
Negativ, Česká televize, RWE, Barrandov Studio, i/o post a Falcon
vás zvou na novinářskou projekci a tiskovou konferenci k filmu

Kdy: v pondělí 3. února 2014 v 11 hodin
Kde: CineStar Praha, Anděl, Radlická 3179/1E, Praha 5, sál č. 1
Hosté: Andrea Sedláčková, Judit Bárdos, Ondřej Malý, Ondřej Novák, Miro Žbirka, 
Vít Poláček (historik), Jaroslav Nekola (bývalý ředitel Antidopingového výboru ČR)

Prosíme o potvrzení účasti do 30. 1. 2014 na: martina.rekova@4press.cz

distribuční premiéra: 6. 3. 2014  slogan: Jsou hranice, za které se nejde

Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna (Judit Bárdos) se stává 
členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka (Anna Geislerová) a trenér 
(Roman Luknár) doufají, že splní kvalifikační limit a postoupí na olympijské hry. 
Vybočením ze světa tvrdého sportovního drilu je pro Annu pouze milostný vztah 
s Tomášem (Ondřej Novák). Anně začnou být bez jejího vědomí podávány anabolické 
steroidy. Její výkonnost stoupá, objevují se ale rovněž první zdravotní problémy. Anna se 
o přípravcích dozvídá pravdu, a přestože je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál 
trénovat bez nich. Její matka však doufá, že Anna účast na olympijských hrách využije 
k emigraci, a rozhodne se jí anabolika pod rouškou neškodných vitaminů aplikovat tajně.

FAIR PLAY
Kdy: čtvrtek 6. března v 19 hod 
Kde: CineStar Praha, Anděl, Radlická 3179/1E, Praha 5, sál č. 4
Diskuzi související s filmem otevře Jolka Krásná za účasti režisérky 
Andrey Sedláčkové, bývalých i aktivních vrcholových sportovců 
a odborné veřejnosti (ihned po projekci – délka filmu 100 min)

Negativ a Česká televize si Vás dovolují pozvat na mimořádnou projekci 
nového koprodukčního filmu spojenou s následnou diskusí

Jsou hranice, za které se nejde

Příběh filmu se vrací do osmdesátých let v Československu, kdy se 
mladá sprinterka Anna stává členkou Střediska vrcholového sportu. 
Její matka a trenér (i když každý z jiného důvodu) doufají, že Anna 
splní kvalifikační limit a postoupí na olympijské hry. Anně začnou být 
bez jejího vědomí podávány anabolické steroidy…  

Prosíme o potvrzení účasti do 3. 3. na: martina.rekova@4press.cz


