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Vážení milovníci  
archivních českých filmů,
letos společnost Filmexport Home Video slaví 25 let působení 
na českém trhu. Za těchto 25 let jsme vydali na kazetách VHS 
a DVD nosičích celkem přes 1 400 filmů! Je to přibližně 400 za-
hraničních celovečerních filmů, cca 100 zahraničních animova-
ných filmů, cca 400 zahraničních dokumentů, ale především přes 
340 archivních českých celovečerních filmů, které měly premiéru 
před rokem 1965. 

Naše společnost částečně navázala na práci předrevolučního 
Československého filmexportu, který má svou bohatou historii – 
dočíst se o ní můžete i na našich stránkách www.filmexport.cz, 
kde je uveřejněna část zajímavé diplomové práce na toto téma.

V současné době k našim hlavním činnostem patří:
• Vydávání českých filmů na nosičích DVD a Blu-ray (přes 340 

českých celovečerních filmů, 9 kompilátů, 160 českých krát-
kých filmů)

• Distribuce a prodej filmů na nosičích DVD a Blu-ray prostřed-
nictvím obchodních partnerů v ČR a SR 

• Vydávání filmů cestovatelské dvojice Jiří Hanzelka a Miro-
slav Zikmund

• Výroba českých titulků pro neslyšící k  vydávaným  filmům 
(často také titulků anglických, německých, francouzských; za-
hraničním titulům jsou kromě českého dabingu ponechávány 
cizojazyčné verze a původní znění)

• Výroba a prodej vlastních populárně-naučných filmů (Státní 
symboly ČR, Sv. Václav – patron České země, kolekce 4 
DVD Lidový rok Vlastimila Vondrušky a další)

• Spravování vlastních webových stránek včetně e-shopu na: 
www.filmexport.cz

• Spravování vlastního kanálu na YouTube, kde kromě ukázek 
z filmů najdete vzpomínky herců, tvůrců a pamětníků natá-
čení; takových záznamů nabízíme přes 400

• Tisk a prodej reprintů archivních českých filmových plakátů
• Poskytování práv k veřejnému promítání z DVD nosičů Filmex-

portu
 
Nejvýznamnější součástí naší vydavatelské a distribuční čin-

nosti jsou archivní české filmy, které patří do „ZLATÉHO FONDU 
ČESKÉ KINEMATOGRAFIE“. Úzká spolupráce s Národním filmo-
vým archivem dala vzniknout speciálním vydáním některých 
archivních skvostů na DVD; tyto tituly pravidelně bodují v me-
zinárodní soutěži archivních filmů Il Cinema Ritrovato – DVD 
Awards v Bologni.

Naše firma si  vybudovala velmi dobré postavení na trhu 
v České i Slovenské republice a je jednou z nejstabilnějších čes-
kých nezávislých distribučních firem.

 
Děkujeme za Vaši stálou přízeň a nákup legálních DVD

Tým Filmexportu

V Y S V Ě T L I V K Y
SH ..... slovo historika
SVH ... slovo vojenského historika
F ........ fotografie
BIO .... biografie
FIO .... filmografie
SD ...... soudobá dokumentace
DR ..... soudobá dokumentace na DVD-ROM
FO ...... festivaly a ocenění
FF ...... film o filmu

R ........ rozhovory
V ........ vzpomínání
DVD box ........  plastová krabička 14 mm hřbet
DVD box slim  plastová krabička 7 mm hřbet
DGP ................  „digipack“ – kartonový obal 7 mm hřbet
DGP lux .........  „digipack“ – luxusní balení
DGS ................  „digisleeve“ – speciální papírový obal
PP ...................  papírová pošetka
ŠUBR..............  luxusní dárkový obal
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13. REVÍR
ČR, 1946, 95 min., čb
Inspektor Čadek (Jaroslav Marvan) má dohléd
nout na propuštěného kasaře Kočku. Domnívá 
se, že si Kočka půjde vyzvednout lup, který se 
policii nepodařilo najít. Film začal natáčet J. A. 
Holman s L. Baarovou. Martin Frič jej dokončil 
podle částečně přepracovaného scénáře a s no
vou hlavní představitelkou (Dana Medřická).
TITULKY: české pro neslyšící

105 % ALIBI
ČR, 1959, 89 min., čb
Která z postav tohoto filmu je vrahem? Vedoucí 
hotelu Černá růže Alfréd Batysta, který se snaží 
zakrýt manko v podniku, nebo Karel Antoš a jeho 
kamarád Jirka Brož, kteří ukradli výherní los? De
tektivní film V. Čecha s K. Högerem a J. Bekem.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, BIO, FIO, SD, DR

ADVENT
ČR, 1956, 74 min., barevný
Drama podle stejnojmenného románu Jarmily 
Glazarové vypráví příběh ženy (N. Jiránková), 
která se ve snaze zajistit dobrý život synkovi 
vdá za bohatého vdovce (G. Hilmar). Sedlák je 
však hrubý a život s ním je útrpný. Františka se 
bude muset brzy rozhodnout, jak dál…
TITULKY: české pro neslyšící

ADVOKÁT CHUDÝCH 
ČR, 1941, 105 min., čb
Film režiséra Vladimíra Slavínského vypráví 
o suspendovaném vyšetřujícím soudci (O. Kor
belář), který je díky domnělému činu vystaven 
nepřízni osudu. Ve filmu dále hrají – L. Podhaj
ská, Z. Kabátová, J. Plachta aj. Vyšlo na DVD 
společně s filmem Těžký život dobrodruha, více 
info na str. 30
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, vzpomíná
ní Zity Kabátové

ADVOKÁTKA VĚRA
ČR, 1937, 78 min., čb
Hlavní hrdinkou příběhu, který natočil Martin 
Frič, je Věra Donátová (T. Grosslichtová), čer
stvá doktorka práv. Otec se jí rozhodne finančně 
pomoci, ale dá jí podmínku. Nebudeli do roka 
úspěšná, bude se muset provdat za syna kon
zula Rabocha (O. Nový).
TITULKY: české pro neslyšící

ALENA
ČR, 1947, 89 min., čb
Komedie režiséra Miroslava Cikána o půvabné 
Aleně (M. Zoubková), ženě stárnoucího platnéř
ského mistra (V. Řepa), která se zalíbí hradnímu 
pánovi, a tak na jeho příkaz musí mistr odjet. 
Ten ze žárlivosti upíše svou duši ďáblu (V. Vej
ražka), aby ohlídal Aleninu počestnost.
TITULKY: české pro neslyšící

ANDĚL NA HORÁCH
ČR, 1955, 85 min., barevný
V dalším úspěšném pokračování slavné komedie 
Dovolená s Andělem (režie Bořivoj Zeman) od
jíždí pan Anděl (J. Marvan) na rekreaci do Tater. 
Zde poznává svou budoucí snachu (M. Dvorská), 
se kterou se po mnoha nepříjemnostech nako
nec spřátelí.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

ANDULA VYHRÁLA
ČR, 1938, 83 min., čb
Bohatý starý mládenec Pavel Haken (H. Haas) 
se snaží za pomoci svého sluhy unikat námlu
vám vdavekchtivých slečen. Rozkošná veselohra 
podle námětu Olgy Scheinpflugové v režii Miro
slava Cikána.
TITULKY: české pro neslyšící

ANTON ŠPELEC,  
OSTROSTŘELEC 
ČR, 1932, 78 min., čb
Komedie Martina Friče o Antonu Špelcovi (Vlas
ta Burian), výrobci hudebních nástrojů, který je 
tělem i duší ostrostřelcem domobrany. Ve filmu 
dále hrají – R. Šlemrová, J. Plachta, J. Marvan aj. 
Vyšlo společně s filmem Hrdina jedné noci, více 
info na str. 10
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

ARMÁDNÍ DVOJČATA
ČR, 1937, 90 min., čb
Komedie Čeňka Šlégla a Jiřího Slavíčka o sličné 
majitelce nevalně prosperujícího ateliéru (H. 
Vítová) a dvou podnikavcích (J. Plachta, L. Pe
šek), kteří za pomoci velké reklamy ve vojenské 
posádce zajistí fotografce rozsáhlou klientelu 
a nečekané milostné vzplanutí. Dále hrají – J. 
Marvan, G. Nezval, T. Pištěk, F. Kreuzmann, E. 
Nollová a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX DVD BOX

DVD BOX DVD BOX

DVD BOX, DGP DVD BOX, DGP

DVD BOX DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP DVD BOX, DGP
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AŤ ŽIJE NEBOŽTÍK
ČR, 1935, 82 min., čb
Zaměněné rentgenové snímky a poslední flám 
jsou na počátku zásadních změn v životě zhý
ralého Petra Suka, který se v očekávání brzkého 
konce odevzdá osudu. Komedii režíroval Martin 
Frič a hrají v ní H. Haas, A. Mandlová, K. Hašler, 
V. Trégl a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

AŽ PŘIJDE KOCOUR
ČR, 1963, 100 min., barevný
Pohádková satira Vojtěcha Jasného o neobyčej
ném kocourovi. „Ten kocour měl něco, co žád
ný jiný – brejličky. Kdyby se díval bez nich, pod 
jeho pohledem by se lidé zbarvili podle povah 
a skutků svých.“ Hrají – J. Werich, V. Brodský, E. 
Vášáryová, J. Sovák a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R, stu
dentský film slovenského režiséra Dušana Ha
náka – Šest otázek pro Jana Wericha (ČR, 1964, 
15 min., čb)

BABIČKA
ČR, 1940, 92 min., čb
Adaptace románu Boženy Němcové o prosté 
venkovské ženě, která nezapomenutelně vkro
čila do života rodiny své dcery i lidí z okolí, re
žírovaná Františkem Čápem. Ve filmu uvidíte T. 
Brzkovou, S. Svozilovou, K. Třešňáka, N. Tanskou 
a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, vzpomí
nání N. Tanské

BABIČKA
ČR, 1940, 92 min., čb
Adaptace románu Boženy Němcové o prosté 
venkovské ženě, která nezapomenutelně vkro
čila do života rodiny své dcery i lidí z okolí, re
žírovaná Františkem Čápem. Ve filmu uvidíte T. 
Brzkovou, S. Svozilovou, K. Třešňáka, N. Tanskou 
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

BÍLÁ NEMOC
ČR, 1937, 102 min., čb
V  blíže neurčené zemi se rozmohla epidemie 
tzv. bílé nemoci, která postihuje pouze starší 
lidi. Proti této zhoubné zkáze zatím na světě 
ne existuje účinný lék. Doktor Galén (H. Haas) 
objevil postup léčení, který však úzkostlivě 
chrání. Drama z  pera Karla Čapka režírované 
Hugo Hasem.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R

BÍLÁ VRÁNA
ČR, 1938, 109 min., čb
Hudební komedie s  dobráckým Jindřichem 
Plachtou a krásnou Adinou Mandlovou o vdov
ci, který se dostane do zoufalých majetkových 
poměrů a jediné východisko vidí ve sňatku s bo
hatou Čechoameričankou, ze které se ovšem po 
sňatku vyklube podvodnice… Těšit se můžete 
na blonďatého R. Schránila, temperamentní E. 
Gerovou, výřečnou R. Šlemrovou a další.
TITULKY: české pro neslyšící

BLÁHOVÝ SEN
ČR, 1943, 102 min., čb
Melodrama s Natašou Gollovou toužící po slávě, 
bohatství a  krásném ženichovi. Hrají: Nataša 
Gollová, Jaroslav Marvan, Zdeňka Baldová, Ja
romír Spal, Otto Rubík, Adina Mandlová, Eduard 
Kohout, František Vnouček, Vítězslav Vejražka 
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOXDVD BOX

DVD BOX, DGP

BARBORA HLAVSOVÁ
ČR, 1942, 89 min., čb
Drama podle povídky Jaroslava Havlíčka Skleně
ný vrch o vině a odpuštění natočil Martin Frič. 
Hlavní postavou je Barbora Hlavsová, prostá 
venkovská žena, jejíž syn zpronevěří peníze 
a  následně spáchá sebevraždu. Žena se roz
hodne dluh splatit. Rodinná čest je pro ni vším. 
Terezie Brzková v tomto filmu ztvárnila jednu ze 
svých nejlepších rolí.
TITULKY: české pro neslyšící

BATALION
ČR, 1937, 90 min., čb
Drama o váženém pražském advokátovi, který 
se nedokáže vyrovnat s nevěrou své manželky. 
Zklamání ho přivádí do staropražské hospody 
„Batalion“. Stává se rádcem nejchudších, ale zá
roveň propadá alkoholu. Hrají: František Smolík, 
Helena Bušová, Hana Vítová, Jaroslav Průcha, 
Václav Trégl a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX

DVD BOX SPECIÁLNÍ EDICE DVD BOX, DGP

AUDIENCE
ČR, 1990, 79 min., barevný
Nepřekonatelný Pavel Landovský a skvělý Josef 
Abrhám v absurdní hře Václava Havla o spisova
teli Vaňkovi, kterého si nadřízený pozve, aby mu 
nabídl povýšení, když bude na oplátku donášet 
sám na sebe pro hlášení StB. Záznam předsta
vení v režii Jiřího Menzela je doplněný dokumen
tem o setkání samotného Václava Havla s tvůrci 
po skončení unikátního divadelního představení.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

DVD BOX, DGP
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BOMBA
ČR, 1957, 80 min., čb
Napínavé drama natočené podle skutečné 
události. Na staveništi nedaleko nemocnice je 
nalezena nevybuchlá letecká bomba. Přítomní 
lidé i přes velké nebezpečí neváhají nasadit své 
vlastní životy, zároveň je to nutí k zamyšlení 
nad svými dosavadními životy. Film byl oceněn 
ve švýcarském Locarnu v roce 1958. První film 
režiséra Jaroslava Balíka a filmový debut herce 
Ilji Prachaře.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

BLÁZNOVA KRONIKA
ČR, 1964, 81 min., čb
Příběh, režírovaný Karlem Zemanem, se odehrává 
v době třicetileté války, kdy jsou Čechy rozděle
ny do dvou táborů – habsburského a dánského. 
Hrají – P. Kostka, M. Holub, E. Vášáryová, V. Thie
lová a další. Vychází na dvou DVD discích. Do
stupná je také jednodisková verze v digipacku.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: R, BIO, FIO, SD, FO, Bez pasu a víza 
z Kudlova do San Francisca

BLBEC Z XEENEMÜNDE
ČR, 1962, 44 min., čb
Tragikomedie Jaroslava Balíka podle povídky 
Josefa Nesvadby o šestnáctiletém Brunovi (V. 
Sloup), který má ohromné matematické schop
nosti, jinak ho ale všichni považují za hlupáka. 
Bruno takové pošklebovače nenávidí a postup
ně je likviduje přesně nasměrovanými raketami. 
Jedním z jeho cílů se také stane velitelství SS… 
Dále hrají – R. Hrušínský, J. Pivec, S. Budínová 
a další. Vyšlo na DVD společně s filmem Tarza
nova smrt, více info na str. 30.
TITULKY: české pro neslyšící DVD BOX, DGP

