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Nudíte sa v posteli? Inšpiráciu môžete načerpať v jemne milostnej a jemne pikatnej komédii  režiséra 
Jana Hřebejka a scenáristu Michala Viewegha Svätá štvorica. Po úspešnej komédii Nestyda, spolu 
stvorili príbeh o dvoch pároch, ktoré sa rozhodli pomerne originálnym spôsobom vyriešiť ubíjajúci 
stereotyp manželskej erotiky. To všetko v exotickom prostredí karibského ostrova, kde sa ich nový 
film z veľkej časti odohráva.   

„Ostrov Salt Cay sa vyhýba všetkým klišé, ktoré si predstavíte pod pojmom „karibský ostrov“. 
Prakticky tam nie sú cesty, skoro žiadne  stromy, počet oslov je väčší  než počet ľudských obyvateľov. 
Sú tam len dva bary, ktoré vyzerajú skôr ako chatrče. Jediný trochu väčší hotel zdevastoval hurikán. 
A i ten sme potom pri nakrúcaní vzali do hry,“ hovorí režisér Jan Hřebejk. 

Nakrúcanie v Karibiku nie je jedinou zvláštnosťou, vďaka ktorej je tento film na pomery českej aj 
slovenskej kinematografie výnimočný. Je to vôbec prvý film Michala Viewegha, ktorý vznikol bez 
knižnej predlohy priamo ako originálny príbeh pre film. Veľmi netradičné bolo aj obsadenie 
súrodencov Hynka a Viktorie Čermákových do postáv manželského páru. „Do hry sme zapojli fakt, že 
východiskom príbehu je určitá manželská „únava“, ktorá sa týka najmä erotiky. Neviem, či by som 
dokázal so skutočnými súrodencami rozohrať važne myslenú erotickú scénu, ale určitú eróziu 
manželského milostného života, to áno a s chuťou. Pri tomto sme sa všetci dosť zabávali. Akurát 
Hynek s Viktorkou potom hovorili, že by to mali utajiť pred rodičmi, aby z toho nemali šok,“ vysvetľuje  
režisér Hřebejk.  

Hrdinovia príbehu, Ondro (Hynek Čermák) a Vítek (Jiří Lanjgmajer) sú nielen kolegovia,  ale aj 
kamaráti, a navyše susedia v dvojdome, kde aj ich rodiny nažívajú v spoločnej harmónii. Ich manželky 
sa majú radi a Ondrovi dospievajúci synovia chodia s Vítkovými dospievajúcimi dcérami. Jednoducho 
dokonalá idyla, ktorú narušuje iba jediná vec - posteľová nuda.  Osud im však hodí rukavicu v podobe 
služobnej cesty na osamelý karibský ostrov, kde hurikán poničil elektrické vedenie. Hodenú rukavicu 
zdvihnú aj ich manželky a do Karibiku ich sprevádzajú. A práve tam, v exotickom raji, sa v ich hlavách 
zrodí plán, po ktorom už ich sexuálny život nebude nikdy rovnaký, ani nudný.  

http://www.garfieldfilm.sk/

