Distribuční společnost Film Europe uvádí český film
"Jarmareční bouda"
premiéra v kinech 4. března 2010
Film vznikl v produkci firmy TSCom s.r.o. Jedná se o úpravu kultovního snímku natočeného v roce 1982. Filmy tehdy získal nejvyšší ocenění na festivalech nezávislého filmu. Krátce poté byl zakázán a promítal se jen po filmových klubech, a také v zahraničí. Autoři jsou přesvědčeni o tom, že poselství příběhu je nadčasové, a proto se rozhodli film s několika úpravami realizovat znovu.
Web filmu: www.jarmarecnibouda.cz
Film se natáčel v období března až dubna 2009. Zajímavostí je, že natáčení probíhalo pouze v exteriérech, konkrétně v lokalitách v okolí Prahy a na Berounsku.
• Synopse
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Jarmareční bouda je drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivosti. Jedná se o několik příběhů, které se vzájemně prolínají. Významnou roli zde hraje jak výběr hereckých typů, připomínající Felliniho filmy, tak také výběr hudby, která dodává filmu specifickou atmosféru. Je to velice netradiční film založený převážně na obrazovém vidění světa v netradičním pojetí a netradičních lokalitách, které výrazně umocňují celý příběh.
• O hlavních tvářích filmu:
 - herec, režisér, dramaturg a scénárista vytvořil mnoho rolí, byl nominován na Českého Iva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli. V seznamu jeho filmografie najdeme tituly jako např.: Odcházení, Operace Dunaj, Šejk (TV film), Kukačky (TV film), Operace Silver A, Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí, Šílení, Doblbal, Horem Pádem, Choking Hazard, Mazaný Filip, Želary , Pupendo, Národ sobě aneb české moře v 18 přílivech, Divoké včely, Na cestě, Musíme si pomáhat, Svatební dary, Pelíšky, Konec sezony, Kamenný most, Leporello, Kouř a další.
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 - po studiích na brněnské JAMU účinkoval v HaDivadle v Brně, zahrál si i v Národním divadle ve hrách Romeo a Julie, Lucerna atd. Pro film objevil Pavla Lišku Saša Gedeon a nechal ukázat jeho talent ve snímku NÁVRAT IDIOTA. Tento film jakoby předznamenal, že Pavel bude ideálním hercem k rolím psychicky ne snad narušených, ale nevyrovnaných jedinců. Po několika televizních inscenacích na sebe upozornil ve Slámových DIVOKÝCH VČELÁCH. Výběrová filmografie (herecká): Venkovský učitel, Účastníci zájezdu, Chcípáci, Štěstí, Šílení, Horem Pádem, Mazaný Filip, Pupendo, Čert ví proč, Nuda v Brně, Divoké včely, Vyhnání z ráje, Návrat idiota, Bumerang, Venkovský učitel, Nestyda, Noční rybář, Dům u Zlatého úsvitu (TV film), Zasaženi bleskem (TV film) a další.
 - patří mezi nevýraznější muzikanty celé české hudební scény se širokým rejstříkem žánrů. Začínal v kapele Tom Sawyer, ale první výrazný úspěch přišel až za jeho působení v kapele Alice. V polovině devadesátých let si Dan Bárta zahrál v muzikálech Jesus Christ Superstar a Evita. Poté začal pracovat se skupinou J.A.R., se kterou koncertuje dodnes. Jeho vlastní kapela, se kterou sklízí jeden úspěch za druhým, se jmenuje lllustratosphere. V roce 2000 hrál ve filmu Kytice a v roce 2002 ve filmu Výlet.
 - patří mezi divadelní a seriálové herečky. V únoru 2008 získala angažmá ve Slezském divadle v Opavě, kde hraje mimo jiné roli Zuzany Hendrixové v Knottově dramatu Čekej do tmy. Před tím hostovala v několika menších divadlech (Pidivadlo, Divadlo Extrém). V televizi (ČT) se poprvé objevila v roce 2004 v Dokumentu o J. A. Komenském, obsadila roli Ilony Kudrnové v seriálu TV Prima Velmi křehké vztahy. Jako Janu jsme ji mohli vidět v Janákově teenagerovské komedii Rafťácil. V roce 2006 si zahrála v česko- albánském snímku režiséra Milkaniho Smutek paní Šnajdrové.
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 - režie a scénář filmu - získal ceny na festivalech nezávislých filmů v tehdejším Československu i ve světě. Jeho tvorba je ovlivněna filmy A.Tarkovského, F.Felliniho, A.Kurosawy, aj. Vysoké mezinárodní ocenění Zlata Unica získal za přepis povídky L.Adrejeva PROPAST. Spolupracoval na mezinárodním projektu k Olympijským hrám v Barceloně HALLO WORLD- BARCELONA 92. Filmy: scénář a režie- Horno zythum, Ústup ze slunečního paprsku, Propast, Jarmareční bouda, Tarsidan, Návrat dětí země, aj. Režie- Apoštolově temných sil, Sláva a prokletí Lídy Baarové, Mraky nad Barrandovem, Anděl smrti, Noc delší než den (celovečerní dokument o lidské tragédii).

 
Dále hrají: Karel Zima, Vladimír Škultéty, Matěj Porteš, Vít Drozda, Jan Kraftnetr, Martin Dušek
• Základní informace o filmu:
Režie: Pavel Dražan
Scénář: Pavel Dražan
Kamera: Diviš Marek
Střih: Jiří Brožek
Zvuk: Radim Hladík
Hudba: Pavel Dražan, Matěj Porteš
Producent: Jiří Štorek, Pavel Troják, Petr Vopelka, Pavel Poživil Produkční společnost: TScom s.r.o.
Koproducent: Česká televize a Biokissfilm s.r.o.