DGP LUX, DGP

CECH PANEN  
KUTNOHORSKÝCH
ČR, 1938, 90 min., čb
Historická komedie Otakara Vávry o pověstném 
renesančním frejíři Mikuláši Dačickém z Heslova, 
která se odehrává v roce 1590 v Kutné Hoře, 
přibližuje život havířů a mincmistrů – obyvatel 
královského horního města.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

CESTA DO HLUBIN 
ŠTUDÁKOVY DUŠE
ČR, 1939, 88 min., čb
Veleúspěšná komedie ze školního prostředí 
s příběhem profesora Matulky, party septimánů 
a jedné státní zkoušky. Hrají: Jindřich Plachta, 
Jaroslav Marvan, Miloš Nedbal, Ladislav Pešek, 
Ferenc Futurista, Rudolf Hrušínský a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

DVD BOX, DGP

BYL JEDNOU JEDEN 
KRÁL…
ČR, 1954, 98 min., barevný
Filmové zpracování známé české pohádky Sůl 
nad zlato, režírované Bořivojem Zemanem, je 
jedním z nejoblíbenějších pohádkových příběhů 
v historii naší kinematografie. V pohádce uvidíte 
J. Wericha, M. Dvorskou, V. Buriana, M. Kopec
kého a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

BYLO NÁS DESET
ČR, 1963, 86 min., čb
V této komedii Antonína Kachlíka najdete nejen 
skvělá hudební čísla, ale také spoustu gagů z vo
jenského prostředí. Jde o první film, ve kterém 
se objevila slavná semaforská dvojice Jiří Suchý 
a Jiří Šlitr.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, FF

C A K. POLNÍ MARŠÁLEK
ČR, 1930, 88 min., čb
Komedie Karla Lamače o vysloužilém setníkovi 
Procházkovi (Vlasta Burian), který stále vzpo
míná na dobu své aktivní služby. Když se mu 
naskytne příležitost, neváhá si vyzkoušet mar
šálskou uniformu. Rázem ho všichni považují za 
skutečného maršálka na inspekci.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, reklamní snímek 
„Tři muži na silnici“

CIKÁNI
ČR, 1921, 86 min., virážovaný
Filmová podoba Máchova románu o lásce, zkla
mání i pomstě v režii Karla Antona. Tento virá
žovaný a němý film vyšel na DVD společně se 
snímkem Karel Hynek Mácha, více na straně 11.
MEZITITULKY: české, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

CÍSAŘŮV PEKAŘ –  
PEKAŘŮV CÍSAŘ
ČR, 1951, 144 min., barevný
Historická veselohra Martina Friče z doby Rudol
fa II. o geniální záměně mezi vladařem a pros
tým pekařem (Jan Werich v dvojroli), o bolavém 
zubu a elexíru mládí, o čisté lásce k Sirael (N. 
Gollová), ale i nečistých úmyslech zrádných dvo
řanů, a legendárním Golemovi.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R, vzpomí
nání pamětníků

DVD BOX, DGP DVD BOX

DVD BOX DGP LUX, DGP

DVD BOX
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ČERVENÁ JEŠTĚRKA
ČR, 1948, 76 min., čb
Komedie režiséra Františka Sádka o záhadném 
zmizení gymnazijního profesora (J. Plachta), po 
němž zbyl jen lístek se zmínkou o červené ješ
těrce. Stejně se jmenuje i představení, ve kte
rém má účinkovat i známá herečka Eva Gazdová 
(V. Fabianová). A zatímco se Eva připravuje na 
svou roli, na gymnáziu se chystá tryzna za pro
fesora Bláhu…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

ČTRNÁCTÝ U STOLU
ČR, 1943, 85 min., čb
Komedie Oldřicha Nového a Antonína Zelenky 
o sešlosti třinácti hostů. Nešťastné číslo všech
ny znepokojuje – situaci zachrání nečekaný pří
chozí Pavel Čtrnáctý (Karel Höger), který zapadá 
do počtu i podle jména. 
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

ĎÁBLOVA PAST
ČR, 1961, 86 min., čb
Balada Františka Vláčila odehrávající se v Morav
ském krasu v první polovině 18. století. O krásné 
krajině kolovaly podivné zvěsti, ve kterých se 
objevoval ďábel.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DALEKÁ CESTA 
ČR, 1949, 99 min., čb
Drama režiséra Alfréda Radoka se dotýká pro
blematiky agrese vůči Židům, která se začala 
po odtržení Sudet objevovat v Československu. 
Tragická doba je líčena na pozadí osudů lidí, kteří 
ztratili svá práva a svobodu. Vyšlo na DVD spo
lečně s filmem Dědeček automobil, více info na 
str. 5.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

DVD BOX, DGP

ČERNÝ PETR
ČR, 1963, 86 min., čb
Miloš Forman mistrně zachytil obraz každo
denního života dorůstající mládeže a  hlavně 
šestnáctiletého Petra (L. Jakim), který je na uč
ňovské praxi v samoobsluze potravin. Nechápe 
smysl práce, ani otcovy výchovné lekce.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, vzpomínání Pavla
Sedláčka, rozhovor „Pavla po letech“

ČERNÝ PETR
ČR, 1963, 89 min., čb
Celovečerní debut Miloše Formana a legendární 
dílo československé nové vlny vychází v digitál
ně restaurované verzi. Speciální vydání obsahu
je vloženou brožuru, DVD je v dvojjazyčné verzi 
(angličtina).
TITULKY: anglické, francouzské, italské
BONUSY: SH, kr. film Písnička, videoklip, kompi
lační pásmo, trailery, vystřižené scény, komentá
ře odborníků, brožura

ČERNÝ PRAPOR
ČR, 1958, 85 min., čb
Drsný příběh, zrežírovaný Vladimírem Čechem, 
o příslušnících cizinecké legie a českém vojáku 
Václavovi, který mezi nimi vede svůj vlastní boj. 
Podobně jako někteří další ani on nemá chuť 
dále snášet tyranii a přihlížet zběsilému zlu.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R

DVD BOX

DGP SPECIÁLNÍ EDICE

DVD BOX

ČAPKOVY POVÍDKY
ČR, 1947, 97 min., čb
Filmová podoba povídek Karla Čapka v režii Mar
tina Friče. Komisař Bartošek vypráví o policej
ních případech, které vyšetřuje a na jejichž po
čátku stojí stinné stránky života obyčejných lidí.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO

ČERNÁ SOBOTA
ČR, 1960, 70 min., čb
Detektivní drama pojednávající o  metylalko
holové aféře, dvou ztracených demižónech, 
nešťastném manželství a svatbě v ohrožení… 
Hrají: Dana Medřická, Josef Bek, Rudolf Deyl ml., 
Zdeněk Dítě, Lubor Tokoš, František Holar, Fran
tišek Filipovský, Josef Kemr a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

CO SE ŠEPTÁ
ČR, 1938, 86 min., čb
Sentimentální příběh o  lásce, touze, žárlivosti 
a nevěře a zároveň poslední režijní práce Hugo 
Haase v Československu. Hrají: Jiřina Štěpničko
vá, Hugo Haas, Saša Rašilov, Růžena Šlemrová, 
Fanda Mrázek a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP
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DĚVČATA NEDEJTE SE!
ČR, 1937, 85 min., čb
Hugo Haas v hlavní roli profesora na venkovské 
dívčí církevní škole, ztracené dítě a krásná Adi
na Mandlová ve školní lavici… dále hrají: Světla 
Svozilová, Zorka Janů, Jan Pivec, Ladislav Boháč, 
Jiří Dohnal, Leopolda Dostalová.
TITULKY: české pro neslyšící

DIVÁ BÁRA
ČR, 1949, 79 min., čb
Drama podle povídky Boženy Němcové v režii 
Vladimíra Čecha o dceři obecního pastýře (Vlas
ta Fialová), které pověrčiví vesničané přisuzují 
nadpřirozené schopnosti. Její odlišná povaha ji 
málem stojí život.
TITULKY: české pro neslyšící

DĚVČE ZA VÝKLADEM
ČR, 1937, 95 min., čb
Osamělá chudá Inka (H. Vítová) se ocitá v ne
lehké životní situaci – její vztah s povrchním 
hercem Viktorem (R. Schránil) nezůstal bez ná
sledků a po hádce se svou tetou (A. Nedošinská), 
u které pracuje v obchodě s umělými květina
mi, skončí těhotná dívka bez práce a zázemí. 
Romantické drama s humorným nadhledem je 
předzvěstí pozdějších parodií na příběhy „po
kleslé ženské literatury“.
TITULKY: české pro neslyšící

DÍVKA V MODRÉM 
ČR, 1939, 85 min., čb
Oblíbená komedie Otakara Vávry v hlavních ro
lích s Oldřichem Novým a Lídou Baarovou. Notář 
dr. Karas vezme k sobě domů do úschovy obraz 
představující mladou šlechtičnu. Dívka však 
z obrazu vystoupí a odmítá se do něj vrátit. Vy
šlo na DVD společně s filmem Turbina, více info 
na str. 31.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO

DAŘBUJÁN  
A PANDRHOLA
ČR, 1959, 79 min., barevný
Pohádka Martina Friče o havíři Dařbujánovi (Jiří 
Sovák), který si pro své dvanácté dítě vybral 
neobyčejného kmotra – „Smrťáka“ (Václav Loh
niský). S jeho pomocí se havíř stane doktorem. 
Úskočný sládek Pandrhola (Rudolf Hrušínský) 
však na Smrťáka vymyslí past.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

DĚDEČEK AUTOMOBIL 
ČR, 1956, 91 min., čb
Lyrická komedie režiséra Alfréda Radoka o prv
ních nadšencích a milovnících silných motorů. 
Odehrává se na přelomu 19. a 20. století, kdy 
se u nás rodí počátky automobilového průmyslu. 
Vyšlo na DVD společně s filmem Daleká cesta, 
více info na straně 4.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, FO

DĚDEČKEM PROTI SVÉ VŮLI
ČR, 1939, 100 min., čb
Komedie, režírovaná Vladimírem Slavínským, 
o  zámožném továrníkovi Ostenovi (Oldřich 
Nový), který si nedovede představit, že by se 
mohl jednoho dne stát dědečkem. Proto se sna
ží svému synovi Jiřímu (Raoul Schránil) všemož
ně zabránit, aby se oženil a měl děti.
TITULKY: české pro neslyšící

DÉMANTY NOCI 
ČR, 1964, 64 min., čb
Psychologické drama režiséra Jana Němce 
odehrávající se v období druhé světové války. 
Dvojici vyčerpaných chlapců se podaří uprch
nout z židovského transportu. Vidina svobody 
je omamná, ale útěkem prožitá trýzeň nekončí… 
Vyšlo na DVD společně s filmem Konkurs, více 
info na str. 13.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R, FO

DĚTI NA ZAKÁZKU
ČR, 1938, 70 min., čb
Situační komedie z  prostředí zubní ordinace 
o dvojité lásce a dědictví, ve které září populár
ní komická dvojice Jindřich Plachta a Ladislav 
Pešek. Pozadu ovšem nezůstávají ani Theodor 
Pištěk a Zdeňka Baldová. V roli feministky Marty 
září Hana Vítová a jejím nápadníkem se stane 
zubař, kterého hraje elegantní Gustav Nezval.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGPDVD BOX SPECIÁLNÍ EDICE, DVD BOX

DVD BOX

DVD BOX

DVD BOX, DGPDVD BOX

DVD BOX, DGP

DVD BOX

DALIBOR
ČR, 1956, 107 min., barevný
Filmové zpracování klasické opery českého hu
debního mistra Bedřicha Smetany se odehrává 
koncem 15. století. Rytíř Dalibor z Kozojed se 
rozhodne pomstít smrt svého přítele přepade
ním a vypálením hradu Ploskovice. Po požáru 
hradu je Dalibor zatčen a odsouzen. Spřízněné 
duše mu pomáhají naplánovat útěk, jejich plán 
je však vyzrazen…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX
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DOVOLENÁ S ANDĚLEM
ČR, 1952, 76 min., barevný
Komedie Bořivoje Zemana o revizorovi Pražské
ho dopravního podniku, který je za příkladnou 
práci odměněn poukazem na letní rekreaci. Jeho 
nerudná a  pedantská povaha zprvu ztrpčuje 
pobyt dalším rekreantům, ale nakonec i on pod
lehne nadšení ostatních.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DUCHÁČEK  
TO ZAŘÍDÍ
ČR, 1938, 89 min., čb
Komedie s Vlastou Burianem v režii Karla Lama
če. Svérázný zaměstnanec advokátní kancelá
ře zarputile hájí majetek a dobré jméno svého 
šéfa. Ten se zamiloval do dívky ze zkrachovalé
ho šlechtického rodu, a proto tajně platí rodinné 
dluhy.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DŮM NA PŘEDMĚSTÍ
ČR, 1933, 89 min., čb
Komedie, kterou natočil Miroslav Cikán podle 
stejnojmenné předlohy Karla Poláčka. Ve filmové 
podobě je oproti románu hlavní hrdinkou vdova 
Faktorová, kterou bravurně ztvárnila A. Nedo
šinská. Tato majitelka předměstského domu, 
diktátorka a pletichářka, terorizuje své nájemní
ky – H. Haase, J. Plachtu i H. Vítovou.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX

DVD BOX, DGP

DNES NAPOSLED
ČR, 1958, 93 min., čb
Film o  smutném konci jedné „veselé party“ 
z malé vinárny. Příběh pěti mužů z různých spo
lečenských vrstev a profesního zaměření, kteří 
se právě ocitají v nepostřehnutelném a nebez
pečném okamžiku, kdy se z několika skleniček na 
posilněnou stane lavina bezbřehého pití.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DOBŘE SITUOVANÝ PÁN
ČR, 1939, 84 min., čb
Vynikající oddechová komedie podle námětu O. 
Scheinpflugové s kvalitním hereckým obsaze
ním o starožitníkovi (J. Marvan), který by se rád 
oženil s dcerou své hospodyně (V. Ferbasová), 
která se ovšem zakouká do elektrikáře Vaška… 
Ve filmu zazní šlágry Každý má právo na kousek 
štěstí a Tak málo nám k naší lásce stačí, kte
ré libozvučným hlasem zpívají L. Pešek a R. A. 
Strejka.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DNES NEORDINUJI
ČR, 1948, 92 min., čb
Tato komedie navazující na tradici předváleč
ných konverzačních veseloher patří k nejzda
řilejším dílům režiséra Slavínského. Vychází 
z předlohy, kterou pro filmové plátno již jednou 
zpracoval – z divadelní hry O. Scheinpflugové 
Okénko. Tenkrát hlavní roli psychiatra Johánka 
hrál H. Haas, v novém zpracování ho úspěšně 
ztvárnil J. Pivec. 
TITULKY: české pro neslyšící

