Veľké preteky
Komediálna dráma
Originálny názov

La Grande Boucle

Anglický názov

Tour de Force

Réžia

Laurent Tuel

Hrajú

Clovis Cornillac, Bouli Lanners, Ary Abittan, Bruno Lochet

Scenár

Romain Protat

Kamera

Gilles Porte

Strih

Antoine Vareille

Hudba

André Manoukian

v kinách od 6. 3. 2014
„Nádej umiera posledná a žltý dres už nie je len snom.“

Francúzsky režisér, scenárista a herec, Laurent Tuel, bol v roku 2007 nominovaný na cenu
César za snímku Jean-Phillipe o znovuzrodení najvyššej francúzskej rockovej hviezdy. Svoj prvý
krátky film, Celeste, uviedol Tuel už v roku 1991. V roku 2009 sa pri nakrúcaní snímky Krv mojej krvi
spojil so Jeanom René a Gaspardom.
Rovnako ako milióny iných po celom svete, 40-ročný François Nouel je nadšeným fanúšikom
Tour de France. François trávi na bicykli toľko času, koľko sa len dá, bicykel je pre neho únikom z
každodenného života. V práci aj v súkromnom živote je obmedzovaný – jeho syn si myslí, že je
smoliar, jeho manželka mu zas nadáva, že je zbabelec. Takže, keď manželka v predvečer svojich
narodenín zistí, že sa François dobrovoľne prihlásil do práce pre Tour, pohár pretečie, povie mu, že
sa chce rozviesť a odíde aj so synom. Následne François stretáva Rémi Pletinckxa, depresívneho
bývalého športového manažéra, ktorý tiež prepadol životnej dezilúzii. François si však pod jeho
vplyvom splní svoj detský sen – zúčastniť sa na Tour de France. Preteky začínajú zajtra. Ak sa do
Paríža vyberie už teraz, dorazí tam skôr než všetci profesionálni pretekári.

Rok výroby: 2013
Krajina pôvodu: Francúzsko
Jazyková úprava: České titulky
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
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Zvuk: Dolby Digital
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