
 
UFD-číslo filmu: U04008 

      Distributor-číslo listu:008/04 
Číslo filmu: U04008 

Přístupnost:  Od 12 let 
Verze:   Anglicky s českými titulky 
Stopá�: 89 min. 
Formát: 35 mm, barevný, 1:1.85 
�ánr: Komedie 
Monopol do: 1.9.2008 
Propagace: B4 (4x), tisk, rozhlas, TV 
Programování:  Profilms spol. s r.o. tel: 582 365 576, GSM: 602 836 993 
 

Distribuční název: Brouk 
Premiéra: 9.9.2004 
Distributor: CINEMART, A.S. 
Produkce: USA 
Rok výroby: 2002 
Slogan: Komedie o maličkosti, která změní svět!  

Re�ie: MATT MANFREDI, PHIL HAY 
Scénář: MATT MANFREDI 
Kamera: SCOTT KEVAN 
Hudba: THEODORE SHAPIRO 
Střih: JOHN BINNINGER 
Hrají: BRIAN COX, JAMIE KENNEDY, SARAH PAULSON, JOHN CARROLL LYNCH, 

CHRISTINA KIRK 
 
Ve známém českém muzikálu TRHÁK zazně-
la památná slova: �Nech brouka �ít!� Malý 
chlapec na předměstí L.A. ale tento český 
film zřejmě neznal, a tak není divu, �e si s 
gustem jednoho roz�lápnul!  
Americká nezávislá komedie BROUK vypráví 
o tom, jak mů�e smrt obyčejného hmyzu 
ovlivnit chod světa. V�ední situace doká�e 
odstartovat řetězovou reakci, která změní 
osudy v�ech postav této bizarní komedie. 
Například: man�elka v reakci na rozzlobené-
ho mu�e vyhodí upečené kuře z okna čin�á-
ku přímo do popelnice, kde ho najde děvče 
se zoufalou chutí po kuřecím masíčku, která 
právě ode�la s prázdnou z čínského bistra, 
jeho� zoufale čistotný majitel pronásledovaný 
hygieniky nakonec nečekaně skončí 
v nemocnici� Zkrátka v�echny činy mají své 
důsledky!  
V tomto nekonečném kolotoči jeden gag stří-
dá druhý v soukolí rychle se měnících situací 
rozvíjených podle tarantinovského klíče.  
Film byl s velkým diváckým ohlasem uveden 
na MFF Karlovy Vary 2003 v sekci Fórum 
nezávislých.  

 
Re�iséři Matt Manfredi a Phil Hay začínali ja-
ko scenáristi hollywoodských velkofilmů. Po-
depsali se pod filmy jako TUXEDO s Jackie 
Chanem nebo �ÍLENÁ/KRÁSNÝ. Tyhle komerč-
ní bijáky jim zřejmě vydělaly dost na to, aby si 
sami natočili nezávislý filmeček zcela podle 
svých představ. A �e se jim to povedlo, o tom 
svědčí mimo jiné řada filmových ocenění:  
 
Cena diváků,  Santa Barbara, 2002. 
Cena za nejlep�í film, New Orleans, 2002. 
Cena za nejlep�í film (volba kritiků), Mar del Plata, 
Argentina 2003. 
Cena za nejlep�í scénář, Fantasporto, Portugal-
sko 2003. 

 
 


