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Dokumentární film časopisu Reflex Nepřesaditelný! jde do kin

Slavnostní premiérou, která proběhne dnes v 19.00 v multikině Cinestar na pražském Andělu, bude zahájena
kinodistribuce dokumentárního filmu časopisu Reflex od Igora Chauna o Jiřím X. Doležalovi.
Po úspěšné karlovarské festivalové premiéře, kde byla pro velký zájem filmových fanoušků přidávána projekce,
putoval film o JXD na Colours of Ostrava. Následoval výpad na Letní filmovou školu do Uherského Hradiště a
improvizovaná podzimní šňůra po několika městech (Litomyšl, Vsetín, Bílovec, Olomouc), kde redakční bojůvka
JXD–Chaun film nejen pouštěla, ale zároveň k němu během besed přikládala pádný výklad.
Trampský, vlastně dost nezávazný osud filmu dnešním dnem končí. Nepřesaditelný! konečně přichází do sítě
českých kin, kde bude vystaven vůni pražené kukuřice a nemilosrdné konkurenci amerických blockbusterů. Dobře
víme, že i nás může utlouct Thor svým kladivem bohů, jenomže kdo se bojí, nesmí do multiplexu. My strach
nemáme! Věříme, že nekompromisní sonda jednoho českého novináře až na dno vlastní duše zaujme i nečtenáře
nebo budoucí čtenáře Reflexu, Jiřího domovské redakce.
„Jsem velice rád, že Nepřesaditelný! jde do distribuce především kvůli Jiřímu X. Doležalovi. Jeho život sám o sobě je
totiž velice silný příběh a Igor Chaun jej dokázal zpracovat a poskládat do filmové podoby, která má potenciál oslovit
inteligentní divácké publikum. Igor Chaun a JXD je prostě šťastné spojení, což je na filmu vidět,“ uvádí šéfredaktor
časopisu Reflex Marek Stoniš.
„Před pár lety bychom si s Jiřím možná při natáčení vjeli do vlasů. Za pár let by nás to možná už nebavilo. Byla to
tedy přesně ta správná nabídka ve správný čas. Jiří se mi před kamerou úplně otevřel a já jsem za to rád. Nakonec
z toho bylo velké dobrodružství a s Jiřím vzniklé přátelství. Ověřil jsem si platnost buddhistického přísloví, že nic
není takové, jaké se nám jeví. Ani JXD, živoucí ikona Reflexu, provokatér, a přitom citlivá, narcistní a zranitelná
duše,“ doplňuje tvůrce filmu Igor Chaun.

CZECH NEWS CENTER a.s. je nejsilnějším mediálním domem na českém trhu, který prostřednictvím svých produktů
oslovuje téměř 3,5 milionu čtenářů tisku a téměř 7 milionů návštěvníků internetu. Desítky tisíc dalších využívají ostatní
digitální produkty a aplikace CNC.
Mezi další úspěšné projekty patří BLESK mobil – nejsilnější virtuální operátor v zemi, a BLESK energie – úsporný
dodavatel plynu a elektřiny. Pod společností působí také tiskárny s názvem CZECH PRINT CENTER a.s.
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