pozoruje Agnes skelnýma očima. Pak chce vykročit do ložnice, avšak  zavrávorá
a padá dolů, ale ještě než se mu nohy zcela podlomí, zachytí se přistavené židle a kolem ní se
otočí jak hasič sjíždějící po tyči k nastartovanému vozu. Rozmázne se po koberci a usne. V ten

moment se Agnes zvedne a začne balit věci. Než úplně odejde, otevře tajnou skrýš pod
kobercem, spočítá bankovky v ní uložené, část odpočítá a vloží si je do kapsy. Pak si to ale

rozmyslí, podívá se na bezvládného Akima a pak strčí zbytek bankovek vložené do obálky do
kapsy. Hodí batoh na rameno a odchází.



Agnes po půl roce opouští svého „klienta“, kterého dostala jaksi omylem, když si podala v Oslu
žádost, že chce pracovat jako au pair. Místo toho dělala víceméně služku tomuto podivínovi, ke

kterému sice začala časem něco cítit, ale všechno má své meze.
   O pár minut později už stopuje na výpadovce směrem na jih. Naloží ji zelinář, který jede

nakupovat ovoce do Španělska. Ještě naposled se Agnes otočí směrem k domu, kde strávila
posledních šest měsíců.

   Cesta utíká rychle, zelinář je málomluvný a tak Agnes většinu cesty prospí, jakoby chtěla
dohnat deficit způsobený prací u Akima. Slyšíme hlas Agnes, přitom nám sledujeme scény, o

kterých vypráví. Hlas ženy zajišťující práci: „Vybrali jsme pro vás báječné umístění, slušná
rodina ve vinařském kraji, krásné místo, milí lidé,“ rozplývala se ta ženská před necelými šesti

měsíci v Oslu nad prázdným tiskopisem. Che! Jestli tím myslela tohohle notora, tak měla
opravdu smysl pro humor! A když jsem hned v prvních dnech pobytu začala agenturu

bombardovat žádostmi o přeložení, z milé dámy na druhé straně linky se jako zázrakem stala
studená úřednice, která sice vždy slíbila, že se podívá po jiných možnostech a dá vědět, ale

tento příslib byl jediným výsledkem, jehož jsem dosáhla. Co jí na mě záleželo?
Byla jsem daleko, svázaná vysokou zálohou, bezpečně ležící na kontě v bance. Můžete přeci

odejít, řekla mi při posledním telefonátu, po kterém jsem praštila vzteky sluchátkem do vidlice u
telefonu. Ano, mohu odejít, ale záloha tím pádem propadne agentuře, zapomněla dodat. Jenže,
já se již rozhodla. Jen doufám, že se Akim o sebe sám postará. A doufám, že se při tom pádu

nijak nezranil… Ale co, ožralové mají sedm životů, jako kočka.“



Po mnoha hodinách cesty vysadí zelinář Agnes ve francouzském městečku Bayonne. Agnes se
zhluboka nadechne, rozhlédne se a po chvíli vejde do příjemně vypadající restaurace. Když si

chce pro dobrý pocit spočítat peníze, které Akimovi vzala, zjistí, že ta větší část bankovek
vložených do obálky se prostě ztratila… No nic, Agnes to bere jako znamení. Ještě jí pár

bankovek, které jí náleží za práci pro Akima, zbylo. Agnes si objedná dobré jídlo a drahé víno a
cítí se šťastná. Po večeři zamíří na nádraží, aby se podívala, kam jaké vlaky jedou.

Agnes leží na lavičce na nádraží. Agnes (mimo obraz):
„Nádraží – poslední před hranicemi - pusté, stejně jako mé myšlenky. Zmocnila se mne lenost

na cokoliv myslet. Neměla jsem nejmenší pocit provinění z toho, že nevím, kde dnes budu spát,
kde seženu co k jídlu a kam pojedu zítra.“

Pierre (mimo obraz)
„Nádraží zasažené tichem. Proužek nového dne nad obzorem ustrnul jak světlá stuha nevěstiny

svatební kytice. Ranní chlad. A na konci štěně v rámu hustých vlasů. Agnes.“
Pierre stojí nedaleko lavičky, kde spí Agnes a snaží se připravit záběr. Tak tohle bude fotka!

Pierre pořídí pár fotografií, je v sedmém nebi. Na chvíli se Agnes probudí a prohodí s Pierrem
pár slov.

   K ránu se seznámí Agnes i s Michalem. Neví, kam má vlastně namířeno, tak přijímá návrh
kluků jet do Cannes, kde by tou dobou mohl být na ulicích dobrý kšeft. Stává se svědkem

výroby nové jízdenky.
Vyrážejí. Cestou do Cannes vystoupí v městečku Béziers, které se jim už z vlaku líbí a začnou
hrát na ulici. A Agnes překvapuje. Nejen že zná dost z jejich repertoáru, ale dovede moc pěkně

zpívat. Kluci jsou nadšeni. Ten den vydělají takové peníze, aby si mohli dovolit lepší hotel a
dokonce pro Agnes vlastní pokoj.