DOBRODRUŽSTVÍ NA ZLATÉ 
ZÁTOCE
ČR, 1955, 64 min., čb
Jemně laděný příběh plný dětské poezie. Hlav
ním hrdinou filmu je sirotek Jarka, který žije se 
svým dědečkem na samotě u řeky. Jeho největ
ším snem je ulovit štiku. Snímek nabízí mimo
řádné nadčasové hodnoty, které zaujmou i po 
letech, a obdivovat v něm můžete nádhernou 
krajinu v okolí Českého Krumlova.
TITULKY: české pro neslyšící

DOBRÝ VOJÁK 
ŠVEJK
ČR, 1956, 105 min., barevný
Filmová verze prvního dílu Haškova románu na
zvaného V zázemí – od vyhlášení války až po 
přeložení nadporučíka Lukáše k marškumpanii 
do Českých Budějovic. Režie se ujal Karel Steklý 
a hlavní roli ztvárnil Rudolf Hrušínský.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DOBRÝ VOJÁK 
ŠVEJK / POSLUŠNĚ 
HLÁSÍM
ČR, 19561957, 195 min., barevný
Dvoudiskové vydání filmového zpracování Haš
kova románu o osudech dobrého vojáka Švejka. 
Obsahuje dva filmy – Dobrý voják Švejk a Po
slušně hlásím.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R, FF „Zpráva o cí
saři pánu“

DVD BOX, DGP

DGP LUX

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DIVOTVORNÝ KLOBOUK
ČR, 1952, 70 min., čb
Hudební komedie Alfréda Radoka se Sašou 
Rašilovem, Josefem Kemrem a  Zdeňkem Dítě 
v hlavních rolích chudých studentů a hamižného 
kupce Koliáše podle divadelní hry V. K. Klicpery.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX
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FALEŠNÁ KOČIČKA 
ČR, 1937, 107 min., čb
Věra Ferbasová a Oldřich Nový v komedii Vladi
míra Slavínského o Míle, dceři továrníka Janoty, 
které se líbí MUDr. Přelouč. Kartářka mu předpo
věděla, že se ožení s třetím chudým děvčetem, 
které potká, a tak se Míla přestrojí za chudou 
prodavačku tkaniček.
TITULKY: české pro neslyšící

FIDLOVAČKA
ČR, 1930, 90 min., čb
Hudební komedie podle předlohy Josefa Kajetá
na Tyla v režii Svatopluka Innemanna. Lidunka, 
neteř bohaté máselnice Mastílkové, a Jeník, syn 
ševce Kroutila, se mají rádi. Její teta však na ni 
naléhá, aby si místo Jeníka vzala pana von Dud
ka. Uposlechne ji? Hrají: Antonie Nedošinská, 
Slávka Tauberová, Růžena Šlemrová, Jindřich 
Plachta, Čeněk Šlégl a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DŮVOD K ROZVODU
ČR, 1937, 95 min., čb
Komedie o  manželovi, který propadá kartám, 
a zinscenovaném důvodu k rozvodu. Hudební 
skladatel Pavel Bertl (O. Nový) po nocích hraje 
karty a holduje alkoholu. Jeho manželku Hele
nu (A. Mandlová) takové soužití ničí, a proto se 
do celé situace vloží advokát Werner. Přesvědčí 
Pavla, aby předstíral, že má milenku (A. Ondrá
ková)…
TITULKY: české pro neslyšící

EXTASE
ČR, 1933, 86 min., čb
Mezinárodně proslulý, skandály obklopený a umě
lecky pozoruhodný film Gustava Machatého, zná
mý svou jedinečnou senzuální obrazivostí. V hlav
ní roli vyniká pozdější hollywoodská herečka Hedy 
Kieslerová, která zde ztělesnila ideál ženské vitali
ty. DVD je v dvojjazyčné verzi (angličtina)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, R, porovnání české a rakouské 
verze, téma zobrazování žen ve 30. letech, zpra
vodajské šoty s G. Machatým, brožura

FALEŠNÁ KOČIČKA
ČR, 1926, 63 min., čb
Němá komedie s  Vlastou Burianem a  Karlem 
Hašlerem režírovaná Svatoplukem Inneman
nem. Zubní lékař MUDr. Verner se rozhodne ože
nit, ovšem jeho snem je pojmout za choť prosté 
děvče, které by si převychoval podle vlastních 
představ.
MEZITITULKY: české, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, Výstava ke 
115. výročí narození V. Buriana, Jak se dělá hud
ba k němému filmu

DVD BOX

DGP SPECIÁLNÍ EDICE

DVD BOX, DGP

DVA TÝDNY ŠTĚSTÍ 
ČR, 1940, 96 min., čb
Roztomilá komedie s Adinou Mandlovou o zámě
ně osob, odehrávající se v prostředí luxusního 
hotelu. Vladimír Slavínský tímto snímkem opět 
dokázal, že umí dělat veselohry. Film je nabitý 
energií, skvělými dialogy a hereckými výkony – 
A. Mandlové a J. Marvanovi tu skvěle sekundují 
R. Schránil a M. Nedbal.
TITULKY: české pro neslyšící

DVA Z ONOHO SVĚTA
ČR, 1962, 87 min., barevný
Hudební komedie plná jazzových písniček s Ol
dřichem Novým ve dvojroli. Bratři Pavel a Petr 
Fořtovi žijí každý úplně jiným způsobem života: 
Petr se živí jazzovou hudbou v Americe a Pavel 
je profesorem klasické hudby v  Praze. Právě 
pro rozdílné názory nechá Pavel svého bratra 
„zemřít“ a to samé udělá i Petr. Ovšem jednoho 
dne Petr přijede na návštěvu do Československa 
a začnou se dít věci…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVANÁCT KŘESEL 
ČR, 1933, 63 min., čb
Komedie s Vlastou Burianem v režii Martina Fri
če a Michała Waszyńského. Holiče pana Šuplát
ka ohromí zpráva o nečekaném dědictví. V oče
kávání velkého bohatství se rozjede do Varšavy, 
aby ho osobně převzal. Vyšlo na DVD společně 
s filmem Revizor, více info na str. 25.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

EROTIKON
ČR, 1929, 85 min., čb
Němý film Gustava Machatého vypráví o dceři 
železničáře, která podlehne svodům mladého 
elegána, jemuž otec poskytl přístřeší v nouzi. 
Dívka otěhotní, ale mladík se rozhodně nechystá 
stát vzorným otcem.
MEZITITULKY: české, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

EVA TROPÍ  
HLOUPOSTI
ČR, 1939, 86 min., čb
Evina teta touží po návodu na pěstování odrů
dy růže, kterou vyšlechtil její soused. Eva proto 
pod falešnou identitou pronikne do jejich rodiny 
a snaží se návod získat za každou cenu. Komedii 
s Natašou Gollovou a Oldřichem Novým natočil 
Martin Frič.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

DGP

DVD BOX, DGP 
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HONZÍKOVA CESTA
ČR, 1956, 73 min., barevný
Film Milana Vošmika o  pětiletém Honzíkovi, 
který cestuje za dědečkem na venkov. Velice se 
těší, ale protože bude poprvé bez maminky, má 
trošku strach. Život na vesnici se mu moc zalí
bí. Podle populární dětské knihy Bohumila Říhy. 
Hrají: Miroslav Červenka, Karel Höger, Marcela 
Jandová, Zdenka Baldová, Vlasta Chramostová, 
Radovan Lukavský, Štěpánka Haničincová, Jiřina 
Bohdalová a další
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

HOSTINEC  
„U KAMENNÉHO STOLU“
ČR, 1948, 95 min., čb
Komedie podle předlohy K. Poláčka o hostinském 
(S. Rašilov), který truchlí za svou manželkou (J. 
Šejbalová), která ho opustila. Vedení hostin
ce se proto musí ujmout jeho dva synovci (S. 
Beneš a R. Hrušínský), kteří spolu ovšem právě 
nemluví…
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

DVD BOX

FLORENC 13,30
ČR, 1957, 86 min., čb
Komedie Josefa Macha o tom, co všechno se 
může přihodit na trati Praha – Karlovy Vary. 
Autobus odjíždí ve 13,30. Už hodnou chvíli před 
odjezdem se na nástupišti vytváří fronta a lidé 
v ní se tak či onak seznamují. Co všechno zažijí 
na své cestě do Varů? Hrají: Josef Bek, Sylva 
Daníčková, Valentina Thielová, Dana Medřická, 
Karel Effa, František Filipovský, Jiří Sovák, Eman 
Fiala, Jiřina Bohdalová a další.
TITULKY: české pro neslyšící

FLORIÁN
ČR, 1961, 88 min., barevný
Pohádková satira o sedlákovi, který dokázal po
ručit větru i dešti, s překrásnými ručně malova
nými kulisami, inspirovanými obrazy a kresbami 
Josefa Lady, je na jedné straně velice milou po
hádkou pro děti a na druhé velice zdařilou sati
rou na komunistické běsnění. Hrají – J. Sovák, J. 
Petrovická, J. Hlaváčová, P. Kostka, R. Hrušínský 
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

FUNEBRÁK
ČR, 1932, 89 min., čb
Komedie Karla Lamače o zaměstnanci pohřební
ho ústavu Pletichovi (Vlasta Burian), který místo 
svatby vypraví pohřeb. Aby svatebčany rozve
selil, předvede hostům písně a tance různých 
národů. Vyšlo na DVD společně s filmem Muž 
v povětří, více info na str. 17.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

HEJ-RUP!
ČR, 1934, 100 min., čb
Komedie s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem 
v režii Martina Friče vypráví o stařičkém milioná
ři Worstovi, který vyrábí konkurence neschopné 
mléčné výrobky. Jeho závod trpí velkou nadpro
dukcí a je nucen propouštět zaměstnance. Jeho 
největším konkurentem je továrník Simon.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

HLÍDAČ Č. 47 
ČR, 1937, 68 min., čb
Dramatický příběh o  milostném trojúhelníku, 
zfilmovaný podle stejnojmenného románu Jose
fa Kopty, se odehrává poblíž kolejí, kde železniční 
hlídač Douša zachrání život mladému Ferdovi, 
který chtěl spáchat sebevraždu. Krátce na to 
ohluchne a Ferda začne nadbíhat Doušově ženě 
Anně. Ta se jednoho dne svěří manželovi, netuší 
však, že se mu už sluch vrátil… Hrají – J. Průcha, 
M. Glázrová, L. Boháč a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX SPECIÁLNÍ EDICE

DVD BOX, DGP

HOLKA NEBO KLUK?
ČR, 1938, 100 min., čb
Komedie se zpívající a stepující Adinou Mand
lovou v mužském převleku. Statkář Orlický je 
zatvrzelým nepřítelem žen. Jeho synovec Ríša 
však o ženy jeví zájem a strýček začíná uvažo
vat o vhodnějším dědici. Do oka mu padne syn 
jeho sestry, tanečník a zpěvák Ada Bártů. Netuší 
však, že Ada je dívka. Ta se s pomocí statkářova 
tajemníka vloudí do domu. Brzy jí však převlek 
začne dělat potíže. Je zamilovaná do Ríši, ale 
v pánských šatech mu lásku vyznat nemůže.
TITULKY: české pro neslyšící

HOLUBICE
ČR, 1960, 67 min., čb
Filmová báseň Františka Vláčila a jeho první ce
lovečerní film vypráví o dvanáctileté Susanne ze 
severoněmeckého pobřeží, které se ztratí holu
bice. V Praze ji postřelí nešťastný chlapec Mi
chal (K. Smyczek), který je upoutaný na invalidní 
vozík. Důležitější než slova jsou v tomto filmu 
spíše pocity, obrazy, lidskost a poetika. Vše je 
podtrženo výbornou kamerou Jana Čuříka, hud
bou Zdeňka Lišky a skvělými hereckými výkony.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

FILOSOFSKÁ HISTORIE
ČR, 1937, 86 min., čb
Drama Otakara Vávry z období Metternichovy 
vlády, kdy byla v Litomyšli roku 1847 zakázána 
tradiční studentská slavnost „Majáles“. Zlomový 
revoluční rok 1848 zavádí mladé filosofy Frýbor
ta a Vavřenu až na barikády. Hrají: Jan Pivec, 
Ladislav Boháč, Vladimír Hlavatý, Stanislav Neu
mann, Helena Friedlová, Jindřich Plachta.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX
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HOTEL MODRÁ HVĚZDA
ČR, 1941, 89 min., čb
N. Gollová, O. Nový a A. Mandlová v rozkošné 
komedii Martina Friče o dívce, která zdědí hotel 
Modrá hvězda. Domnívá se, že je to ten luxusní, 
který stojí v centru města, a ihned v něm začne 
provádět personální změny. Záhy však zjistí, že 
zdědila zchátralý hotýlek na periferii s podivný
mi nájemníky.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, FO, Dcera slav
ného otce

HOUSLE A SEN
ČR, 1946, 108 min., čb
Životopisné drama o Josefu Slavíkovi (J. Spal), 
českém houslistovi světového formátu, který 
svou hrou ohromil samotného Paganiniho i Fre
deryka Chopina. Snímek, zachycující poslední 
dva roky umělcova života, je plný lyrických ob
razů, které jsou typické pro režijní tvorbu Václa
va Kršky. Hrají: Jaromír Spal, Vlasta Fabianová, 
Václav Voska, Marie Vášová, Eduard Kohout, 
František Smolík a další.
TITULKY: české pro neslyšící

HRÁTKY S ČERTEM
ČR, 1956, 95 min., barevný
Vysloužilý voják (J. Bek) se vydá do pekla zachrá
nit duše dvou pošetilých dívek, které v touze po 
ženichovi lehkomyslně naletěly ďábelskému má
mení. Klasická česká pohádka z pera spisovatele 
Jana Drdy režírovaná Josefem Machem.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

HRDINA JEDNÉ NOCI
ČR, 1935, 90 min., čb
Komedie s  Vlastou Burianem a  Jaroslavem 
Marvanem o  krejčovském pomocníkovi Sví
čičkovi, který je přesvědčen, že jeho předkové 
byli urození rytíři. Režie se ujal Martin Frič. Dále 
hrají: Světla Svozilová, Jarmila Švabíková, Truda 
Grosslichtová, Marie Ptáková, Čeněk Šlégl a dal
ší. Vyšlo na DVD společně s filmem Anton Špelec, 
ostrostřelec, více info na str. 1.
TITULKY: české pro neslyšící

HRDINNÝ KAPITÁN 
KORKORÁN
ČR, 1934, 90 min., čb
Kapitán výletního parníku na Vltavě Korkorán (V. 
Burian) dostane od paroplavební společnosti po
ukaz na dovolenou v lázních. Omylem se ubytuje 
v luxusním hotelu, kde si ho spletou s bývalým 
korvetním kapitánem – a začne být veselo! Dále 
hrají: Jiřina Štěpničková, Jaroslav Marvan, Theo
dor Pištěk, Milada Smolíková, Světla Svozilová, 
Čeněk Šlégl a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

