
OLGA DISTRIBUČNÍ LIST
Česká republika 2014 | 87 minut | česká verze | přístupný | DCP | 1,85 : 1 | Dolby Digital 
premiéra: 15. května 2014 | konec monopolu: 31. prosince 2015

■ žánr dokumentární film

■ režie, scénář, kamera Miroslav Janek ■ námět Anna Freimanová ■ dramaturgie Hana Jemelíková 
■ střih Tonička Janková ■ zvuk Vladimír Chrastil ■ producent Jarmila Poláková, Film&Sociologie 
■ výkonná produkce Jan Krása  ■ hrají  Olga Havlová, Václav Havel, Olga Pešková, Jarmila Bělíková, 
Kateřina Blažková Bajzíková, Zbyněk Benýšek, Vratilsav Brabenec, Anna Freimanová, Jane Fondová, Ivan  
M. Havel, Vladimír Hanzel, František Horáček, Jan Kašpar, Andrej Krob a další...

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

■ synopse
Nejbližší a nejspolehlivější parťák Václava Havla, kamarádka, která nezkazí žádnou legraci, naopak ji 
vymýšlí, štědrá hostitelka, vášnivá hráčka a houbařka, milovnice přírody, ostrá glosátorka, statečná a 
neúnavná disidentka, žena věcná, vždy s nohama na zemi a vždy svá. Nový celovečerní dokumentární film 
režiséra Miroslava Janka (Občan Havel, Čtyři dohody) není pouze popisným životopisem, ale osobním 
portrétem výjimečné osobnosti – první dámy Olgy Havlové. Osobitá žena, veřejnosti známá jako manželka 
Václava Havla a zakladatelka nadace Výbor dobré vůle, je zde představena ze své civilní stránky. Janek se 
tolik nesoustředí na oficiální biografická data, ale nechává promlouvat dosud nezve řejněné archivní záběry 
a fotografie i osobní zpovědi přátel.

■ proč tento film?

„Když se podívám na velkou bílou nástěnku v naší kanceláři, vidím tam samý ženský jména – Vivian, Amy, 
Ida a Olga. Všechno jsou to velmi zajímavý holky a shodou okolností také názvy nebo části názvů výborných 
filmů, které v blízké budoucnosti chystáme do kin. Olga, jakožto jediná česká zástupkyně v této partě, tam 
má výsadní postavení. Však řekněte sami, co byste řekli, kdyby vás oslovila producentka filmu Občan Havel 
s tím, že režisér Míra Janek dokončil film o Olze Havlové? Šli byste do toho? My jo!”
Ivo Andrle, Aerofilms
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