V Avignonu, kde má Pierre kamaráda Dericka, také na jeden zastavují a oslavují setkání v baru.
Derick se zmíní, že jeho brácha má v severní Itálii sad a že by určitě přivítal, kdyby tam měl
nějaké pomocníky. Trojice u Dericka přespí, ale jeho přítelkyně je pěkný sůva, takže ráno se

všichni sbalí a pokračují vlakem ve své cestě na jih.
   Pražce duní jak údery kuličky na stěnu duté bambusové hole  a Pierre se přistihuje, že si

prohlíží spící Agnes. Pozorně, téměř voyagersky zkoumá její tělo, vlasy, zavřená víčka. Nemyslí
na cestu, ani na dnešní večer, a už vůbec ne na to, kde budou ten večer spát. Přemítá o Agnes,

která drží v ruce rozepsaný dopis, nevíme komu. Pierre (mimo obraz)
„Jsme spolu již pátým dnem. A pořád nevím, co si vlastně o ní mám myslet. Ani Michal to možná

neví, ale těžko soudit, tohle téma jsme ještě neotevřeli. Prostě s námi jede cizí holka a my se
tváříme, jakoby to bylo úplně běžné a samozřejmé. Ale všechno je jinak. Agnes není jen tak

náhodná spolucestující. Jede s námi pátým dnem a i když by se mohla třeba zítra ráno sebrat a
zmizet, vím, že tomu tak nebude. Že s námi Agnes zůstane ještě dlouho. A že má v sobě něco,
co se dá jen těžko pojmenovat. Že umí zpívat. A že je krásná. Ale rovněž není tuctová. Je jiná.

V mnohem jiná, než holky, který znám. Agnes je předmětem aspoň několika okamžiků
pozornosti, zde se skrývají neobyčejné věci! Ale čím dívka přitahuje nejvíce, tím je pocit z její

přítomnosti. Celá její osobnost vyzařuje podivnou a nesourodou směsici nejistoty, tvrdosti,
melancholie a rezonanci krásna.“

   Pierre si všimne, že Michal pozoruje Agnes také. V ten moment vlak zastaví a ona se vzbudí
Oba dělají, že se dívají z okna. Agnes jde na toaletu a Pierre otevře debatu, kde se domluví, že

to na Agnes ani jeden nezkusí. Dají si slovo. Vtom na ně ona volá zvenku vlaku, aby vzali
všechna zavazadla a vystoupili, že je tam krásně.



Je večer. Trojice sedí u ohně a povídají si. Michal uvaří večeři, ale po ní mají všichni ještě chuť
na nějaký dezert. Pierre si uvědomí, že cestou sem viděl v poli u farmy pole melounů.

   Záběr na Michala kráčejícího tmou vedle Agnes. Pár kroků před nimi jde Pierre. Trojice kráčí
kolem cikánského tábora, kde se hraje na kytaru a ženský zpívají. Má to zvláštní kouzlo a

atmosféru. Michal vezme Agnes za ruku. Michal (mimo obraz)
„Čekal jsem, co se stane, protože se mi to zdálo bejt docela erotický gesto, ale v tý oparem
nasycený tmě se očekávanej náboj nějak vytratil. Držela mne pouze tak, jako se držívají děti

jdoucí seřazený na hodinu tělocviku, věcně a stroze.“
   Dorazili k poli. Agnes zůstala na silnici, aby dávala znamení v případě, že by se někdo blížil.
Michal s Pierrem se vydají do pole, měsíc svítí na cestu. Kluci utrhnou dva melouny a vrací se
zpět. Po chvíli uslyší Agnes pískat. Moc jít to nejde, ale rozpoznat se to dá. Je slyšet výstřel,

hluboký mužský hlas a štěkot psa. Cesta k silnici byla odříznuta. Kluci se dají na útěk směrem k
plotu, pes v patách. Už už jsou u plotu, Pierre vyskočí, Michal také, ale v ten moment se mu pes

zakousne do nohy. Michalovi se podaří ho setřást, ale ztratí při tom to, proč jsem vlastně šli.
Druhý plod, který nesl Pierre, opustil jeho náruč už chvíli před tím.

   Po chvíli sedí Pierre a Michal u ohně a čekají na Agnes, ta nikde. Pak se náhle objeví, meloun
v podpaží. Je to hrdinka. Jedinou chybou na kráse je ten fakt, že v té tmě se opravdu nedal

rozpoznat rozdíl mezi melounem a dýní.
   Druhý den se zastavili v Cannes, kde právě probíhal filmový festival. Ulice byli plné

streetperformerů, ale i tak trojice válela a vydělala si slušný peníz. Michal začal při hraní flirtovat
s nějaku rusovláskou, ale nechal toho, protože Pierre s Agnes se fakt snažili hrát co nejlépe, tak

jim to nechtěl pokazit.



Michal (mimo obraz)
„Teď už nám bylo jasný, že v týhle sestavě máme o dny příští postaráno, nebo aspoň mě to tak

přišlo. Přespali jsme v Hostelu Grand, což byl falešně honosnej název pro jinak bohapustou
špeluňku. Ale za ty prachy jsme si vybírat nemohli. Napadlo mě, že by to chtělo koupit nějaké

dobré víno a něco na zub.“
   Michal se vydá do nonstop obchodu poblíž hostelu, vybere dobré víno a francouzské sýry

všech možných název, vůní a barev a chystá se to všechno zaplatit. V obchodě však nikdo není,
kdo by mu nákup namarkoval a tak se rozhodne, že s tím prostě odejde bez placení. Trojice se

odebere na pláž, kde popíjejí víno a ochutnávají ty dobré sýry. Je jim fajn.
   Ráno se všichni tři vzbudí na pláži, odkud už v noci neměl ani jeden z nich sílu odejít.

Nachytají se, že zima je semkla dohromady a že jsou přitisknuti jeden k druhému. Agnes to
trochu vyleká, rychle vstane a jde si omýt nohy do moře. Michal s Pierrem na sebe nechápavě

hledí. Michal zaregistruje na vrchu její tašky fotografii – ji s Akimem. Oba vypadají, jakoby
k sobě měli blíž, než si Michal s Pierrem doteď mysleli.

