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„Nezhasínej, aby nepoznali, že jsme odešli“

“DON’T SHUT THE LIGHTS OFF SO THEY DON’T FIND OUT WE HAVE LEFT!”

Český název / Original title: Odborný dohled nad východem Slunce
Anglický název / English title: Sunrise Supervising
Výstupní formát / Format, running time: celovečerní fi lm, cca 70 minut / feature fi lm, ca. 70 minutes
Premiéra v kinech / Release date:  září 2014 / September 2014

Eastern

Nepotrestané bezpráví přivádí do města na severu tři bývalé vězně. 
Kdysi je trápil stejný příslušník státní bezpečnosti. Teď tady má 
hospodu. Pánové se rozhodnou vzít zákon do vlastních rukou, aby 
zjistili, že pro pomstu nemají vlohy…
Potkávají femme fatale, které dají cit a střechu nad hlavou a ona jim 
za to ukáže rozdíl mezi pomstou a trestem.
Prožívají Eastern.

The unpunished injustice brings three former prisoners into the small 
town – once they were bothered by the same STB agent. And this man 
owns the inn in this town now. The men (former prisoners) decide to 
take the justice into their own hands, but they fi nd out that they have 
no talent for that...
They meet femme fatale and give her emotion and place for living. In 
return she shows them the difference between the revenge and the 
punishment.
They all go through Eastern.

TVŮRCI

Producent / Producer: Czech FILM s.r.o., Tomáš Bělohradský, Přemysl Klimsza
Scénář a režie / Screenplay, director:  Pavel Göbl
Kamera / Director of photography:  Jiří Zykmund
Zvuk / Sound:  Tomáš Bělohradský a David Matušek
Střih / Editor:  Tomáš Doruška a Ilona Malá
Hudba / Music:  Byl pes – Tomáš Zika

Hlavní partneři / main partners                          Partneři / Partners

Jan Barta

vimeo.com/album/2841536
Teaser, trailer, 20minutový náhled
Prosíme, použijte heslo „sunsup“

Teaser, trailer, 20 minutes preview
Please use password “sunsup”

www.sunrise-supervising.com
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Jiří Lábus, hospodský
Pan hospodský býval vyšetřovatelem STB… po 
převratu si za peníze vydělané u sboru koupil 
hospodu… a stal se, navzdory své podezíravé 
a uzavřené povaze, hospodským… je sám se 
sebou vyrovnaný a spokojený… dokud se nezjeví 
dědkové, kteří se s ním za účelem pomsty 
skamarádí… 

HRAJE ho český herec Jiří Lábus

Jiří Lábus (innkeeper)
He used to be STB agent… and he spent his 
money on buying the inn after the revolution… 
and he became – despite of his suspicious and 
closed nature – the innkeeper. He is balanced 
and satisfi ed… but then the old men appear and 
begin to be friends with him for the purpose of 
the revenge…

Jiří Lábus: Czech actor

Vratislav Brabenec, muzikant
Příslušník původní generace českých mániček, 
saxofonista, který nikdy nehrál v žádné kapele, 
ale seděl za to, že pořizoval nahrávky jiným… 
je z dědků nejstarší a nejchytřejší, takže by rád 
velel, kdyby ho nechali.

HRAJE ho Vratislav Brabenec – saxofonista 
The Plastic People of The Universe, básník, 
spisovatel…

Vratislav Brabenec (musician)
Member of Mánička´s original generation, 
saxophonist – but he never acts in a band… but 
he was in a jail because he gave records to the 
others… he is the oldest and the smartest of all 
three old men so he would like to command if 
they let him.

Vratislav Brabenec – saxophonist The Plastic 
People Of The Universe, poet, writer...

Jiří Vymětal, cirkusák
Čistá, jednoduchá duše, opatrovník a krmič 
cirkusové zvěře. To, že se rád o někoho stará se 
projeví v příchylnosti k lehké holce. Jako jediný 
má nápady, jak se pomstít hospodskému – 
pitomé. Seděl za to, že z cest s cirkusem pašoval 
kontraband ze západu… „až ho jednou chytli 
i s paklem zakázanejch knížek, a eště divnejch…“ 

HRAJE ho Jiří Vymětal – český herec, věnuje se 
amatérskému divadlu

Jiří Vymětal (circus man)
Simple beautiful mind, breeder and feeder of 
circus animals. He likes to take care about 
someone – as we can see in his attitude to the 
street girl. He is the only one of all old men who 
has ideas for the revenge – stupid ones. He was  
in a jail because he smuggled the contraband 
from the West… until he was caught with several 
strange and forbidden books.

Jiří Vymětal – Czech actor, he engages in 
amateur theatre

Jozef Polievka, zloděj
Obyčajný zloděj, který byl nasazený do cely 
k Muzikantovi s Cirkusákem, aby na ně donášel… 
„ale vykašlal sa na to a dostal po papuli, tak isto 
jako oni…“ Je z partičky nejčipernější… aspoň, co 
se ženských týká.

HRAJE ho Jožo Polievka – lesník na penzi, 
celoživotní entertainer a amatérský herec… 
cigaretový žonglér.

Jozef Polievka (thief)
Common thief planted as an informer into 
Musician‘s and Circus performer‘s prison cell… 
but he deciced not to betray his inmates and got 
the hell kicked out of him together with them… 
he is the most agile from the whole gang – at 
least when women are concerned…

Jozef Polievka – retired forester, wholelife 
entertainer and amateur actor

Nikol FiSCHerová, holka
Pouliční holka, kterou vidíme trávit život 
s cigárem v puse, opřenou o staré, zrušené kino… 
dokud ji nevysvobodí romantický Cirkusák. 
A i když se pak projeví jako lehce vypočítavá… 
stane se tím, kdo donutí dědky k zamyšlení… 
a nabídne jim řešení, které by mohlo být 
universální. 

HRAJE ji Nikol Fischerová – vystudovaná 
herečka z JAMU, která se také potuluje po barech 
s kytarou a zpívá vlastní písně.

Nikol FiSCHerová (street girl)
Street girl that we can see leaning against the old 
closed cinema, with a cigarette in her mouth… 
until she is redeemed by romantic circus man. 
And despite of the fact that she become to be 
a little bit calculating – she is the one who forces 
the old men to think about themselves… And she 
fi nd an appropriate solution for them…

Nikol Fischerová: The actress (FAMU graduate) 
that sometimes roams the bars with her guitar 
and sings her own songs.


