
 
Vratné láhve (Vuoti a rendere) 

 
 

 
 
Repubblica Ceca 2007 
 
Regia   Jan Svěrák 
Sceneggiatura  Zdeněk Svěrák 
Fotografia  Vladimír Smutný 
Musica   Ondřej Soukup 
 
Con: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Jiří Macháček, Tatiana Vilhelmová, 
Pavel Landovský a altri. 
Una comedia, a tratti amara, realizzata dalla vincente coppia padre-figlio, 
autori di „Kolja“ (Oscar nel 2002). 
 
L’eroe del film è un ex insegnante Josef Tkaloun che ha deciso 
definitivamente di lasciare gli alunni e la scuola. Non vuole però arrendersi e 
rimanere a casa da pensionato e poichè è un uomo ancora pieno di energia, 
nuove idee e passioni (anche per le donne) gli fa paura invecchiare non 
facendo niente. La sua moglie non approva e con l‘ironia segue tutte le sue 
nuove attività ma lui continua testardamente a provarci. Alla fine trova il 
posto in un supermercato dove ritira le bottiglie usate.  Un posto strano, 
quasi un micromondo, dove si incontrano le persone con le persone e dove 
vari destini si incrociano. 
 
Durata del film 103 min. 
Film in lingua ceca con i sottotitoli in inglese 
 



VRATNÉ LÁHVE 
Česká republika 2007 
Režie Jan Svěrák 
Scénář Zdeněk Svěrák 
Kamera Vladimír Smutný 
Hudba Ondřej Soukup 
       
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Jiří Macháček, Tatiana 
Vilhelmová, Pavel Landovský a další 
 
Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. 
Definitivně se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá 
smířit s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. 
Tkaloun je plný aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemíní 
zestárnout v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu ženy Elišky, která 
se sarkastickým nadhledem komentuje všechny aktivity svého 
muže, Tkaloun přijímá brigádnické místo ve výkupu lahví 
menšího supermarketu. Malý prostor, kde se potkávají lahve 
s lahvemi a lidé s lidmi, je svébytným mikrosvětem, plným 
tragikomických osudů. Tkaloun dokáže být nejen jejich 
pozorovatelem, ale občas i nechtěným režisérem situací, které 
dostavají poněkud grotesní obrysy.. 
 

Délka trvání filmu 103 min. 