   Pierre hledí dolů ze žebříku na své kamarády, kteří přesypávají jablka z pytlů do velkých
beden. Zadívá se do dálky směrem k tyrolským Dolomitům.

 „Sbíráme do čtyř, večer jedeme pít,“ volá Kurt, padesátník s bodrou výrazem, a tváří se
spokojeně. Trojice to kontruje lehkým úsměvem.

Pierre (mimo obraz)
„Ačkoliv jsme si to nemysleli, nakonec jsme využili nabídku Dericka a odjeli za jeho bratrem

Kurtem do severní Itálie. Bylo to vlastně jediné východisko z naší situace. Potřebovali jsme si na
chvíli odpočinout od ulice a zmírnit tempo. Hráli jsme, vydělávali peníze a vzápětí je nechávali

v putykách. Agnes pila střídmě, šetřila si hlas, ale my s Michalem jsme kalili do mrtva. Připadalo
mi, že svět se změnil v mlhavou krajinu.“



Hospoda v Tramínu. Unavená a mírně ovíněná trojice se zvedá a loučí se s Kurtem, který má
slinu a zůstává. Cesta autem zpět. Prší. Michal řídí, Pierre pozoruje spící Agnes. Je nádherná.

Pierre (mimo obraz)
„Něco se stalo, něco se změnilo a z Agnes je - objekt. Ačkoliv si to ona sama neuvědomuje,

cítím, jak celý vnitřek vozu - i přes hrající hudbu, šelest kapek deště a odrazy světel na stěnách
– jak celý ten vnitřek vozu je plný hlavně jí. Ona je tím nejdůležitějším a nejvýraznějším pocitem
noci. Jenom ona určuje pohyb chvění éteru, právě ona vyzařuje spalující energii ze svého nitra.“

V jejich pokoji u sadu. Michal dostane nápad a přináší kostýmy a rekvizity, které patří
ochotnickému divadlo, které čas od času hraje u Kurta v domě divadlo. Nápad je přijat

s povděkem. Michal s Agnes si zkouší kostýmy a vtělují se do různých postav, Pierre je fotí.
A pak se to stalo.

Ozývá se suchý zvuk – černý proužek spodního prádla praskl a Agnes vyklouzává ven bílé
ňadro.

„Výborný, to je výborný, fotím, jen dál, skvělý,“ vybízí je Pierre schovaný za fotografickým
přístrojem. „To je ono!“

Agnes vydává tichý vzdech, sesunuje se na sněhové prostěradlo a přivírá oči. A Michal ve své
roli neroli se zprudka zakusuje do toho bílého jablka, rukou strhává i druhé ramínko, paží

objímá Agnes okolo krku a ona vydechuje znovu a tentokrát již zcela nahlas.
Pierre nechává focení a přidává se k dvojici, která se začne milovat. Teď už Agnes milují oba…
Je po všem. Agnes leží na rozházených kostýmech mezi Michalem a Pierrem, drží jim hlavy v

podpaždí, hladí vlasy a vůbec jim to nepřichází divné, tenhle nečekaný konec noci, která
přechází k ránu. Tep se zklidňuje, oddychují, nic neříkají. Jsou najednou prázdní až po okraj.

Čekají na příchod světla, ale to nepřichází.



 Agnes sedí na zápraží domu, kouří a čeká na úsvit. Prší. Na mysl jí vyvstává obraz, který se
stal tři týdny poté, co nastoupila pracovat u Akima. Nejsou to hezké vzpomínky. Akim ji povalil

na zem, Agnes křičela, ale nikdo jí neslyšel.
Agnes potáhne z cigarety (mimo obraz)

„A v ten okamžik mě najednou nesmyslně napadlo, že takhle to přeci není možné? Že se z toho
ošklivého snu musím probudit, že vše je jen černá můra. V tu chvíli se má mysl zcela

nepochopitelně oddělila od fyzické podoby mého já a vrátila se zpět, až když bylo po všem. On
odešel, já se skrčila do malého klubíčka a nechala si hlavu pod peřinou, abych se nemusela

dívat na tenhle malý pokojík, který se stal vězením a místem, kde jsem byla zotročena a
zlomena. I pod tou peřinou jsem stále viděla Akimovu hlavu a nepomohlo, ani když jsem zavřela

oči, viděla jsem jí stále.“

   Oběd. Pierre žmoulá žemlovku a střídavě se dívá na Agnes, Michala a Kurta, který je velmi
mrzutý. V tom dešti se nedá sklízet. Jablka nacucaná vodou by hned shnila. Trojice dostala od

Kurta tři dny volna. Rozhodli si proto pro návštěvu Říma. Vlakem, jak jinak?
   Do Říma přijedou brzy ráno. Sednou si do parku a snídají. Beze slova. Pierre se po chvíli

zvedne, vezme si foťák a stativ a vydá se fotit.
Pierre (mimo obraz)

„Fotografování ranního města je jak objevovat ženské tělo.  Prázdné ulice bez lidí, tichá zákoutí,
nevšední hry bočního světla na zdech domů. A k tomu dostatek času na hledání zajímavých

kompozicí, aniž by vás doprovázely pohledy zvědavých chodců.“
Pierre se vrací k Agnes a Michalovi, kteří sedí v parku opřeni zády o sebe. Pierre dvojici

fotografuje.



