
Kateřina Brožová nafotila promo fotky k filmu Hranaři 

Herečka Kateřina Brožová, která exceluje v podzimním trháku Hranaři, který bude mít 

premiéru 1. 12. 2011, předvedla, že i ve svých 43 letech dokáže být opravdu svůdná. 

Maminka dnes již desetileté Kačenky totiž v rámci proma filmu Hranaři nafotila s fotografem 

Martinem Bučkem vkusné, ale dost žhavé fotografie.  

„Na natáčení filmu vzpomínám opravdu ráda. Na place se sešla totiž dobrá parta herců a hrát 

manželku Saši Rašilova byla opravdu zábava. Jsem ráda, že jsem tuto nabídku dostala, 

protože role Vilmu Hložovou, majitelku modelingové agentury, mě opravdu bavilo. Jsem také 

ráda, že jsem mohla díky tvůrcům filmu změnit svou image, u které bych chvilku ráda 

zůstala,“ svěřila se během focení Brožová, která si taktéž nemohla vynachválit fotografa 

Martina Bučka.  

„Martin je opravdu profesionál. Když jsem mu pózovala, nebrala jsem to jako práci, ale 

zábavu. Přesně věděl, co po mně chce, takže bych řekla, že to nebyla naše poslední 

spolupráce,“ dodala Brožová.  

 

 

HRANAŘI - Nový český thriller o korupci a politice 

Temný thriller se odehrává v české současnosti, kterou pokrývá dokonalá pavučina vzájemně 

propojených kšeftů a kšeftíků. Mnohem jemnější a nenápadnější, než byla ta v éře Mrázků a Krejčířů. 

Samozřejmý systém vratek, resp. skrytých provizí, automaticky funguje na všech úrovních. 

Kdo v něm nejede, je mimo hru. Čím větší hra, tím ostřejší jízda. Je to balanc na hraně útesu. 

Dá se na ní udržet? Jak dlouho ještě? A kdo to všechno vlastně řídí? 

Filmové drama se rozehraje kolem jedné velké zakázky, z níž měly podle zaběhnutých 

pravidel putovat vratky na zaběhnutá vyšší místa. Jeden z hráčů se ovšem rozhodne pro 

sólový postup, načež se prudce roztočí kolotoč sledovaček, kompromitujících materiálů, 

tajných nahrávek, mediálních intrik, výhrůžek, vydírání a zabíjení. Systém se zadrhne a hrozí 

kolaps. Protihráči volí krajní řešení. 

Thriller HRANAŘI je sice filmovou fikcí, avšak nápadně blízkou dnešní realitě. Kontroverzní 

krvavý závěr lze tedy brát také pouze v rovině filmového příběhu, ale - kdoví...? 

 

Hrají: SAŠA RAŠILOV, KATEŘINA BROŽOVÁ, MIROSLAV ETZLER, VILMA 

CIBULKOVÁ, JAN TŘÍSKA, JIŘÍ LANGMAJER, MARTIN DEJDAR, MILAN KŇAŽKO, 

VÁCLAV POSTRÁNECKÝ, MICHAL DLOUHÝ, NORBERT LICHÝ, RADIM FIALA, 

VLADIMÍR KRATINA, JIŘÍ KORN. Kamera: KAREL FAIRAISL. Hudba: ZDENĚK 

MERTA. Mistr zvuku: TOMÁŠ BĚLOHRADSKÝ. Střih: PAVEL HRDLIČKA. Architekt: 

MARTIN MARTINEC. Kostýmy: ZUZANA STRAKOVÁ. Masky: SASHA ISAR. 

Producent: JIŘÍ JURTIN, ZDENĚK „DENNY“ KUBÍK, DANA VOLÁKOVÁ. 



Koproducent: TICKET ART. Výkonný producent: MICHAELA FLENEROVÁ. Dramaturg: 

FRANTIŠEK FIALA. Scénář: OTO KLEMPÍŘ, JIŘÍ HUBÁČEK. Režie: TOMÁŠ 

ZELENKA 

 

Hranař (podst. jm.) 

Hranař je člověk pohybující se na hraně zákona. 

Hranař může být postava jak kladná tak i záporná. 

Hranař může být přemožen pouze jiným Hranařem. 

 

Foto Martin Bučkek 

Tyto fotografie jsou určené k užití jen pod účelem propagace filmu Hranaři.  

 

 

 

 

 

 