HRY A SNY 
ČR, 1958, 89 min., čb
Poetický povídkový film z pera Ludvíka Aške
nazyho. Hlavním hrdinou obou příběhů je malý 
chlapec, který bydlí v Dlážděné ulici. V prvním 
příběhu nazvaném Malá vánoční chlapec na 
Štědrý den bloudí městem, zatímco v  ulicích 
končí vánoční shon. Druhá povídka Milenci 
z  bedny se odehrává na dvoře pavlačového 
domu, kde si ve velké bedně hraje společně 
s holčičkou na maminku a tatínka.
TITULKY: české pro neslyšící

HUDBA Z MARSU
ČR, 1955, 106 min., barevný
Komedie natočená s nadhledem, vtipem a skvě
lým hereckým obsazením – Jaroslav Marvan, 
Josef Bek, Alena Vránová, Lubomír Lipský aj. 
– o neuváženém slibu předsedy závodní rady 
ROH, který rozpoutá aktivitu v nábytkářském 
družstvu. Režie Ján Kadár a Elmar Klos.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD

HUMORESKA
ČR, 1939, 86 min., čb
Dramatický příběh o lásce k hudbě v hlavní roli 
s Rudolfem Hrušínským a Jaroslavem Průchou. 
Za scénář k  filmu získal Otakar Vávra v  roce 
1939 Svatováclavskou cenu a film byl také uve
den na VII. MFF v Benátkách roku 1939. 
TITULKY: české pro neslyšící

HVĚZDA JEDE NA JIH
ČR, 1958, 95 min., barevný
Hudební komedie Oldřicha Lipského s hvězdným 
obsazením – Rudolf Hrušínský, Miloš Kopecký, 
Vladimír Menšík a další. Velký pražský džezový 
orchestr právě odjíždí na hudební festival do 
Jugoslávie. Jejich cesta je naplánována do těch 
nejmenších detailů, ale nečekané komplikace 
způsobí, že hvězda orchestru, zpěvačka Soňa 
Klánová, zmešká společný odjezd vlakem…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP DVD BOX

DVD BOX

DVD BOX, DGP DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX DVD BOX, DGP

IDEÁL SEPTIMY
ČR, 1938, 82 min., čb
Věrka s ostatními septimánkami obdivuje ne
známého skladatele šlágrů, jehož identitu ov
šem nikdo nezná. Podaří se jim ho najít? Hrají: 
Jiří Dohnal, Gustav Nezval, Jiřina Sedláčková, 
Jindřich Plachta, Zdeňka Baldová, Ella Nollová 
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP
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IRČIN ROMÁNEK 
ČR, 1938, 89 min., čb
Melodrama, které vedle romantického příběhu 
zachycuje i krásy Dubrovníku 30. let. Je to pří
běh z červené knihovny o Irče Miňovské, dceři 
ředitele automobilky, která se zamiluje do mon
téra Lexy. Jejich vztahu však není přáno… Film 
byl natočen podle nesmírně populárního románu 
Josefa Rodena. Do hlavní role byl obsazen Rolf 
Wanka, který v té době dosahoval věhlasu hol
lywoodských hvězd., Irču hraje J. Steimarová.
TITULKY: české pro neslyšící

IVANA V ÚTOKU
ČR, 1963, 64 min., barevný
Film o lásce k fotbalu z dob, kdy dívky fotbal ne
hrály. Sourozenci Ivana a Igor Petrů mají jednu 
velkou společnou lásku: fotbal. Ivana denně do
kazuje na malém plácku svoje fotbalové umění. 
Jejím snem by bylo stát se členem fotbalového 
družstva. Jednoho dne však přichází její šance. 
Jeden z chlapců se zraní při rozhodujícím zápase 
a tehdy se z Ivany stává Ivan a vbíhá na hřiště…
TITULKY: české pro neslyšící

JAK SE FRANTA  
NAUČIL BÁT
ČR, 1959, 39 min., barevný
Pohádka Jaroslava Macha o chasníkovi (L. Tro
jan), který neví, co je strach. Dva dřevorubci ho 
proto pošlou do mlýna, ve kterém straší Boni
fác (J. Kemr) a Cyril (F. Fillipovský). Bude se tam 
Franta bát? Vyšlo na DVD společně s filmem 
O medvědu Ondřejovi, více info na str. 19.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

JAN CIMBURA
ČR, 1941, 82 min., čb
Příběh podle románu Jindřicha Šimona Baara 
v hlavních rolích s J. Štěpničkovou a G. Nezva
lem vypráví o  dvou přátelích, kteří se vracejí 
z dlouholeté vojenské služby. Do jejich života 
vstoupí Marjánka, která miluje Jana, ale vezme 
si Josefa. Film natočil František Čáp.
TITULKY: české pro neslyšící

JARČIN PROFESOR
ČR, 1937, 100 min., čb
Prázdninová veselohra o brigádě na statku plná 
nedorozumění, lumpáren a letní lásky s Hanou 
Vítovou, Gustavem Nezvalem, Jindřichem Plach
tou, Ladislavem Peškem a dalšími.
TITULKY: české pro neslyšící

JAN HUS
ČR, 1954, 115 min., barevný
Historické drama Otakara Vávry líčí život mis
tra Jana Husa, jenž v Betlémské kapli pranýřuje 
církevní nepravosti. Kázání se příčí papeži, kte
rý nad Husem vyhlašuje klatbu. Hrají – Zdeněk 
Štěpánek, Karel Höger, Vlasta Matulová a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

JAN ROHÁČ Z DUBÉ
ČR, 1947, 83 min., barevný
Po bitvě u  Lipan se zbytky husitských vojsk 
soustředily pod vedením Jana Roháče z Dubé 
na hradě Sion. Král Zikmund proti němu posílá 
vojsko, husité jsou zajati a pověšeni. To vede 
k masové vzpouře lidu. Historické drama Vladi
míra Borského.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

JAN ŽIŽKA
ČR, 1955, 102 min., barevný
Historické drama Otakara Vávry se Z. Štěpán
kem, K. Högerem, V. Matulovou a dalšími. Děj za
číná čtyři roky po smrti Jana Husa. Duch vzpou
ry roste a je podnícený kázáním Jana Želivského. 
Do čela lidu se postavil zeman Jan Žižka.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: F, BIO, FIO, SD, vzpomínání Otakara 
Vávry, obrazová příloha a mapy

JÁNOŠÍK
ČR, 1935, 76 min., čb
Drama Martina Friče ve slovenském znění o ži
votních osudech slovenského lidového hrdiny 
Jury Jánošíka (P. Bielik), který se na počátku 
18.  století postavil proti zvůli mocných pánů 
a se svojí početnou družinou bojoval proti útla
ku a za spravedlnost pro prostý lid.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX, DGP DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX DVD BOX

DVD BOX, DGP DVD BOX

IKARIE XB 1
ČR, 1963, 83 min., čb
Píše se rok 2163 a raketa Ikarie XB 1 s posád
kou míří k planetě Alfa Centauri. Na své cestě 
se setká s vrakem rakety z 20. století, octne se 
pod vlivem Tmavé hvězdy, blíží se k Bílé plane
tě… Drama natočil Jindřich Polák a hrají v něm 
Z. Štěpánek, R. Lukavský a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FF, FO, ukázka 
z americké verze filmu

DVD BOX, DGP
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JARKA A VĚRA 
ČR, 1938, 84 min., čb
Vtipem nabitá komedie Václava Binovce, nato
čená podle oblíbeného románu Eduarda Kučery, 
vypráví o dvou nezbedných sourozencích, kteří 
před učením dávají přednost sportu a všemož
ným rozpustilým kouskům. V hlavní roli září Eva 
Gerová, Ladislav Pešek, Jiří Dohnal a  Zdeňka 
Baldová.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ
ČR, 1935, 77 min., čb
Notář Voborský zradí přísahu spolku starých 
mládenců. Ve snaze utajit, že se oženil, vydává 
manželku za svou dceru. To ovšem přinese velký 
zmatek lidem v jeho okolí. Komedii natočil Mar
tin Frič a uvidíte v ní H. Haase, J. Štěpničkovou, 
T. Pištěka a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

JEDNA Z MILIONU 
ČR, 1935, 107 min., čb
Odpočinková komedie Vladimíra Slavínského 
o Věře (H. Vítová), dívce z bohaté rodiny, která 
se rozhodne poznat život obyčejných lidí. V pře
strojení za chudou dívku se seznámí s paní Ne
zmarovou (A. Nedošinská), která se živí nepovo
leným pouličním prodejem. Věra se jí rozhodne 
pomáhat, avšak jednoho dne jsou obě zatčeny 
policií… Dále hrají – T. Pištěk, L. Pešek, J. Marvan 
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

JEJÍ HŘÍCH
ČR, 1939, 87 min., čb
Společenské drama o mladé medičce Lole (Zita 
Kabátová), která se zaplete s pokladním banky 
Gollem (Ladislav Boháč). Ten později zpronevěří 
peníze a spáchá sebevraždu. Film má dramatic
ké vyústění, když Lola po úspěšně složené závě
rečné zkoušce zjistí, že její milenec měl syfilis. 
V obavách o svůj život podstupuje test, který 
má tuto nemoc potvrdit nebo vyloučit.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD

JEJÍ LÉKAŘ
ČR, 1933, 107 min., čb
Hugo Haas předstírá, že je lékař, aby matinka 
jeho vyvolené (Lídy Baarové) svolila ke sňatku. 
Dále hrají: Jindřich Plachta, Antonie Nedošinská, 
Ludvík Veverka, Míla Reymonová, Světla Svozilo
vá a další.
TITULKY: české pro neslyšící

JSEM DĚVČE S ČERTEM 
V TĚLE
ČR, 1933, 92 min., čb
Pikantní veselohra o manželské nevěře s elegant
ní Lídou Baarovou a rozvernou Ljubou Hermano
vou v režii Karla Antona. Ve filmu zazní mnoho 
veselých písniček, které vás chytnou za srdce. 
Navíc tu máte ojedinělou možnost vidět a slyšet 
legendu české operety Mařenku Zieglerovou. 
Tato dáma ve filmech často nehrála, zde se objeví 
v roli ruské majitelky masérského salonu.
TITULKY: české pro neslyšící
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KAM ČERT NEMŮŽE
ČR, 1959, 81 min., barevný
KAM ČERT NEMŮŽE, nastrčí ženu! Komedie 
Zdeňka Podskalského o pragmatickém výzkum
níkovi (M. Horníček), který podlehne přeludům 
a  vžije se do role Fausta. Nechá se vylákat 
svůdnou Mefistofelou (J. Hlaváčová) na hrad, 
kterému vládne poblázněný kastelán.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, rozhovor s J. Hla
váčovou

KANTOR IDEÁL
ČR, 1932, 90 min., čb
Na dívčí gymnázium nastupuje mladý, nesmě
lý profesor Karel Suchý. Od samého počátku je 
středem zájmu septimánek, kde má být třídním 
učitelem. Věra Matysová se vsadí s celou třídou, 
že dostane od „tříďase“ hubičku… Komedie 
s Karlem Lamačem a Anny Ondrákovou v režii 
Martina Friče.
TITULKY: české pro neslyšící

KAREL A JÁ
ČR, 1942, 94 min., čb
Komedie o muži, který nestihl svou vlastní svat
bu, režírovaná Miroslavem Cikánem. Lucie (H. 
Vítová) očekává svého ženicha, ale ten se bohu
žel nedostaví, proto chce svatbu zrušit. Oldřich 
(J. Dohnal) je dotčen, a tak se rozhodne oženit 
s první dívkou, kterou potká. To se ovšem ukáže 
těžší, než se zdálo, i když dívek je mnoho. V roli 
starého drožkáře exceluje Jindřich Plachta.
TITULKY: české pro neslyšící

KAREL HYNEK MÁCHA 
ČR, 1937, 106 min., čb
Životopisný film o Karlu Hynku Máchovi, jeho 
studiích a vztahu s Lori v režii Zet Molas. Vyšlo 
také ve dvoudiskovém vydání společně s filmem 
Cikáni, více info na str. 3.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R
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KATAKOMBY
ČR, 1940, 80 min., čb
Archiv Pozemkového úřadu je v suterénních pro
storách, „katakombách“, jimž vládne svérázný 
Borman. Klidnou atmosféru naruší večírek pořá
daný na počest nově jmenovaného tajemníka. 
Komedie Martina Friče s Vlastou Burianem, Ja
roslavem Marvanem, Čeňkem Šléglem a dalšími.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

KAŽDÁ KORUNA DOBRÁ
ČR, 1961, 92 min., čb
Česká filmová komedie Zbyňka Brynycha 
s hvězdným obsazením – M. Kopecký, J. Šejba
lová, M. Horníček, K. Höger a další. Sazeč Emil 
Tůma se nastěhuje se svou rodinou do velké 
vily na předměstí, kterou jim odkázal jejich 
strýc. Tento člověk vybavil domácnost spous
tou bláznivých vynálezů. To však nebyla jeho 
jediná zábava. Tou další byla společnost bandy 
podvodníků…
TITULKY: české pro neslyšící

KDE ALIBI NESTAČÍ
ČR, 1961, 92 min., čb
Oblíbený kriminální film s K. Högerem v hlav
ní roli, režírovaný Vladimírem Čechem, se točí 
kolem falešného švýcarského léku, který zavinil 
smrt několika kardiaků. Vyšetřování přivádí ka
pitána Tůmu (Karel Höger) a nadporučíka Líbala 
(Josef Bek) až do Karlových Varů.
TITULKY: české pro neslyšící

KDYŽ BURIAN PRÁŠIL
ČR, 1940, 96 min., čb
Baron Jan Prášil je náruživý nimrod a obhájce 
pravdy. Vše by bylo v pořádku, kdyby pan baron 
neměl na svědomí pár hříšků, a dokonce neman
želských. Komedie s Vlastou Burianem, Jarosla
vem Marvanem aj. v režii Martina Friče.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

KLAPZUBOVA XI.
ČR, 1938, 89 min., čb
Jedenáct synů majitele autosprávkárny Klap
zuby tvoří nepřekonatelný fotbalový tým. Jeho 
snem je účast mužstva ve finále Evropského 
poháru. Komedii podle povídky Eduarda Basse 
natočil Ladislav Brom a hrají v ní Theodor Pištěk, 
Raoul Schránil, Antonie Nedošinská aj.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, zajímavosti

KLUCI NA ŘECE
ČR, 1944, 91 min., čb
Lyrický příběh z venkovského města vystavěný 
ze vzpomínek Václava Kršky na mládí. Na břehu 
klidné řeky, protékající idylickým městem, stojí 
starý panský dům opředený mnoha tajemství
mi a záhadami. A právě proto padl do oka partě 
mladých kluků, Portyčáků, kteří se ho rozhodli 
prozkoumat. Hrají: J. Plachta, S. Beneš, Zorka 
Janů, T. Brzková a další.
TITULKY: české pro neslyšící

