
CIZÍ OBĚD DISTRIBUČNÍ LIST
Indie 2013 | 104 minut | anglická, hindi verze | české titulky | přístupný | DCP, DVD | 2,35 : 1 | Dolby 
Digital | premiéra: 30. ledna 2014 | konec monopolu: 17. června 2018

■ originální název Dabba ■ žánr drama

■ režie Ritesh Batra scénář Ritesh Batra, Rutvik Oza ■ kamera Michael Simmonds ■ střih John F. Lyons ■ 
hudba Max Richter ■ hrají Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui, Denzil Smith, Bharati Achrekar,  
Nakul Vaid a další...

■ programace Jakub Němeček, 775920082, jakub@aerofilms.cz
■ stránka filmu http://www.aerofilms.cz/ciziobed
■ materiály http://aero.capsa.cz (login a heslo: guest), popř zde: ftp://aero@ftpaero.dexusnet.cz/

■ synopse

Už 120 let posílají ženy v Bombaji svým manželům do práce obědy v kastrůlkách prostřednictvím 
pozoruhodné sítě poslíčků. Vědci z Harvardovy univerzity tento dokonalý doručovací systém analyzovali a 
dospěli k závěru, že na špatnou adresu doputuje jen jeden z milionu obědů. A právě tento ojedinělý 
zatoulaný oběd svede dohromady osudy dvou lidí – půvabné Ily (Nimrat Kaur), která žije osaměle 
v domácnosti a marně bojuje o manželovu pozornost, a úředníka Saajana (Irrfan Khan – Pí a jeho život, 
Milionář z chatrče), kterému důchod nepříjemně klepe na dveře. O tom, že jedna malá chyba vám může 
změnit celý život, vypráví Cizí oběd s přívětivým humorem. Netradiční romance se díky svému pozitivnímu 
vyznění stala miláčkem diváků karlovarského festivalu 2013.

■ proč tento film?

“Cizí oběd je film o lásce, o jídle a lásce k jídlu. V exotických kulisách indické Bombaje se odehrává příběh 
lásky tak prostý a univerzální, že by se klidně mohl odehrávat třeba v Brně a pořád by stejně dobře fungoval.  
A to především díky skvělým hercům, které divák očima tlačí k vytouženému happy endu, a taky tak trochu i  
díky tomu skvělému jídlu, které zde hraje jednu z hlavních, ne-li tu nejhlavnější roli. Film je to skvělý – jiný  
než většina běžné filmové produkce a i díky tomu má velký potenciál českého diváka oslovit. Vřele 
doporučuji. A to nejen proto, že miluju indickou kuchyni.”
Radim Habartík, Aerofilms
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