
Producer
Eva Toulová

Director
Eva Toulová

Actress in a leading role
Dana Morávková

Actor in a leading role
Petr H. Batěk

Screenplay
Eva Toulová

Cinematography
Tomáš Krejča

Film editing
Tomáš Lénárd

Sound
Jiří Pícha

Music
Petr H. Batěk

Jiří Mucha

 * The information on Blms and the photographs are
automatically generated from the csfd.cz database.

Jak se moří revizoři
(How to Kill Inspector)

Comedy
Czech Republic, 2018, 99 min

Zábavná komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je každá druhá.
Seznamte se a uvidíte, jak se její členové nebezpečně podobají vám či
vašemu okolí. Syn Marko spěje k tomu být úspěšným zločincem.
Naneštěstí je jeho první obětí přepadení vlastní matka, což mu značně
přitíží ve vysněné kariéře kriminálníka. Dcera Karin je sebevědomá a své
půvaby využívá jen, co to jde. Veškerý čas věnuje „chození" s více chlapci
naráz a posouváním hranic, co všechno muži vydrží. Matka Anna zase
ujíždí na slevových portálech, výhodných nákupních akcích a soutěžích.
A otec? Ten je tím nejobyčejnějším z obyčejných - dopravním revizorem,
a i přesto mu život shodou náhod umožní zažít pár minut slávy.
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Vilém Urban

Costumes
Leona Čekalová

Makeup and hairstyling
Tereza Chlapcová

Poster
Zbyněk Nešpor

Lumír Žemla
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