KOHOUT PLAŠÍ SMRT
ČR, 1961, 95 min., čb
Špionážní drama Vladimíra Čecha odehrávající 
se v Beskydech v létě roku 1950. Agent StB Bo
rek (J. Pántik) pronikne do skupiny diverzantů. Ti 
připravují teroristické akce namířené proti pro
bíhající kolektivizaci na vesnici. Jaká bude cena 
za úspěšnou operaci? Hrají: Karel Höger, Josef 
Bek, Otakar Brousek st., Otomar Krejča, Jiřina 
Štěpničková, Jan Tříska a další.
TITULKY: české pro neslyšící

KOLIK SLOV STAČÍ LÁSCE? 
ČR, 1961, 92 min., čb
Tři povídky z Prahy 60. let s hvězdným obsaze
ním: Vladimír Menšík, Jiří Vala, Jana Brejchová, 
Jiřina Bohdalová, Vlastimil Brodský, Jana Hlavá
čová, Miloš Kopecký, Květa Fialová a další.
TITULKY: české pro neslyšící

KOMEDIANTSKÁ PRINCEZNA
ČR, 1936, 83 min., čb
Sentimentální příběh lásky loutkářovy dcery (L. 
Baarová) k bohatému průmyslníkovi (O. Korbe
lář). Dále hrají L. Pešek, V. Ferbasová, J. Vojta 
a další. Film byl připravován pod pracovním ná
zvem „Princezna komediantů“ a byly zde použi
ty původní loutky Matěje Kopeckého.
TITULKY: české pro neslyšící
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KASAŘI
ČR, 1958, 82 min., čb
Detektivní komedie Pavla Blumenfelda zpraco
vává námět o bývalých lupičích pokladen, kteří 
se – až na jednoho – polepšili. Dojde však ke 
krádeži a důkazy ukazují na jednoho z nich. Kdo 
však skutečně loupil? Ve filmu uvidíte Ladislava 
Peška, Jana Pivce, Rudolfa Hrušínského, Josefa 
Kemra aj.
TITULKY: české pro neslyšící
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KOUZELNÝ DŮM
ČR, 1939, 102 min., čb
Psychologické drama Otakara Vávry s tmavo
vlasou Adinou Mandlovou, která v tomto filmu 
ukázala, že umí hrát i dramatické role. Kouzel
ný dům je filmovým debutem Terezie Brzkové 
a údajně prý inspiroval Davida Lynche k natočení 
Mullholand Drive.
TITULKY: české pro neslyšící

KRB BEZ OHNĚ
ČR, 1937, 97 min., čb
Legendární film podle oblíbeného románu M. 
Radoměrské. V hlavní roli chudé modistky Eleny, 
která je těhotná a po náhlé smrti snoubence je 
nucena vdát se za jeho bratra, se představila 
Hana Vítová, bratry ztvárnili Jiří Dohnal a R. A. 
Dvorský.
TITULKY: české pro neslyšící

KOMEDIE S KLIKOU
ČR, 1964, 91 min., čb
Karel Gott poprvé ve filmu. Veselý příběh o věr
né nevěře s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Höge
rem. Zuzana Vítová jede za svým snoubencem 
Petrem do Prahy. Ve vlaku se seznámí s Karlem 
Jánským, který jí pomůže se zavazadly. Cestou 
z nádraží zjišťuje, že ji někdo sleduje. Je to ten 
muž z vlaku…
TITULKY: české pro neslyšící

KONEC JASNOVIDCE
ČR, 1957, 23 min., čb
Krátký film Vladimíra Svitáčka a Jána Roháče 
o jasnovidci, který musí opustit soukromou praxi 
a začlenit se do komunálního podniku. Doposud 
své povolání vykonával s láskou a ke spokoje
nosti svých zákazníků. Posléze za přesně sta
novenou pracovní dobu i výši platu věští už jen 
tak ledabyle. Mistrná komedie, která vám ukáže, 
co s poctivou soukromou živností dokáže udělat 
byrokracie. Vyšlo společně s filmy Skleněná ob
laka (info str. 26) a Věštec (info str. 33).
TITULKY: české pro neslyšící
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KONEČNĚ SAMI
ČR, 1940, 82 min., čb
Komedie Miroslava Cikána o  novomanželích, 
kteří od svatby zažívají jedno nedorozumění za 
druhým. Mladý lékař Petr Dvořák (M. Homola) si 
bere sympatickou Martu Hábovou (N. Gollová). 
Jejich svatební cestu do Benátek však nečekaně 
zkomplikuje matka Marty (R. Nasková), bohatá, 
laskavá, ale velmi roztržitá dáma.
TITULKY: české pro neslyšící

KONKURS 
ČR, 1963, 79 min., čb
Povídky Kdyby ty muziky nebyly a Konkurs pojí 
společné téma, kterým je hudba v  různých 
podobách a stejně tak různí lidé kolem ní. Re
žie – Miloš Forman, hrají – J. Suchý, J. Šlitr, V. 
Křesadlová aj. Vyšlo na DVD společně s filmem 
Démanty noci, více info na str. 5.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FF
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KRAKATIT 
ČR, 1948, 97 min., čb
Příběh natočený podle románu Karla Čapka, reží
rovaný Otakarem Vávrou, varuje před zneužitím 
vědy. Objev třaskaviny Krakatit mladého vědce 
Prokopa (K. Höger) vzbudí zájem lidí, kteří chtějí 
s její pomocí ovládnout svět. Dále hrají – F. Mar
ly, F. Smolík, N. Tanská aj. Vyšlo na DVD společně 
s filmem Škola otců, více info na str. 29.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R
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KRÁL KOMIKŮ
ČR, 1963, 83 min., čb
Imitátor odchází po svém výstupu do šatny 
a všude ho pronásleduje vidina Vlasty Buriana. 
Na každém představení ho diváci žádají, aby 
komika předvedl. Imitátor se rozhodne odjet 
na dovolenou, ale ani tam nenachází klid. Film 
Vladimíra Síse a Rudolfa Jaroše.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

KRÁL KRÁLŮ
ČR, 1963, 91 min., čb
Komedie Martina Friče vypráví o potížích mon
tážníka pražské ČKD Aloise Králů, který se má 
nečekaně stát králem Tamánského souostroví. 
Ve filmu hrají – Jiří Sovák, Jiřina Bohdalová, Miloš 
Kopecký, Vlastimil Brodský a další.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD
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KRÁL ŠUMAVY
ČR, 1959, 93 min., čb
Drsná a syrová šumavská příroda je kulisou na
pínavého příběhu, ve kterém pohraničníci tvrdě 
zasahují proti narušitelům státních hranic. Dob
rodružné drama natočené Karlem Kachyňou, 
ve kterém uvidíte R. Lukavského, J. Marvana, J. 
Valu, V. Menšíka a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, SVH, F, BIO, FIO, SD, R, Po sto
pách krále Šumavy
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KVOČNA
ČR, 1937, 84 min., čb
První samostatný režijní počin Hugo Haase. 
Anně Svojanovské nikdo neřekne jinak než 
Kvočna – všichni jsou totiž zvyklí utíkat pod její 
ochranná křídla. V  této moderní společenské 
konverzační komedii exceluje spousta známých 
herců (Svozilová, Šejbalová, Smolík, Grosslichto-
vá, Deyl, Mandlová aj.) v čele se skvělou Růže-
nou Naskovou, která tuto roli hrála již několik let 
v Národním divadle. Hugo Haas tímto snímkem 
přivedl R. Naskovou do zvukového filmu.
TITULKY: české pro neslyšící

LABAKAN
ČR, Bulharsko, 1956, 72 min., barevný
Orientální pohádka Václava Kršky o  krejčíku 
Labakanovi toužícím po bohatství a přepychu. 
Neváhá se proto vydávat za sultánova syna 
Omara. Hrají – Eduard Cupák, Karel Fiala, Jana 
Rybářová aj. Vyšlo na DVD společně s filmem 
Legenda o lásce, více info na str. 14.
TITULKY: české pro neslyšící

LÁSKY KAČENKY  
STRNADOVÉ
ČR, 1926, 98 min., čb
Němá komedie Svatopluka Innemanna o dívce 
(Z. Kavková), která přichází do Prahy za prací. 
Pozná úskalí života ve městě a záhy podléhá 
jeho svodům. Sblíží se s  bohatým mužem (J. 
Sedláček) a odmítne nabídku k sňatku od svého 
milého Vincka (V. Burian)…
MEZITITULKY: české, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, Fotograf V. 
Ströminger, Jak se dělá hudba k němému filmu

LEGENDA O LÁSCE
ČR, Bulharsko, 1956, 92 min., barevný
Vládkyně orientálního města Arzenu (V. Fialová) 
obětuje krásu své tváře za záchranu života svojí 
nemocné sestry. Poté propadne žárlivosti, když 
se uzdravená Širín (J. Rybářová) zamiluje do 
Ferchada (A. Karamitev), a uloží mu téměř ne-
splnitelný úkol. Vyšlo na DVD společně s filmem 
Labakan, více info na str. 14.
TITULKY: české pro neslyšící
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KROK DO TMY 
ČR, 1938, 83 min., čb
Detektivní komedie podle námětu Eduarda 
Fikera s Rolfem Wankou a Adinou Mandlovou 
v hlavních rolí. Režisér Mac Frič reagoval tímto 
snímkem na poptávku po českých filmech toho-
to žánru, které na trhu chyběly. Spolu s E. Fike-
rem a F. Čápem se mu povedlo vytvořit zábavný 
a zároveň napínavý snímek, který neztratil své 
kouzlo ani dnes.
TITULKY: české pro neslyšící

KUDY KAM? 
ČR, 1956, 90 min., čb
Skvělá komedie o mužské a ženské emancipaci 
podle úspěšné divadelní předlohy. Herecké obsa-
zení snímku je zárukou, že se při jeho sledování 
nebudete nudit. Těšit se můžete na N. Gollovou 
a její typický smích, bručouna J. Marvana, eman-
cipovanou I. Kařírkovou a zdánlivě kapitulující-
ho J. Sováka, které doplňují další oblíbení herci, 
např. R. Deyl ml., S. Zázvorková či L. Lipský. 
TITULKY: české pro neslyšící

KUŘATA NA CESTÁCH
ČR, 1962, 68 min., čb
Režijní začátky Václava Vorlíčka a filmový debut 
Pavla Nového. Děti najdou opuštěnou drůbežár-
nu s umělou líhní a rozhodnou se pro tajný chov 
vlastních kuřat. Seženou potřebné, rozdělí si 
služby na hlídání a s napětím čekají, kdy se ozve 
pípání malých kuřátek. Ačkoli je film určen ma-
lým divákům, díky poetickému příběhu a skvělé-
mu hereckému obsazení jistě zaujme i dospělé.
TITULKY: české pro neslyšící
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KRISTIAN
ČR, 1939, 95 min., čb
Komedie Martina Friče s O. Novým, A. Mandlo-
vou, N. Gollovou, R. Schránilem aj. Jednou za 
měsíc přichází do „Orient-baru“ záhadný ele-
gán, o kterém se ví jen to, že je dokonalý kavalír 
a  jmenuje se Kristian. Kým je však ve skuteč-
nosti?
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, Dokonalý gentle-
man
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LELÍČEK VE SLUŽBÁCH 
SHERLOCKA HOLMESA
ČR, 1932, 88 min., čb
Pan Lelíček přijme ve finanční tísni nabídku S. 
Holmesa vystupovat jako dvojník krále, jenž je 
ohrožován útoky anarchistů. Způsob, jakým za-
stupuje panovníka, vyhovuje všem – i královně. 
Komedie v režii Karla Lamače s V. Burianem, M. 
Fričem, L. Baarovou a dalšími.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

LIDÉ NA KŘE 
ČR, 1937, 88 min., čb
Příběh vypráví o osudech čtyř dětí (L. Baarová, 
L. Boháč, H. Vítová, L. Pešek) váženého stře-
doškolského profesora (F. Smolík), které tápají 
v bezútěšném světě ovlivněném hospodářskou 
krizí. Ač tito mladí lidé mají své velké sny, nikdo 
z nich není schopen je naplnit a musí brát to, 
co život právě nabízí. Dále hrají – Z. Baldová, R. 
Šlemrová, J. Marvan a další.
TITULKY: české pro neslyšící
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Z L A T Ý  F O N D  Č E S K É  K I N E M A T O G R A F I E

F I L M E X P O R T  H O M E  V I D E O

Z L A T Ý  F O N D  Č E S K É  K I N E M A T O G R A F I E

Příběh vypráví o osudech čtyř dětí váženého profesora, 
které tápají v bezútěšném světě ovlivněném hospodář-
skou krizí. Ač tito mladí lidé mají své velké sny, nikdo 
z nich není schopen je naplnit a musí brát to, co život 
právě nabízí. Jejich otec je otřesen a  nucen opustit 
své idealistické představy o  jejich uplatnění a  budou-
cím životě.

Příběh filmu je aktuální i  v  dnešní době. Film byl 
zpracován podle divadelní hry českého spisovatele 
Viléma Wernera a v roce 1937 získal hned dvě ocenění, 
navíc dosáhl úspěchu i  za hranicemi a  byl uveden na 
V. MFF v Benátkách.