Pierre (mimo obraz)
„A najednou mne napadá, že potřebuji odjet. Od Kurta a jeho jablek. Od havraních vlasů Agnes i

od cigaretových dýchánků s Michalem. Zase do Paříže, ke své práci. Přepadá mne bytostná
touhu zavřít se do temné komory a tam kouzlit s vývojkama a ustalovačem, vytahovat z bílých

papírů pod červenou žárovkou stíny a tváře. Pociťuji absťák po Rafinérii, Tiché Seině,
bulvárech. Chuť zase začít něco pořádně dělat. Je konec letního lenošení, energie se

nakumulovala. Cítím, jak ve mne roste síla k tvorbě. Něco se stalo. Něco uzrálo a já teď musím
jít a zúročit to!“

   Trojice chodí po ulicích Říma, je jim fajn. Pokouší se zahrát. Zpočátku jim to nejde, jsou
nervózní, ale pak se do toho dostanou. Agnes a Michal vypadají šťastně, Pierre se tváří

zamyšleně.

   Sad, severní Itálie. Agnes se probudí vedle Michala, nohy navzájem propletené. Venku už je
mlhavo, podzim je tu. Agnes se sprchuje, Michal připravuje snídani. Po chvíli sedí oba na

verandě a snídají. Uvědomují si, že práce v sadu brzy skončí a že musí oba myslet na
budoucnost. Kurt přichází s dopisem o Pierra. Dozvídají se, že je velká šance dostat místo

v baru u Sikorského.
Michal sedí na posteli a kolem sebe má rozprostřené bankovky, které před chvílí dostal od Kurta

jako výplatu. Za chvíli se prochází prázdným sadem a dívá se na nedaleké pohoří.



Michal (mimo obraz)
„Zítra touhle dobou budeme někde ve Švýcarsku. A pozejtří u Sikorského. Agnes - kdo ví, co

bude s ní? Jestli se chytne, nebo zda se jednoho dne probudím a ona bude pryč, jako to udělal
Pierre. Ale co. Nad tím nemá smysl přemýšlet. Kdo zná odpovědi na hádanky zítřka?! Sám

nevím, jak se mnou naloží nastávající hodiny, natož abych viděl do nitra Agnes? Několik
posledních dní je stejně divná. Myšlenky jí lítaj bůhví kde. Něco se jí v hlavě honí, ale co -

nevím. Je to ostatně její věc. Každej si táhneme svojí káru sám. Jiní nám snad mohou pomoci
vybojovat každodenní malý vítězství, rozhodující vokamžiky se ale postaví vždy pouze před

jedince - bez možnosti záchranný brzdy nebo záchytnýho ramene. Jsme jak korálový ostrovy
uprostřed sluncem prohřátýho moře. Vlny nás líně olizujou, vyhřátej písek se laská s pobřežím,

na palmách visej kokosy s nasládlým mlékem. A přitom právě v tom okamžiku se již kdesi
uprostřed oceánu rodí běsnící oko orkánu, kterej nabírá sílu a roste, aby nás v blízkým čase

rozdrtil děsivou silou, palmy našich činů ohnul  k zemi a vlastními plody zlámal té naší pýše vaz.
Písek se dá do pohybu, vzduch se změní v strašnou hmotu. A když to vše přejde, zůstane jen

nachová obloha a nějakej divnej pocit, že se tu událo cosi nepatřičnýho.“

Pierre jede pařížským metrem, před sebou noviny Le Figaro a v nich fotografie z marseillských
doků. Pod nimi titulek – autor: Pierre Clevert. Cítí se šťastný. Dívá se kolem sebe na lidi a

pozoruje, jestli někdo nečte ty samé noviny. Naproti sedící chlápek listuje novinami a Pierrovy
fotografie ignoruje. Pierre se tváří sklesle.



Pierre (mimo obraz)
„Jasně, nedokážu se z ničeho upřímně radovat, v tom to vězí. V šesti letech jsem se těšil na

model závodního auta, v desíti na rybářský prut. Ve dvanácti na první pusu od holky, ve čtrnácti
na pořádný fotoaparát a v sedmnácti jsem se nemohl usnout při představě, že druhý den budu
možná poprvé spát se Sylvií Matteirsovou z vedlejší třídy. V devatenácti jsem měl plnou hlavu

plánů na svou premiérovou výstavu fotografií a ve dvaceti jsem se stěhoval do vlastního
podnájmu, odhodlán – začít konečně žít vlastním životem. Myslím si, že si užívám života plnými

doušky, ale duše je při tom nehybná jak osychající kolík na prádlo. Jak dlouho jsem čekal na
tuhle chvíli, kdy budou mé fotografie v prestižním deníku? Dva roky? Tři? A teď, když ty obrázky

vidím vytištěné – trvá mé okouzlení dvě stanice metrem.“
   Pierre přichází do baru k Sikorskému. Michal s Agnes už tam sedí, chvíli je pozoruje. Pozdraví

je, dají se do řeči. Pierre nemůže z Agnes spustit oči. Ukáže jim fotky v novinách. Agnes je
nadšena, Michal skoro bez emocí. Trojice slaví opětovné shledání, opilí se vrací k Pierrovi

domů, novému domovu. Michal usíná. Agnes se začne milovat s Pierrem.
   Pierre se ráno probudí. Dvojice je pryč. Dívá se z okna. Avšak za chvíli přichází Agnes

s Michalem se snídaní.

   Agnes je nervózní – jdou k Sikorskému na pohovor. Začnou se rozezpívávat u něho v baru, on
po chvíli přichází a poslouchá je. Rozhodne se, že to s nimi zkusí. Všichni mají radost.

Kupují svatební dar pro Draga a Hester, která poslala k vodě Joshuu a bere si právě Draga.
Svatební oslava.



