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ČR 2018 / 78 minut / česká verze / přístupné / DCP, MP4 / 2D/ cinemascope 1:2,55 / zvuk 5.1   
premiéra 21. března 2019 

Originální název: Central Bus Station / žánr: dokument / jazyk: angličtina, hebrejština, jidiš, Twi, Tagalog / titulky: 
české 

scénář: Tomás Elšík, Kristina Nedvědová / režie: Tomáš Elšík / kamera: Ondřej Belica, Tomáš Elšík / zvuk: Dominik 
Dolejší / střih: Mariana Kozáková, Tomáš Elšík / hudba: Dominik Dolejší, Simeon Hudec / producent: Jitka Kotrlová 

propagace: Jitka Kotrlová / +420 774 131 613 / jitka@framefilms.cz 
Oficiální stránky filmu: www.centralbusstationfilm.com  
materiály: https://drive.google.com/open?id=1U0kb8m4rvugC5MJ8FAwpJKCpxlgBakCl 

Synopse 
Central Bus Statiton je jedním z nejžalostnějších nádraží na světě. Vizionářské vize architekta nyní slouží imigrantům z 
celého světa, kteří v Izraeli hledají lepší budoucnost. Yonatan budovou provází již 17 let a dokáže těm, kteří se s ním na 
pouť vydají, ukázat druhou stranu významu nádraží. Yonatan ví, že sestoupit do útrob stavby znamená nalézt sám sebe, 
ale i společnost, jež křísí své hodnoty, opečovává původní tradice a chce svůj domov bránit. I tím se budova stává 
opravdovým odrazem společnosti tam venku. 

Central Bus Station je vizuálně silným autorským dokumentem talentovaného režiséra Tomáše Elšíka. Film byl 
oceněn Zvláštní cenou poroty na MFDF Ji.hlava, vyhrál cenu za nejlepší zvuk, střih a film FAMUFESTu 2018, bude 
uveden v rámci soutěže českých filmů na festivalu Jeden Svět a Finále Plzeň.  Film prostřednictvím konkrétního místa, 
monumentálního autobusového nádraží,  vypráví příběh univerzálního lidkého tématu hledání domova. Pět let jezdil 
štáb natáčet do Tel Avivu, tvůrci věnovali velkou energii tomu, aby film nebyl pouze portrétem budovy, ale aby si divák 
odnášel z kina něco z ní. Jejich snaha a pot se nyní odráží na přijetí filmu, který stojí za to vidět na velkém plátně, kam 
bezesporu patří.  

- Jitka Kotrlová, Frame films 

“ Central Bus Station nevypadá česky, má světové parametry a je jedním z nejlepších letošních dokumentů. ”  
- Jindřiška Bláhová, Respekt
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