Sociálně kritický film  
z období  
hospodářské krize  
s ceněnou L. Baarovou  
a F. Smolíkem

285

4:3

LIDé Na křE, ČR, 1937, 88 MIN., Čb
HRají: František Smolík, Zdeňka Baldová, Ladislav Boháč, Lída 
Baarová, Hana Vítová, Ladislav Pešek, Růžena Šlemrová, Ella 
Nollová, Bedřich Veverka, Jiří Dohnal, Marie Glázrová, Jaroslav 
Marvan n PřEDLOHa: Vilém Werner (divadelní hra Lidé na kře) n  
ScéNář: Václav Wasserman  n  REžIE: Martin Frič  n  HuDba: 
Julius Kalaš n kaMERa: Ferdinand Pečenka n VyRObIL: 1937 
Ufa n PREMIéRa: 5. 2. 1937

Lidé na kře
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MANŽELSTVÍ NA ÚVĚR
ČR, 1936, 86 min., čb
Melodrama se Zitou Kabátovou, Evou Gerovou, 
Františkem Smolíkem a Antonínem Novotným 
o milostném propletenci, který nakonec dojde 
naplnění. Vypráví o  dvou sestrách, které se 
zamilují, jejich lásce však brání slib, který jedna 
z nich dala jednomu muži.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD

DVD BOX, DGP

MALÝ BOBEŠ VE MĚSTĚ
ČR, 1962, 80 min., čb
Rodinný film podle dalších příběhů malého hr-
diny Josefa V. Plevy. Volné pokračování příběhu 
Malého Bobše začíná přestěhováním rodiny do 
města. Bydlí v malém domku na periférii a toto 
ne příliš přívětivé prostředí ostře kontrastuje 
s dřívějším domovem. Malý Bobeš si musí zvyk-
nout na jiný způsob života, nastupuje do první 
třídy a seznamuje se s dětmi, nachází nové ka-
marády.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

LIMONÁDOVÝ JOE  
ANEB KOŇSKÁ OPERA
ČR, 1964, 96 min., virážovaný
Ušlechtilý kovboj s přesnými kolty, dobrodružný 
děj, elegantní jiskřivost, osobitý humor a skvělé 
herecké obsazení – to vše ve slavné parodii Ol-
dřicha Lipského.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY DVD: SH, F, BIO, FIO, SD, R, FO, písnič-
ky z filmu, notové záznamy písní, trailer
BONUSY BLU-RAY: americká verze úvodních 
titulků, vystřižené scény pro anglicky mluvící 
teritoria

LÍZIN LET DO NEBE
ČR, 1937, 101 min., čb
První film Zdenky Sulanové, který z ní rázem uči-
nil filmovou hvězdu. Eliška Irovská zůstane bez 
rodičů a je poslána do chudobince v Ptačicích. 
Jejím poručníkem se stane Petr Tumlíř, budoucí 
právník. Líza začne chodit do místní školy, je vel-
mi nadanou žákyní a umí krásně zpívat.
TITULKY: české pro neslyšící

LÍZINO ŠTĚSTÍ
ČR, 1939, 101 min., čb
Pokračování melodramatického příběhu o Líze 
Irovské, odehrávající se v prostředí prestižního 
dívčího penzionátu. Líza Irovská dostala díky 
stipendiu od manželů Karasových možnost stu-
dovat v klášterním penzionátu. Při jedné z ne-
dělních mší se seznámí s MUDr. Tomášem Le-
pařem. Oba se do sebe zamilují, jenže doktorova 
rodina si přeje, aby se Tomáš oženil s bohatou 
a pyšnou Jelenou Pechlovou…
TITULKY: české pro neslyšící

LUCERNA 
ČR, 1938, 82 min., čb
Druhé filmové zpracování divadelní hry Aloise 
Jiráska s Otomarem Korbelářem v roli mlynáře. 
Diváky potěší scény s vodníky F. Futuristou a E. 
Fialou, úžasní jsou ale i D. Hajská, J. Kšírová, T. 
Pištěk a další. Film byl věnován výročí zrušení 
roboty a 20. výročí vzniku Čs. republiky.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, BD, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

MADLA Z CIHELNY 
ČR, 1933, 105 min., čb
Vtipnými hláškami nabitá komedie s Lídou Ba-
arovou a Hugo Haasem v hlavních rolích. Film 
vznikl podle divadelní hry O. Scheinpflugové. 
Pygmalionovské téma, kterak z  prosté dívky 
učinit dámu z vyšších kruhů, bylo u obecenstva 
velmi oblíbené. Převýchova Madly z cihelny s se-
bou ponese mnoho komických situací a hlášek, 
kterým se budete smát ještě dlouho po skon-
čení filmu.
TITULKY: české pro neslyšící

MADLA ZPÍVÁ EVROPĚ
ČR, 1940, 105 min., čb
Hudební film o dívce Madle, která svým zpěvem 
dobyla Evropu. Madla Satranová (Z. Sulanová) je 
sirotek, kterou vychovává její dědeček. Dívka je 
velice nadanou zpěvačkou a dokonce zná i noty. 
Stane se členkou pěveckého sboru hudebního 
skladatele Jaroslava Klána. Madla tajně miluje 
Jaroslava, ten ji však stále považuje za dítě, 
a navíc má již snoubenku, nafoukanou zpěvačku 
Liu Karstenovou.
TITULKY: české pro neslyšící

MÁJOVÉ HVĚZDY
ČR, SSSR, 1959, 90 min., čb
Něžný, nenucený a lyrický film natočený podle 
povídek Ludvíka Aškenazyho. Čtyři drobné pří-
běhy obyčejných lidí z konce války se odehrávají 
v květnu roku 1945. Lyricky laděné povídky jsou 
citlivě spojeny v celek a ačkoli na sebe v knize 
nenavazují, ve filmu se je podařilo spojit skrz 
náhodné setkávání a míjení jednotlivých postav. 
Pozadu nezůstávají ani herecké výkony, které 
působí opravdově. Film patří k  nejzdařilejším 
koprodukcím naší filmové historie vůbec.
TITULKY: české pro neslyšící

MALÝ BOBEŠ
ČR, 1961, 75 min., čb
Filmové zpracování známé stejnojmenné knížky 
Josefa V. Plevy. Film se točil v malebném okolí 
Ledče a Žďáru nad Sázavou a je zasazen do ob-
dobí I. světové války. Přibližuje nám svět viděný 
očima malého chlapce. Šestiletý Josef Janouš je 
právě ve věku, kdy jeho zvídavost roste, a proto 
se vydává na průzkum své rodné vesnice.
TITULKY: české pro neslyšící
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DVD BOX, DGP
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MATKA KRÁČMERKA 
ČR, 1934, 108 min., čb
Komedie, která je hereckým koncertem A. Nedo-
šinské a T. Pištěka, vypráví o rodině Kráčmerů, 
kteří přijdou k velkému jmění, když vyhrají pe-
níze v loterii. Přestěhují se do bývalého šlech-
tického paláce a z prostých zelinářů se stanou 
velcí páni. Těšit se můžete také na krásnou H. 
Vítovou, neodolatelného R. Wanku, vtipného L. 
Peška a kouzelnou V. Ferbasovou.
TITULKY: české pro neslyšící

MAZLÍČEK
ČR, 1934, 77 min., čb
Alois Pech je 28letý mladík, který stále žije se 
svou maminkou. Pracuje jako vězeňský knihov-
ník. Jeho poklidný život mu změní jeden náhod-
ný noční telefonát. Komedie s Hugo Haasem, 
Emou Pechovou, Adinou Mandlovou a Jarosla-
vem Marvanem režírovaná Martinem Fričem.
TITULKY: české pro neslyšící

MĚSÍC NAD ŘEKOU
ČR, 1953, 100 min., barevný
Majitel papírnictví Hlubina (Z. Štěpánek), kdysi 
nadějný student, pod tlakem okolností rezigno-
val na své plány. Stejný osud zřejmě čeká i jeho 
dceru (D. Medřická), která svádí boj mezi rozu-
mem a citem. Melodrama v režii Václava Kršky.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, vzpomínky 
fotografa Ješátka

MĚSTEČKO NA DLANI
ČR, 1942, 95 min., čb
Zdařilá adaptace populárního románu Jana Drdy 
v režii Václava Binovce zachycuje úsměvné i tra-
gické osudy obyvatel městečka Rukapáně z kon-
ce 19. století. Ve filmu hrají – František Smolík, 
Gustav Hilmar, Marie Glázrová, Jaroslav Marvan, 
František Filipovský a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX

MARIJKA NEVĚRNICE
ČR, 1934, 72 min., čb
Drama Vladislava Vančury podle námětu Ivana 
Olbrachta. Chalupa Petro Birčaka vyhořela. Se 
svou ženou Marijkou chtějí postavit nový dům, 
proto odjíždí Petro vydělat peníze do hor. Svou 
ženu svěří do rukou mladého souseda… DVD je 
v dvojjazyčné verzi (angličtina)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: Jaro na podkarpatské Rusi (10 min.), 
Podkarpatská Rus (11 min.), Píseň o podkarpat-
ské Rusi (10 min.), komentáře k filmu, F, BIO, FIO, 
SD, DR, brožura

MARKETA LAZAROVÁ
ČR, 1967, 158 min., čb
Stylisticky výjimečné historické drama ze stře-
dověku, uznávané jako milník české kinemato-
grafie, se k divákům vrací v digitálně restauro-
vané podobě. Polovina 13. století. Příběh filmu 
vypráví o  loupeživém rytiři Kozlíkovi, jeho dce-
rách a synech, lásce, šílenství i pomstě. Hrají – 
M. Vášáryová, J. Kemr, N. Hejná, F. Velecký a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: F, BIO, FIO, R, dokument: V síti času /
režie František Uldrich, 1989 (18 min.)

MARYŠA
ČR, 1935, 100 min., čb
Drama Josefa Rovenského o  lásce, odloučení, 
vynuceném manželství a nenávisti podle stej-
nojmenné divadelní předlohy bratří Mrštíků. 
Maryša Lízalová (J. Štěpničková) si vezme muže, 
kterého nemiluje, a když se její milý vrátí z vojny, 
rozhodne se ke krajnímu řešení…
TITULKY: české pro neslyšící

MASKOVANÁ MILENKA
ČR, 1940, 91 min., čb
Melodrama s Lídou Baarovou a Gustavem Ne-
zvalem o lásce skryté pod maskou. Na maškar-
ním plese se seznámí Leon z Costy s krásnou 
dámou, která odmítá odložit svou masku. Žena 
prožila velké zklamání v lásce, a proto se již ne-
chce nikdy znovu zamilovat. Leon ji ale upoutá 
natolik, že se ho rozhodne pozvat k sobě domů…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP
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DVD BOX, DGP

DVD BOX, BD

MEZI NÁMI ZLODĚJI
ČR, 1963, 83 min., čb
Trojice propuštěných vězňů se rozhodne okrást 
zemědělské družstvo. Součástí plánu je, že dva 
z nich do družstva vstoupí. Pak ale zjistí, že se 
dostali mezi ještě větší zloděje než jsou oni 
sami… Komedie Vladimíra Čecha s O. Krejčou, V. 
Menšíkem, J. Sovákem aj.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD

MIKOLÁŠ ALEŠ
ČR, 1951, 110 min., čb
Životopisný film o našem slavném malíři v režii 
Václava Kršky. Film není detailním malířovým 
životopisem, zaměřuje se na určitý úsek jeho 
života, který ovšem vypovídá mnoho o  jeho 
osobnosti, atmosféře doby a lidech. Děj příbě-
hu zdařile doplňuje hudební doprovod Františka 
Škvora. Jedná se o lidové písně, které Mikoláš 
Aleš miloval. Václav Krška a Karel Höger si za 
snímek v roce 1952 vysloužili čestný titul lau-
reát státní ceny.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX



17www.f i lmexpor t .cz Zlatý fond české kinematografie

MUŽ V POVĚTŘÍ 
ČR, 1955, 83 min., čb
Komedie režiséra Miroslava Cikána o muži, který 
se snaží vynaleznout věčnou sirku. Vynálezce 
a pyrotechnik Silvestr Čáp však svými pokusy 
a občasnými výbuchy narušuje život lidí jinak 
poklidného městečka. Hrají: Vlasta Burian, Pavla 
Maršálková, Alena Vránová, Rudolf Hrušínský, 
František Filipovský, Jiří Sovák, Hana Vítová 
a další. Vyšlo na DVD společně s filmem Fune-
brák, více info na str. 8.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD DVD BOX

MUZIKANTSKÁ LIDUŠKA
ČR, 1940, 96 min., čb
Drama Martina Friče o lásce, které nebylo přáno. 
Jiřina Štěpničková uteče od oltáře a bohatého 
ženicha, miluje totiž prostého muzikanta Gus-
tava Nezvala. Dále hrají G. Hilmar, M. Blažková, 
H. Vojtová, E. Nollová, J. Marvan aj.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

MILAN RASTISLAV  
ŠTEFÁNIK
ČR, 1935, 92 min., čb
Životní příběh mezinárodně proslulého sloven-
ského vědce, vojáka a diplomata, který význam-
ně přispěl k vytvoření podmínek vedoucích ke 
vzniku Československa, v  režii Jana Svitáka. 
Představitel hlavní role, Chorvat Zvonimir Ro-
goz, získal v roce 1935 cenu Filmového porad-
ního sboru.
TITULKY: české pro neslyšící

MILENKY STARÉHO 
KRIMINÁLNÍKA
ČR, 1927, 106 min.
Němá crazy komedie, v  níž se Vlasta Burian 
v dvojroli snaží uniknout sňatku s energickou 
A. Ondrákovou vyprávěním smyšlených historek 
o vraždách svých milenek. Svěží a vtipný snímek 
režírovaný S. Innemannem, který má své kouzlo 
i dnes. DVD je v dvojjazyčné verzi (angličtina)
MEZITITULKY: české, anglické
BONUSY: trailer, Lupič, rozhovory – trio Neuvě-
řitelno, Ivan Klimeš, Jan Ledecký

Svatopluk Innemann 
(18. 2. 1896 – 30. 10. 1945)
Československý filmový scenárista, režisér  
a kameraman. Od mládí byl fascinován filmovým 
světem. Během první světové války pracoval jako 
kameraman na frontě a této profesi se věnoval 
i v poválečné kinematografii několik let. V hrané 
tvorbě debutoval jako režisér první českoslov-
enskou pohádkou Červená Karkulka (1920). 
Innemmann se poté začal specializovat na 
lidové veselohry podle literárních námětů Jose-
fa Skružného. Divácké oblibě se nejvíce těšila 
trojice veseloher s Vlastou Burianem v hlavní 
roli. Jejich spolupráce začala v roce 1926 filmy 
natočenými pod společností Oceanfilm Falešná 
kočička aneb Když si žena umíní a Lásky Kačen-
ky Strnadové. Volnou trilogii o záměnách, dvoj-
nících a nechtěných svatbách zakončili náklad-
ným filmem Milenky starého kriminálníka (1927). 
Ve zvukové éře filmu Innemann natočil svůj nej- 
známější film o fotbale Muži v offsidu (1931). 
Ačkoliv natočil několik dramat a životopisných 
filmů, navždy do dějin československé kinema- 
tografie vstoupil jako mistr veselohry.

From an early age, this Czechoslovak screen-
writer, director, and cinematographer was fas-
cinated by the world of film. During the First. 
World War, he worked as a cameraman at the 
front, and he also devoted several years to this 
profession in post-war cinematography. His fea-
ture debut as a director was the first Czech-
oslovak fairy tale Little Red Riding-Hood (Čer-
vená Karkulka, 1920). Innemmann later began to 
specialise in folk comedies based on the stories 
of Josef Skružný. A trio of comedies with Vlasta 
Burian in the lead role enjoyed the most popu-
larity with audiences. Their collaboration began 
in 1926 with movies shot under the auspices 
of the Oceanfilm company – The Little False 
Cat (Falešná kočička aneb Když si žena umíní) 
and The Loves of Kačenka Strnadová (Lásky 
Kačenky Strnadové). They completed their loose 
trilogy about mistaken identities, doubles, and 
unwanted weddings with the big-budget film An 
Old Gangster’s Molls (Milenky starého kriminál-
níka, 1927). In the talkie era, Innemann made 
his most famous film Men Offside (Muži v offsidu, 

1931), which was about football. Even though 
he shot several dramas and biopics, he left an 
indelible mark on the history of Czech cinema as 
a master of comedy.