Pierre se vrací s Agnes a Michalem, kteří jdou vpředu, ze svatební oslavy směrem k Pierrovi
domů. Cestou míjejí Rafinérii, kde teď Pierre vychutnává atmosféru její osamělosti. A po chvíli

jakoby v jeho mysli přišli všichni ti pouliční umělci a začínají předvádět, co umí.

   Hraní u Sikorského. Bar je plný, zábava v plném proudu. Dokonce i sám Sikorsky tu je a
vychutnává si tu skvělou atmosféru. Agnes se cítí šťastná. A přicházejí další a další večery,

týdny míjí týdny, měsíce míjí měsíce, kdy naše trojice hraje a zpívá a hosté jsou spokojení. Tak
tohle je na chvíli jejich osud – bar Tichá Seina u Sikorského.

Agnes (mimo obraz)
„Ale vzpomínka na ten první večer v Tiché Seině mě stále hřála. Nejvíce pak radost z návštěvy
muzikantů od Rafinérie, kteří tenkrát přišli za námi do šatny, plácali mne po rameni a nadšeně

chválili vystoupení. Protože díky tomu večeru jsem již nebyla no name.
Stala jsem se jednou z nich. Jednou z party muzikantů od Rafinérie. A to byl báječný pocit!“

   Pierre potkává svého otce, který se ho ptá na život a takřka opovrhuje tím, čím se teď jeho syn
živí. Otec Pierrovi představuje svou „asistentku“ Jacqueline, která se mu kupodivu, tak jako otci,

líbí. V momentě, kdy se Pierre s oběma loučí, přichází Agnes s Michalem a jsou tak trochu
rozladěni tím, co právě viděli. Pierre s přáteli přemýšlí, co dál. Opět je lákají dálky.



 Druhý den vyráží Agnes a Pierre vlakem k moři. Jedou do Granville, které jim doporučil sám
Sikorsky. Agnes den předtím složila „maturitu z výroby jízdenky“. Agnes je přitulená k Pierrovi.

Agnes (mimo obraz)
„Objal mne kolem pasu, samozřejmě a přitom nějak tak bezděčně mi zajel pod svetr.

Ten mimovolný, nepříliš rychlý pohyb nebyl sexuálním signálem, ani znamením touhy. Bylo to
gesto mezi bratrem a sestrou, uvelebila jsem se mu v podpaždí a uvolnila tak cestu jeho ruce,

aby mohl ještě hlouběji. Přivřela jsem oči a on mne chytil pod srdcem tak měkce a teple, jakoby
věděl, že tak to mám nejraději.

Poslouchala jsem melodii vycházející z nitra Pierrova hrudníku. Byla tak blízko a přitom tak
temně vzdálená…“

   Michal je v nějakém pařížském baru. Snaží se sbalit nějakou holku, alespoň to tak vypadá.
Jenže ona je nějaká zfetovaná, takže Michal má smůlu… Jde spát. Myslí na to, co dělají Agnes

s Pierrem.

   V Granville mezitím ti dva navštíví obrovský obchodní dům, kde nakonec dobrovolně skončí
zavřeni ve skříni, až do zavírací doby. Pak tam stráví zajímavou noc, když si představují, že

všechno patří jim. Mimo jité rozvinou zajímavou debatu na téma život ve třech. Vlastně skončila,
dřív než začala - Agnes přišla ta Pierrova otázka trochu ujetá. Dokonce se naštvala a odbyla ho
protiotázkou, zda naopak jemu připadá normální, že se dělí o holku s jiným. Na to neměl Pierre
odpověď. Agnes odchází kamsi na druhou stranu obchodního domu a posléze ji Pierre načapá,
jak s kýmsi telefonuje z telefonního automatu. Pierrovi dojde, že to bude nejspíš její předchozí

zaměstnavatel (a vypadá, že i něco víc) -Akim.



Noc strávená v obchoďáku končí honičkou s policajty, když Agnes ukradne z kasy arabského
fastfoodu určitou částku peněz a spustí alarm. Oběma se podaří utéct.

Zima skončila, přišlo jaro. Vidíme obrázky z jarní Paříže. Pierre (mimo obraz)
„Od návratu z Granville uplynulo několik týdnů, ale to nečekaně teplé počasí, které se zdálo, že
je jen předzvěstí vzdáleného jara, stále trvá. Staří lidé říkají, že podobné jaro nepamatují jistě
dvacet let. V ulicích Paříže je přes den náhle těsněji, auta nevraživě troubí, po tak již  hodně
úzkých chodnících proudí davy turistů, kteří se co chvíli zastavují v chůzi a znemožňují tak

ostatním lidem projít.

   Pierre dostal pozvánku od otce na nějakou firemní akci jeho reklamní agentury. Pierre se
rozhodne, aniž by přátelům cokoliv řekl, že na večírek pojede, alespoň proto, aby více poznal

Jacqualine.
   Přichází k malému zámečku na kraji Paříže. Uvnitř ho otec nadšeně vítá, Pierre je o poznání

zdrženlivější. Necítí se tu ve své kůži. Za chvíli má otec proslov, při němž vychvaluje své
obchodní partnery. Za zády přichází k Pierrovi Jacqualine. Začíná konverzace, kterou přeruší
jen krátký rozhovor s pány z agentury AP, které Pierrovi představí otec. Jacqualine Pierrovi

nabídne, aby šli nahoru do jejího pokoje. Stoupají po velkých schodech a za chvíli se už objímají
na posteli v jejím pokoji. Jenže Pierre selže, prostě nemůže. Je z toho vedle, ale Jacq mu říká,

ať si z toho nic nedělá. Že to určitě vyjde příště…

   Je ráno. Agnes se prochází po Pierrově bytě a připravuje si snídani. Na chvíli se zastaví ve
futrech do ložnice a dívá se na oba kluky, kteří ještě spí. Agnes (mimo obraz)

„Mezi Michalem, Pierrem a mnou se něco začalo dít. Poznenáhlu a přitom neodvratně.