Neuvěřitelno
Hudbu Neuvěřitelna lze charakterizovat jako 
průnik nejrůznějších žánrů (rock, jazz, swing, 
blues) a zvukových doplňků, místy se poohlí- 
žejících i po motivech lidové a klasické hudby. 
Spolehlivě se tak v průběhu filmu vystřídají 
postupy, které mohou připomínat hudbu  
k americkým nezávislým filmům nebo spaghetti 
westernu. Když je třeba, využívá Neuvěřitelno 
i netradičních hudebních nástrojů, jako jsou 
různé kuchyňské pomůcky. Pro toto hudební 
uskupení je vždy na prvním místě film, hudba je 
komponována přímo k danému snímku a snaží 
se respektovat jeho duši. Neuvěřitelno hudeb-
ně doprovodilo filmy Příchozí z temnot (1921), 
Cikáni (1918), Pohádka máje (1926) a Milenky 
starého kriminálníka (1927).

The work of Neuvěřitelno can be characterised 
as an intersection of various genres (rock, jazz, 
swing, blues) and supplementary sound, which 
occasionally draws on folk themes and classi-
cal music. In the course of a movie, they never 
fail to change tack, using approaches that are 
reminiscent of American indie film or spaghetti 
westerns. When it’s needed, Neuvěřitelno also 
make use of untraditional instruments, such as 
various kitchen implements. Film always takes 
pride of place for this musical group. Music is 
always composed directly for a given film and 
they strive to respect its spirit. Neuvěřitel-
no have written musical scores for the films 
The Arrival from the Darkness (Příchozí z tem-
not, 1921), Gypsies (Cikáni,1918), A May Tale 
(Pohádka máje, 1926), and An Old Gangster’s 
Molls (Milenky starého kriminálníka, 1927).

Milenky starého kriminálníka/ 
An Old Gangster’s Molls
S hudbou/with musical accompaniment  
from: Neuvěřitelno
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Speciální DVD kolekce NFA/
A special DVD collection from NFA

Groteskní bláznivá komedie o vlastníku továrny Pardonovi (Jan W. Speerger), který se snaží unik-
nout domluvenému sňatku s energickou Fifi Hrazánkovou (Anny Ondráková). Přemluví svého strýce  
Cyrila Pondělíčka (Vlasta Burian), aby se za něj vydával a dívku od sňatku odradil. Pondělíček se 
vyprávěním smyšlených historek o vraždách svých milenek pokouší Fifi uniknout, ale tato mladá  
a nespoutaná dívka je dobrodružstvím přímo fascinována. Veselohru na motivy Jana Skružného 
natočil Svatopluk Innemann. Film je doprovázen hudbou kapely Neuvěřitelno.

A crazy slapstick comedy about a factory owner called Pardon (Jan W. Speerger), who tries to get 
out of an arranged marriage with the energetic Fifi Hrazánková (Anny Ondráková). He persuades 
his uncle Cyril Pondělíček (Vlasta Burian) to impersonate him and to try and deter the girl from 
getting married. Pondělíček tries to get rid of Fifi with fictional tales about his lovers being mur-
dered, but the boisterous young lady is downright fascinated by adventure. This comedy based 
on a story by Josef Skružný was made by Svatopluk Innemann. The film is accompanied by music 
from the group Neuvěřitelno.

Bonusy

Rozhovory
• Ivan Klimeš o kariéře Vlasty Buriana
• Jan Ledecký o technikách virážování
• Neuvěřitelno o skládání hudby pro film

Bonusový film
• Lupič 
Výroba: Alois Mecera, 6 min., čb, 1927

Trailer
• Milenky starého kriminálníka

Bonuses

Interviews
• Ivan Klimeš on the career of Vlasta Burian
• Jan Ledecký on technical print toning 
• Neuvěřitelno on composing music for the film

Bonus film
• Robber
Production: Alois Mecera, 6 min., b/w, 1927

Trailer
• An Old Gangster’s Molls

Bláznivá komedie, ve které se Vlasta Burian snaží uniknout před sňatkem s Anny Ondrákovou. 
A crazy comedy, in which Vlasta Burian tries to duck out of marrying Anny Ondráková.

režie/directed by Svatopluk Innemann • námět/story by Josef Skružný • scénář/screenplay by  
Josef Skružný, Elmar Klos • kamera/director of photography Otto Heller • hudební doprovod/ 
musical accompaniment Neuvěřitelno • výroba/production Oceanfilm • ateliér/studio Kavalírka

hrají/cast Jan W. Speerger (továrník Pardon), Vlasta Burian (továrníkův strýc Cyril Pondělíček/
kriminálník Alois Kanibal), Anny Ondráková (Fifi Hrazánková), Emilie Nitschová (Fifiina matka), 
Jiří Hron (Fifiin ctitel), Betty Kysilková (jasnovidka Štefanie Lesczynská), Věra Hlavatá (dcera  
Lesczynské Olga), Jindřich Plachta (komorník Kristián), Rudolf Sůva (strážce parku Pivoňka) 

ČSR/Czechoslovakia • 106 min. • čb (b/w) • premiéra/premiere 7. 10. 1927
Film byl natočen na filmový materiál 35 mm/The film was shot on 35 mm film

Rozsah práv: home video. Licence platí pouze pro území České a Slovenské republiky. Tento 
film na DVD vydávají Národní filmový archiv a Filmexport Home Video. Všechna práva výrobce  
a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Tento film je chráněn zákonem. Bez souhlasu 
je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování, televizní šíření a šíření tohoto díla 
prostřednictvím internetu zakázáno.
Copyright specification: home video. Licence valid exclusively for the territories of the Czech 
Republic and the Slovak Republic. This film is released in DVD format by the National Film 
Archive and by Filmexport Home Video. This film is protected under copyright law. All rights 
of the producer and copyright owners to the works contained herein are reserved. Production  
of copies, rental, lending, public screening and diffusion of this work by television are forbidden.

© 2015 Narodní filmový archiv, Malešická 12, 130 00, Praha 3, Czech Republic
e-mail: nfa@nfa.cz, tel.: +420 778 522 702, www.nfa.cz
© 2015 Filmexport Home video s.r.o., Kaplická 14, 140 00, Praha 4, Czech Republic
e-mail: video@filmexport.cz, tel.: +420 261 213 664, www.filmexport.cz
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Obrazový formát/Aspect ratio: 4:3, 16:9 PAL

Zvukový formát/Audio: Dolby Digital 2.0

Česká verze/Czech language

České titulky pro neslyšící/English subtitles

Region: All PAL
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MILOVÁNÍ ZAKÁZÁNO
ČR, 1938, 82 min., čb
Komedie o zchudlém továrníkovi, jeho zoufa-
lých věřitelích a dvou kouzelnících z Ameriky. 
Továrník Brejcha (J. Marvan) přišel o všechny 
peníze díky své marnotratné ženě a dceři. Obě 
ho opustily. Jeho kamarád Netušil vymyslí plán, 
jak peníze získat. Do plánu se zapojí i Brejchovi 
věřitelé a o ztřeštěnosti nebude nouze. Hrají 
– V. Trégl, H. Vítová, K. Lamač, A. Letenská, J. 
Plachta a další.
TITULKY: české pro neslyšící

MINULOST JANY KOSINOVÉ
ČR, 1940, 102 min., čb
Melodrama, které získalo na Filmových žních 
v roce 1940 první cenu. Předlohou pro film byla 
povídka Vladimíra Neffa Romance. Film vypráví 
o herečce s tíživou minulostí (V. Matulová) a za-
níceném studentovi filosofie (S. Beneš), který se 
do ní zamiluje. Aby ji zaujal, napíše pro ni hru. 
Oba pak spolu prožijí chvíle štěstí, avšak v den 
premiéry se vynoří stín minulosti, který jejich 
vztah navždy změní.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DGP SPECIÁLNÍ EDICE

MLADÁ LÉTA
ČR, 1952, 98 min., barevný
Alois Jirásek má vyhraněný názor na dějiny 
českého národa už jako student broumovského 
gymnázia a poté i na Karlově univerzitě. Životo-
pisný film Václava Kršky s Eduardem Cupákem, 
Natašou Tanskou, Karlem Jelínkem aj. Vyšlo na 
DVD společně s filmem Řeka čaruje, více info na 
str. 26.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

MODRÝ ZÁVOJ
ČR, 1941, 103 min., čb
Cesty lásky jsou nevyzpytatelné. Na vlastní kůži 
to poznal Robert Holan (K. Höger), který se na 
střeše Radiopaláce zamiloval do krásné dívky. 
Netuší však, že má dvojče, a tak musí čelit ne-
předvídatelným situacím, než konečně pochopí, 
jak se ve skutečnosti věci mají. V dvojroli sester 
září Vlasta Matulová a ve filmu můžeme vidět 
vynikajícího českého violoncellistu Ladislava 
Zelenku, Orchestr F. O. K. a známého dirigenta 
Otakara Paříka.
TITULKY: české pro neslyšící

MORÁLKA PANÍ DULSKÉ 
ČR, 1958, 91 min., čb
Tragikomedie, režírovaná Jiřím Krejčíkem, o des-
potické majitelce činžáku. Chce, aby její syn ne-
flámoval, a proto přijme pohlednou mladou služ-
ku. Ta otěhotní a vše se najednou obrací… Hrají: 
Zdeňka Baldová, Marie Tomášová, Vladimír Ráž, 
Jana Brejchová a další. Vyšlo na DVD společně 
s filmem Prstýnek, více info na str. 24.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

MRAVNOST NADE VŠE
ČR, 1937, 77 min., čb
Oblíbená komedie plná záměn, kdy dobrá pověst 
úctyhodného a prudérního profesora (H. Haas) 
je ohrožena příjezdem nepřiznané nemanželské 
dcery Věry (V. Ferbasová). Dále hrají: A. Mandlo-
vá, S. Svozilová, S. Rašilov a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX

DVD BOX

DVD BOX, DGP

DVD BOX
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MUŽ Z PRVNÍHO  
STOLETÍ
ČR, 1961, 91 min., čb
V  roce „508 po Sputniku“ se nedopatřením 
dostane muž z poloviny 20. století na Modrou 
hvězdu. V době ideální společnosti se jeho pří-
zemní touhy jeví všem jako podivné…Sci-fi Ol-
dřicha Lipského, v němž hrají – M. Kopecký, O. 
Krejča, R. Lukavský, V. Menšík a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R

MUŽI NESTÁRNOU
ČR, 1942, 97 min., čb
Tři generace žen jedné rodiny a  jediný muž, 
který postupně propadá jejich kouzlu. To je J. 
Pivec, Z. Kabátová, J. Romanová a J. Smejkalová 
v romantickém filmu V. Slavínského s oblíbenou 
písní Za úsměv jediný (Madono má…)
TITULKY: české pro neslyšící

MUŽI V OFFSIDU 
ČR, 1931, 93 min., čb
Rivalita dvou fanoušků fotbalových klubů skončí 
roztržkou a pořádkovou pokutou, ale současně 
nečekaně propojí osudy několika lidí. Komedie 
Svatopluka Innemanna s H. Haasem, J. Vanero-
vou a J. Plachtou. Vyšlo na DVD společně s fil-
mem Načeradec, král kibiců, více info na str. 18.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

NA DOBRÉ STOPĚ
ČR, 1948, 73 min., čb
Dobrodružný příběh pro mládež z  prostředí 
junáckého prázdninového tábora vodáků: Eda 
poznamenaný tragickou okupační zkušeností 
se těžko sžívá s ostatními chlapci. Režie – Josef 
Mach, hrají – A. Šůra, K. Richter, L. Boháč a další.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, Buď připraven! 
(němý osvětový film, 1923), příběhy skautů, 
archivní krátké filmy, Skauting je cesta (krátký 
náborový film)

NAČERADEC,  
KRÁL KIBICŮ 
ČR, 1932, 97 min., čb
Komedie Gustava Machatého. Vášeň při karetní 
hře a nezvedené kibicování dovede pana Nače-
radce (H. Haas) do prudkého sporu s obchodním 
konkurentem panem Dundrem (J. Vojta). Vyšlo 
na DVD s filmem Muži v offsidu, více info na str. 
18.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR
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NAŠI FURIANTI
ČR, 1937, 96 min., čb
Komedie natočená Vladislavem Vančurou 
a Václavem Kubáskem podle předlohy Ladislava 
Stroupežnického o dvou mladých lidech, kteří se 
mají rádi, ale jejich rodiny jsou proti jejich lásce. 
Hrají – V. Vydra st., A. Nedošinská, Z. Hora, M. 
Mellanová a další.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, BIO, FIO, SD

NÁVRAT DOMŮ 
ČR, 1948, 81 min., čb
Citlivé drama Martina Friče, ve kterém se zr-
cadlí radost z konce války, ale i  fakt, že život 
se nezastavil a čas nejde vrátit zpátky. To, co 
člověku bylo milé, se najednou může zdát cizí. 
Jediné, co zbývá, je najít sílu jít dál… Tento film, 
ve kterém září K. Höger, B. Jurdová, J. Pehr aj., 
obsahuje velmi silné scény, které divákovi utvkí 
v paměti, a rozhodně patří ke klenotům české 
kinematografie.
TITULKY: české pro neslyšící

NADĚJE
ČR, 1963,89 min., čb
Hana Hegerová a Rudolf Hrušínský se sblíží v ro-
lích alkoholika a dívky se špatnou pověstí. Karel 
Kachyňa získal s tímto filmem v roce 1964 na VI. 
MFF v Buenos Aires cenu za režii.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

NEBE A DUDY
ČR, 1941, 92 min., čb
V chalupě skaláka Fábery najde pomoc zraněný 
statkář a průmyslník Bartoš. Dostane se mu pří-
větivého zacházení a mezi chudými lidmi získá 
nový pohled na svět. Komedie Vladimíra Slavín-
ského s J. Plachtou, J. Romanovou, J. Marvanem 
aj.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

NEJLEPŠÍ ČLOVĚK
ČR, 1954, 98 min., čb
V. Burian, V. Vydra a J. Šejbalová v komedii Vác-
lava Wassermana a Ivo Nováka. V obci Pětice se 
blíží volby do obecní rady, kde však sedí lidé, kte-
ří se nehodlají vzdát svých silných pozic. Hladinu 
zatuchlosti je třeba rozvířit závanem čerstvého 
vzduchu.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, vzpomínání 
L. Lipského

DVD BOX
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O NĚČEM JINÉM
ČR, 1963, 81 min., čb
Celovečerní debut Věry Chytilové o dvou ženách 
toužících po změně – gymnastce Evě (E. Bosá-
ková), která zvažuje ukončení kariéry vrcholové 
sportovkyně, a Věře (V. Uzelacová), ženě v do-
mácnosti, která hledá útěchu a únik ze stereoty-
pu u milence. Dále hrají – J. Kodet, J. Langmiler, 
V. Čáslavská, F. Filipovský aj. Hudba – Jiří Šlitr.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

O MEDVĚDU ONDŘEJOVI 
ČR, 1959, 49 min., barevný
Princezna Blanka se tajně schází s myslivcem 
Ondřejem a odmítá všechny urozené nápadní-
ky. Král (J. Marvan) už toho má dost, zavře ji do 
věže a pro nápadníky vymyslí těžký úkol. Po-
hádka Jaroslava Macha. Vyšlo na DVD společně 
s filmem Jak se Franta naučil bát, více info na 
str. 10.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