Bydleli jsme spolu, mluvili spolu, hráli v baru. Ale téměř nenápadně jsme se začali navzájem
odcizovat. Už jsme nebyli soudržnou trojicí přátel, ale tři kamarádi vedle sebe, kteří spolu někdy
přes den hrají na ulici, někdy se společně opijí a občas se pomilují tady v bytě. Nebýt večerních

vystoupení U Tiché Seiny, vlastně by nás již ani nic nespojovalo.“
   Agnes jde po ulici a vtom ji osloví neznámý mladý muž. Že ji zná z Tiché Seiny a že krásně

zpívá. Za chvíli pak sedí na kávě a povídají si jak staří známí. Po nějaké hodině se Francois, tak
se muž představil, podívá na hodinky a musí odejít. Agnes zůstává sedět s úsměvem na rtech.

Agnes (mimo obraz)
„Paříž je fantastická. Přátele najdeš na každém rohu. Francois se mě přeci nesnažil sbalit.

Nevyznával mi obdiv, natožpak lásku na první pohled, jak to dělají profesionální seladóni, kteří v
podobných zařízeních oslovují mladé ženy. Neřekl mi svou adresu, nezval mě do divadla nebo
někam na večerní skleničku. Prostě ke mě přišel, zeptal se, zda jsem tou, o které se domnívá,
že ji od vidění zná, příjemně jsme si popovídali a zase odešel. Jak jednoduché, nekomplikované

a normální!“
   Agnes sedí s Michalem, Pierrem a Houbou v baru a povídají si. V jeden moment se ve dveřích

objeví Sikorsky, zhoupne se v kolenou a to je znamení, že muzikanti mají začít hrát. Pierre
s Michalem hrají na své nástroje, Agnes zpívá. Za zvuku hudby a zpěvu se dostáváme do bytu,

kde se naši přátelé chystají na kutě. Agnes (mimo obraz, v podkresu hudby)
„Jediné, co jsme stále ještě dodržovali, byly letmé polibky na dobrou noc. Zprava jsem ho

nejdříve pocítila od Pierra, pak přicházel z koupelny Michal a políbil mě  z levé strany. Pokud
jsem ještě nespala, řekla jsem jim: ,Hezké sny chlapci,´ale někdy mě únava zmohla dříve, než

jsem pocítila jejich rty na tvářích.“



 Pierre najde doma na záznamníku vzkaz od Jacqualine. Chce se sejít, k čemuž o několik hodin
později dojde v jejím bytě. Pierre se od ní dozvídá, že mu otec sehnal místo v agentuře

FrancePress. Neví, jestli se s ním chtěla Jacq setkat, aby se spolu vyspali nebo aby mu sdělila
tuto novinku. Zároveň ji podezřívá, že otec o jejich vztahu ví a že je to jen prostředek, jak Pierra

dostat k pořádné práci.
   Pierre jede metrem domů. Dojde k vlakovému neštěstí. Je zde plno zraněných. Pierre, který je

naštěstí v pořádku, je pohotový a pořídí pár fotek, se kterými jde rovnou do Le Figara. O pár
hodin vychází reportáž s jeho fotografiemi na první stránce. Ještě jedna věc se zde stane:

předtím, než k neštěstí dojde, má Pierre takový incident s jedním pihovatým tlustým mladíkem,
kterému tím, že se pohádali, vlastně zachránil život – nenastoupí do vagonu, který je kompletně
zničen. A v ten moment si ho dokonce na památku vyfotil, když mu tlusťoch výhružně kynul přes

okno vlaku.
   Pierre sedí v baru Tichá Seina s výtiskem Le Figaro v rukou a je přítomnými obdivován za to,

co se před několika hodinami stalo. Ale radost má i z toho, že zachránil lidský život.
Pierre (mimo obraz)

„Cítím tu obrovskou úlevu! Je nádherná. Teprve teď si mohu konečně naplno užít celý ten
dnešní fotografický triumf. Můj triumf! Že mám svou první titulní stránku novin! Že jsem prorazil.
Že jsem Pan Fotograf! Běž do háje se svou FrancePress, fotříku! Hlavu do oprátky tvého přání

nestrčím!“

   Je odpoledne a všichni tři jsou v bytě. Dojde k hádce mezi Michalem a Pierrem a z Pierra
nakonec vyleze, že si chce do bytu nastěhovat Jacqueline. A to znamená, že Agnes a Michal

musí pryč. Hned potom Pierre utíká z bytu.



„Michale, to jsme se museli rozejít zrovna takhle?“ obrátila se Agnes k Michalovi a v ten okamžik
se jí v očích začaly opět lesknout slzy a už jí bylo úplně jedno, co si o ní Michal pomyslí,

brečela jako malá holka a Michal ji objal kolem ramen a řekl: „No co Agnes, je to jeho
rozhodnutí. My se s tím už nějak vyrovnáme.“ Utřel jí oči, ale pořád to nešlo zastavit - ten slzavý

proud, který se řinul zcela nezávisle na její vůli a vědomí.
Agnes (mimo obraz)

„Už nejsme tři, ale jenom dva. Přišlo mi to tak definitivní a smutné.“

   Agnes si povídá se Sikorskym v jeho kanceláři. Ten jí nabídne pronájem bytu, do kterého se
vyjde ale jen ona. Michal si musí najít něco jiného. V ten moment přichází Pierre se

zakrváceným čelem.

   Scéna, která se odehrála předtím, viděná Michalem. Všichni tři hrají jako obvykle. Když už je
skoro konec. Přibíhá někdo do baru a křičí, že Drago má problémy a že se pere s přesilou. Pár

lidí, včetně Pierra a Michala mu běží pomoct a po chvíli už se rubou s přesilou Marokánců.
Během té bitky zachrání Pierre Michalovi kůži, když se o něj jeden z Marokánců snaží přerazit
židli a Pierre mu v tom zabrání. Po bitce se všichni vrací do baru. Agnes ošetřuje Pierrovi

zraněné čelo.

   Michal vstal toho rána brzy. V posteli byla pouze Agnes, Pierre byl někde pryč. Nevzbudil ji.
Jen se potichu oblekl, sbalil si věci a odešel pryč.

   Agnes jeho odchod zaznamenala, ale nebyla schopna cokoliv podniknout. Brečí.



 Michal jede vlakem do Norska. Ve vlaku potkává backpackera Jacka, který už v Norsku párkrát
byl a tak se nabídne, že bude Michalovi v Oslu, kde oba vystupují, průvodcem. Své věci, včetně

peněz, zamykají na nádraží do jedné společné skříňky. Večer sbalí nějaké dvě zpěvačky, se
kterými se večer na hostelu vyspí. Lépe řečeno - pouze Jacek s tou svou. Michal si z tou

druhou, které je mu líto, protože má místo nohy protézu, pouze povídá. Ráno Michal zjistí, že
Jacek už v hostelu není. Jde tedy na nádraží, kde zjistí, že mu Jacek vzal všechny peníze, co ve

skříňce měl. Proklel ho až za hrob. U novinového stánku si v jedněch novinách všimne
fotografie, ze které na něj kouká tvář, kterou dobře zná - Agnes. Když si přečte text pod ní,

nemůže uvěřit. Dozvídá se, že Agnes je hledaná pro podezření z loupeže a oloupení
zaměstnavatele.

   Pierre dostal díky reportáži z metra nabídku pracovat pro agenturu AP. Nakonec se totiž v této
agentuře dohodl s člověkem, kterého tenkrát potkal na otcově firemním večírku. Má jet na stáž

do New Yorku. Když toto probírá s Jacqueline, oba dojdou k závěru, že se raději rozejdou. Jacq
si sbalí věci a opustí Pierrův byt.

   Michal pracuje v rybářské vesnici na severu Norska. Je spokojený. Po čase opět přibrzdil svůj
život, aby nabral dech. Pracuje od rána do večera, smrdí rybinou a má mizerný plat. Ale má

pocit, že přesně tohle místo potřeboval.
   Přichází dopis od Pierra, kterému před časem posílal z Lofotů pohled. Je to skoro rok, co se

neviděli. Pierre píše novinky. Že dostal práci v AP, že se chystá do USA, že přestal hrát v Tiché
Seině a že Agnes začala chodit s Dirkem. A v neposlední řadě, že by rád přijel na Lofoty a něco

nafotil.
   Michal napíše Agnes dopis.



 Agnes sedí s Dirkem na kávě a probírají Dirkovu návštěvu u rodičů jeho holky, které chce
požádat o dceřinu ruku. Pak Agnes náhodou narazí ve městě na Pierra. Domluví se na setkání

příští den, protože teď zrovna Pierre strašně moc chvátá.
   Druhý den se oba opravdu setkají. Pierre je dokonce v kavárně u Seiny dřív než Agnes.

Povídají si o všedních věcech, o tom, co je nového u Tiché Seiny. O Michalovi. Pierre se ptá na
Dirka, ale Agnes mu vysvětlí situaci a při tom se musí smát. Pierre sdělí Agnes, že se chystá za
Michalem na Lofoty. Agnes se zasní. Vrátit se na stará místa… Potkat se s oběma jako dřív…

Ale nakonec odmítne. Už je to pro ní uzavřená kapitola. Pierre je zklamaný. Když se rozloučí, po
chvíli Pierre Agnes zase doběhne a předá jí fotku, kterou kdysi pořídil při jejich prvním setkání

na nádraží poblíž španělských hranic. Agnes je dojatá. Odchází. Pierre zaregistruje, že ji
pozoruje muž, kterého jsme už předtím někde viděli – je to Francois – muž, který kdysi pozval

Agnes na kafe.

   Michal přijel do Osla, kde se má setkat s Pierrem, o den dříve. Sežene si levný hostel, kde
krom něho spí ještě šest dalších nocležníků. Mimo jiné i Jacek! Když ho Michal pozná, málem
ho namístě uškrtí. Pak se jeho hněv zmírní. Jacek mu vrací z ukradených dvou tisíc pětistovku.
Nakonec jdou spolu na kafe a na bagetu, do bufetu poblíž nádraží, kde počká Michal na Pierra.

   Pierre jede vlakem do Osla. Kouří na chodbičce a všimne si, že opět vidí toho samého
člověka. Je to Francois a ukazuje průvodčímu jakýsi průkaz. Průvodčí kroutí hlavou. Pierre si

sedá do kupé. Jaké je jeho překvapení, když se tam po nějaké chvíli objeví… Agnes! Nemohla
si setkání se starými přáteli nechat ujít.



 Michal dal Jackovi pětistovku, aby koupil kafe a sám se uvelebil u stolu u okna. Po chvíli
přinese Jacek jen bagety, že prý se jim rozbil kávovar a kafe bude později. Když dojedl, zašel si
Jacek na záchod. V ten moment byla káva hotova a Michal pro ní došel. A že prý má zaplatit.
Ale vždyť to platil… Michalovi to došlo. Ten malej pihoun ho zase doběhnul! Otočí se a vidí

Jacka utíkat směrem k nástupišti. Rozběhne se za ním. Jsou na perónu. Když už ho skoro má,
naskočí pihoun do odjíždějícího vlaku a zabouchne za sebou dveře. Jen Michalovi posměšně
pokyne. A teď to Michalovi dojde. On věděl, že mu je ten pihatej nějak povědomej. Je to ten,

kterého tenkrát Pierre vyfotil v metru a kterému tenkrát i zachránil život. V ten moment se jako
zázrakem dveře, ve kterých stál Jacek, otevřou a pihoun dopadne na tvrdý perón. Vlak se

zastaví a začne bitka. Při ní dostane Michal od tlouštíka pěstí do nosu a jde do mrákot. Když se
vzbudí, nad Michalem nestojí Jacek, ale policista, který se těší, až mu Michal celou příhodu

vysvětlí.

   Vlak, ve kterém sedí Pierre a Agnes, začne najednou brzdit, až pomalu zastaví. Důvodem je
incident, který se stal na nádraží v Oslu a tudíž musí tento vlak počkat na to, až rychlík z Osla

projede, aby tento vlak mohl pokračovat dál. Cedule – Oslo, 17 km. Do kupé přichází průvodčí a
chce vidět jízdenky. Pierre mu podá svou a průvodčímu je něco divné. Diví se, že je cílová
stanice napsaná ručně, i když v Göteborgu, kde Pierre, jak sám řekl, lístek koupil, mají na

jízdenky tiskárnu. A je to v pytli! Tentokrát trik nevyšel. Průvodčí vyzve Pierra, aby s ním šel ven,
že zatelefonují do Goteborgu a ověří pravost jízdenky. Pierre souhlasí, podívá se na

vystrašenou Agnes a pak s průvodčím vyjdou na chodbu.
Pierre (mimo obraz, pozorujeme jeho i průvodčího)

„Musím zdrhnout. To je jediná možnost. Riziko, že by mě chlápek chytil, je minimální.
Tři kroky.



Když do toho šlápnu, nemá průvodčí nárok. Chce to jen pořádně se odrazit, využít momentu
překvapení a přibouchnout za sebou dveře. S takto získanými vteřinami na mě bude brejloun

krátký.
Dva kroky.

Je to vlastně jednoduché! Skočit, zabouchnout dveře, přeběhnout koleje a zmizet v lese za
nádražím. Tam mě už nikdo honit nebude a tenhle suchar ze všech nejméně! Nedovolí si
nechat ve stanici čekající vlak, to je jasné. A já se dostanu do Osla, i kdyby to mělo být po
svých. Ale proč vlastně pěšky? Určitě poblíž povede silnice, se stopem problém nebude!

Jsme u dveří, sahám po klice.
V hlavě mám čisto a jasno.

Soustředím je se na nadcházející vteřiny. Sakra a já už se tak těšil na pořádnou snídani! No,
jídlo ještě musí chvilku počkat.“

Pierre tisknu kliku dolů, dveře se rozevírají. V mezeře u podlahy je vidět venkovní schůdky a
pískem vysypanou plochu perónu. Průvodčí je stále za Pierrem minimálně celý metr. Nemá
šanci. Pierre rozráží vší silou dveře dokořán. Skáče. Podrážky tenisek se odpoutávají od

schůdků.
Pierre (mimo obraz)

„Letím. Nemá na mě!“



Michal sedí na nádraží a drží si zakrvácený nos. Za ním stojí onen policajt. V tu chvíli to
zapraskalo v reproduktorech a vzápětí se ozvalo nejdřív norsky, pak i anglicky, že mezinárodní
rychlík 384 z Göteborgu bude z důvodu závažné nehody nejmíň o hodinu opožděn a královské

dráhy se tímto omlouvají všem svým pasažérům. Michal se podívá na hodinky. Má spoustu
času.

   Agnes sedí na schodišti stojícího vlaku a dívá se před sebe do krajiny. Za ní stojí muž a
vyčkává. Je to Francois, muž, který jí má zatknout.

Dan Svátek, 2006
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12.100.000 KČ

NOVÝ CELOVEČERNÍ FILM TRAINSTORY JE KOPRODUKČNÍM PROJEKTEM ČESKÉ FILMOVÉ
SPOLEČNOSTI HOLIDAY FILMS (KOPRODUCENTA CELOVEČERNÍHO FILMU ZATRACENÍ

(www.holiday-films.cz/zatraceni) A PRODUCENTA BLÍZKO NEBE (www.blizkonebe.cz),
DÁLE PAK FRANCIE A NORSKA.  FILM TRAINSTORY BUDE REALIZOVÁN V LÉTĚ 2008

V ČESKÉ REPUBLICE, NORSKU, FRANCII, A ITÁLII.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN FILMOVÉ PREMIÉRY JE
ÚNOR 2009

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN VIDEO - PREMIÉRY JE PODZIM 2009

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PREMIÉROVÉHO UVEDENÍ V TELEVIZI JE JARO 2010



Kontakty / Info

HOLIDAY FILMS
Žitná 52

120 00 Praha 2
produkce@holiday-films.cz
info: +420222 874 415

+420605/878084
+420608/153135

www.holiday-films.cz
produkce@holiday-films.cz