DVD BOX

NĚMÁ BARIKÁDA
ČR, 1949, 113 min., čb
Drama květnových dnů r. 1945 líčené na pozadí 
příběhů několika holešovických občanů, kteří se 
aktivně zapojují do posledních bojů II. světové 
války v Praze. Drama Otakara Vávry podle před-
lohy spisovatele Jana Drdy.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, SVH, F, BIO, FIO, SD, vzpomínání 
O. Vávry

NEPORAŽENÍ
ČR, 1956, 95 min., čb
Drama Jiřího Sequense vypráví příběh o hrdin-
ném úsilí kapitána Richtera a  jeho jednotky 
ubránit svou vojenskou čest před německými 
vojsky. Hrají – Gustav Heverle, Ladislav Chudík, 
Jaroslav Mareš, Jiří Sovák, Martin Růžek a další.
TITULKY: české pro neslyšící

NEVIDĚLI JSTE BOBÍKA?
ČR, 1944, 85 min., čb
Situační crazy komedie, ve které se pátrá po 
ztraceném foxteriérovi. Předlohou filmu je 
román Vladimíra Peroutky. Tato ztřeštěná ko-
medie je posledním protektorátním filmem V. 
Slavínského a svými hereckými výkony vás jistě 
okouzlí S. Beneš, J. Smejkalová, Rudolf Hrušínský 
v roli přihlouplého ňoumy z bohaté rodiny, Jaro-
slav Marvan, Ferenc Futurista, Jára Kohout coby 
zloděj psů z Podolí a další.
TITULKY: české pro neslyšící

NEVÍTE O BYTĚ?
ČR, 1947, 84 min., čb
Komedie těží ze známé situace poválečného ne-
dostatku bytů, kdy režisér Josef, který se vrátil 
ze zájezdu, zjišťuje, že jeho podnájem okupuje 
demobilizovaná příslušnice zahraniční armády 
Elena… Do hlavních rolí byly obsazeny nové tvá-
ře – Josef Pehr a Božena Obrová a ve vedlejších 
rolích září Jan Pivec a Jindřich Plachta.
TITULKY: české pro neslyšící

NEZBEDNÝ BAKALÁŘ
ČR, 1946, 92 min., čb
Nadutí a hloupí rakovničtí měšťané povolají na 
zchátralou rakovnickou školu pražského bakalá-
ře s jeho mediky, aby zvýšili lesk novopečeného 
královského města. Historická komedie Otakara 
Vávry. Hrají: Z. Štěpánek, V. Matulová, O. Korbe-
lář, J. Marvan, S. Rašilov, V. Brodský, T. Pištěk.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

NEZLOBTE DĚDEČKA
ČR, 1934, 85 min., čb
Komedie Karla Lamače s V. Burianem, A. Mandlo-
vou a H. Vítovou o továrníkovi, který chce odjet 
za milenkou. Přemluví bratrance Emanuela Vo-
víska, jenž se ocitl přechodně v sanatoriu pro 
nervově choré, aby představoval strýčka Jonáše 
z Ameriky. Jonáš totiž poslal telegram, že se zdr-
ží v Paříži a Daňkovi se taková situace nehodí.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD
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NIKDO NIC NEVÍ
ČR, 1947, 70 min., čb
Dva tramvajáci Martin a Petr jsou požádáni sou-
sedkou Věrou, aby jí pomohli ukrýt tělo četaře 
SA Fritze, který při potyčce upadl do bezvědomí. 
Naloží ho do velkého koše a hodí do vody, ale 
v koši je jejich adresa… Komedie Josefa Macha 
s J. Marvanem a F. Filipovským.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, vzpomínky J. 
Pleskota

NOČNÍ MOTÝL
ČR, 1941, 84 min., čb
Melodrama Františka Čápa o krásné vychovatel-
ce, která marně touží po lásce ženatého muže. 
Skončí v náručí jiného a nakonec jako zpěvač-
ka ve vinárně… Hrají: Hana Vítová, Svatopluk 
Beneš, Gustav Nezval, Adina Mandlová, Marie 
Glázrová, Rudolf Hrušínský a další.
TITULKY: české pro neslyšící
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O VĚCECH  
NADPŘIROZENÝCH
ČR, 1958, 104 min., čb
Tři povídky z pera Karla Čapka (Glorie, Tajemství 
písma, Právní případ) nás přesvědčí o tom, že 
ne každý dobrý skutek je oceněn a správně od-
měněn a že ne vše je tak, jak to na první pohled 
vypadá. Hrají – L. Pešek, V. Brodský, O. Nový, J. 
Marvan, M. Kopecký a další.
TITULKY: české pro neslyšící

OBUŠKU,  
Z PYTLE VEN!
ČR, 1955, 71 min., barevný
Pohádka s  L. Peškem režírovaná Jaromírem 
Pleskotem o chudém muzikantovi, kterému kou-
zelný dědeček daruje ubrousek, co sám prostírá, 
a oslíka, z něhož padají dukáty. Třetí dar však 
muzikant odmítne, později však zjistí, že ho je 
občas také potřeba.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

OHNIVÉ LÉTO
ČR, 1939, 88 min., čb
Filmová báseň o bouřlivém mládí podle románu 
Václava Kršky s Lídou Baarovou, Svatoplukem 
Benešem a Zorkou Janů v hlavních rolích. Děj 
filmu se točí kolem osudů několika mladých lidí. 
O  prázdninách prožívají letní lásky, okamžiky 
štěstí i smutku. Ve snímku se poprvé setkaly na 
scéně i sestry Lída Baarová a Zorka Janů a obě 
předvedly, že to před kamerou skutečně umí.
TITULKY: české pro neslyšící

OKÉNKO
ČR, 1933, 110 min., čb
První zpracování divadelní hry Olgy Scheinpflu-
gové. Komedie Vladimíra Slavínského o docentu 
Johánkovi, který tak mocně zapíjel zprávu o dě-
dictví po strýci, až si nakonec musel vzít dceru 
domovnice a zaplatit vyděrači za mlčení. O hu-
morné situace se ve snímku starají H. Haas, A. 
Nedošinská, L. Baarová, L. Pešek a další.
TITULKY: české pro neslyšící

OKOUZLENÁ
ČR, 1942, 94 min., čb
Dramatický příběh o zklamané lásce s Natašou 
Gollovou a Karlem Högerem. Lenka Bártová se 
zamiluje do doktora Pavla Chvojky. Čeká s ním 
dítě, jenže on si má brát jinou. Pavlovi proto 
o dítěti neřekne a rozhodne se být svobodnou 
matkou… Ve vedlejší roli září Adina Mandlová 
jako Lenčina přítelkyně Milada a  také Marie 
Glázrová, která hraje chladnou a majetnickou 
manželku Pavla Chvojky.
TITULKY: české pro neslyšící

ON A JEHO SESTRA
ČR, 1931, 89 min., čb
Komedie Karla Lamače a  Martina Friče s  V. 
Burianem a A. Ondrákovou o listonoši Brabco-
vi a jeho sestře Anny, která touží po světlech 
ramp. Brabcovi se povede Anny k divadlu dostat, 
avšak musí čelit i jistým komplikacím.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA 
ŠVEJKA
ČR, 1930, 76 min., čb
Střihový film Martina Friče, který vznikl ze tří 
němých snímků z roku 1926. Hlavní roli tu na-
prosto úžasně ztvárnil nepřekonatelný Karel 
Noll. Těšit se můžete i na Dobrého vojáka Švejka 
v podání Saši Rašilova, který byl na disk přidán 
jako bonus, přestože se nedochoval kompletní. 
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD, Dobrý voják Švejk (1931), Švejk 
na filmovém plátně 

OTRÁVENÉ SVĚTLO
ČR, 1921, 62 min., čb
Akční drama J. S. Kolára s A. Ondrákovou a K. 
Lamačem v hlavních rolích. Němý film doplňu-
je moderní hudební doprovod. Speciální vydání 
s vloženou brožurou, DVD v dvojjazyčné verzi 
(angličtina). Vyšlo společně s  filmem Příchozí 
z temnot (info na str. 24)
TITULKY: anglické, české
BONUSY: 5 krátkých filmů J. S. Kolára (1917–
1921)

DVD BOX, DGP

DVD BOX

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX

DVD BOX, DGP

DGP SPECIÁLNÍ EDICE

DVD BOX, DGP

PACIENTKA DR. HEGLA
ČR, 1940, 85 min., čb
Psychologické drama Otakara Vávry s Adinou 
Mandlovou, kterou svede záletný lékař. Karla 
Janotová je odvezena do nemocnice. Operuje ji 
nejlepší pražský chirurg – MUDr. Hegl (O. Kor-
belář). Oslabená Karla dostane po úspěšné ope-
raci zápal plic. Doktor ji však vyléčí a Karla se 
do něho zamiluje a začne se s ženatým lékařem 
tajně scházet…
TITULKY: české pro neslyšící

PAKLÍČ
ČR, 1944, 88 min., čb
Kriminální komedie podle stejnojmenného de-
tektivního románu Eduarda Fikera. Úspěšný 
spisovatel Gabriel Anděl nedokáže snést, jak se 
mu jeho žena Lola věčně plete do řemesla, a tak 
dojde k závěru, že se s ní rozvede. Rozhodne 
se, že se odstěhuje do své venkovské vily. V tu 
chvíli se na scéně objevuje policejní inspektor, 
který přichází s varováním, že nějací podvodníci 
se chystají dotyčný dům prodat bohatému Če-
choameričanovi…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP
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PÁTÉ KOLO U VOZU
ČR, 1958, 88 min., čb
Veselý příběh o babičce, která se nedala, v hlavní 
roli se Zdeňkou Baldovou. Komedie vypráví o jed-
né pražské rodině a babičce, která je „pátým ko-
lem u vozu“. Slibovali jí, že ji budou hýčkat, a při-
tom se stala jakýmsi rodinným otrokem, který 
nakupuje, vaří, uklízí, dohlíží na děti, pere, zašívá, 
prostě vede chod celé domácnosti. Babičce však 
brzy dojde trpělivost…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

PAST
ČR, 1950, 93 min., čb
Drama o odbojářích a událostech, které násle-
dovaly po atentátu na Heydricha. Je rok 1942 
a gestapo v Praze usilovně pátrá po odbojové 
skupině, kterou má vést muž jménem Čermák. 
Při jedné razii je zatčena její členka Růžena Ku-
bínová (V. Chramostová), kterou gestapo krutě 
vyslýchá. K Růženě do cely je nasazena konfi-
dentka Herta, která díky své herecké minulosti 
získá její důvěru…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

PALIČOVA DCERA 
ČR, 1941, 88 min., čb
Drama podle předlohy Josefa Kajetána Tyla o šu-
maři Valentovi (Zdeněk Štěpánek) a jeho dceři 
Rozárce (Lída Baarová), která upadne v podezře-
ní ze žhářství. Otakar Jeremiáš získal za hudbu 
k filmu v roce 1941 Národní cenu. 
TITULKY: české pro neslyšící

PÁN A SLUHA 
ČR, 1938, 84 min., čb
Tato komedie Waltera Schorsche, ve které ex-
celuje Jindřich Plachta jako sluha gentleman, 
patří ke klenotům 30. let. Vypráví o nečekaném 
a neobvyklém dědictví, jehož součástí je sluha 
s perfektním vystupováním. Takový sluha ovšem 
přináší zmatek do života chudého úředníka (F. 
Krištof-Veselý) a je příčinou řady komických situ-
ací. Dále hrají – E. Gerová, R. Schránil, B. Veverka 
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

PANENKA
ČR, 1938, 84 min., čb
Věra Ferbasová jako živá loutka v neuvěřitelně 
veselé příhodě! Dobový tisk uváděl, že „ještě 
žádný jiný film neposkytl Věře Ferbasové tolik 
možností, aby rozvinula celou stupnici svého 
komediálního umění jako zde“.
TITULKY: české pro neslyšící

PANENSTVÍ
ČR, 1937, 83 min., čb
Drama Otakara Vávry o tragickém osudu mla-
dé ženy, která se snaží získat peníze na léčení 
svého nemocného přítele. Hrají – L. Baarová, F. 
Kreuzmann, L. Boháč, A. Mandlová a další. Vyšlo 
na DVD společně s filmem Život je pes, více info 
na str. 35.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, vzpomíná-
ní režiséra O. Vávry

PANCHO SE ŽENÍ
ČR, 1945-1946, 90 min., čb
Veselá parodie na rodokapsové příběhy v režii 
Rudolfa Hrušínského a Františka Salzera. Dob-
rodruh Pancho se zakouká do krásné Rosity, ale 
ta se má na přání rodičů vdát za přihlouplého 
Pedra… Druhý a poslední režijní pokus mladičké-
ho Rudolfa Hrušínského byl natočen na sklonku 
roku 1944, ale na plátna se dostal po úpravách 
až v roce 1946. Objevuje se zde poprvé v celo-
večerním filmu ve svých šestapadesáti letech 
Jarmila Kurandová.
TITULKY: české pro neslyšící

PANTÁTA BEZOUŠEK
ČR, 1941, 89 min., čb
Adaptace románu Karla Václava Raise, režírova-
ná Jiřím Slavíčkem, o výletu bodrého venkovana 
do Prahy, kde pozná sestru své snachy, které 
otec zakazuje její lásku. Ve filmu uvidíte Jaro-
slava Vojtu, Ladislava Boháče, Zitu Kabátovou, 
Vlastu Matulovou, Karla Hašlera aj.
TITULKY: české pro neslyšící

PANNA
ČR, 1940, 83 min., čb
Veselý příběh Kláry (V. Ferbasová), která se sna-
ží pomocí výmluvy utéct plánovanému sňatku, 
který si přejí její rodiče (A. Nedošinská, S Raši-
lov). Dále hrají: Raoul Schránil, Sylva Langová, 
Božena Šustrová, Jiří Steimar, Marie Rosůlková, 
Čeněk Šlégl a další.
TITULKY: české pro neslyšící

PAROHY
ČR, 1947, 77 min., čb
Hříčka o vydraženém paroží, které způsobí la-
vinu nedorozumění a málem přivede ke krachu 
šťastné manželství Viktorina a Zuzanky. Kome-
die Františka Sádka a Alfréda Radoka s O. No-
vým. Samostatně v digipacku, vyšlo také v DVD 
boxu společně s filmem Valentin Dobrotivý, více 
info na str. 32.
TITULKY: české pro neslyšící
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PELIKÁN MÁ ALIBI
ČR, 1940, 77 min., čb
Po loupeži v klenotnictví je Karel Pelikán vyslý-
chán policií – je totiž k nerozeznání podobný 
lupiči a jen těžko dokazuje své alibi; jako důkaz 
totiž existuje jeho fotografie na místě činu. 
V úloze dvou zmatených fotografů excelují J. 
Plachta a S. Neumann.
TITULKY: české pro neslyšící

PENÍZE NEBO ŽIVOT
ČR, 1932, 94 min., čb
Jiří Voskovec a Jan Werich ve veselohře režiséra 
Jindřicha Honzla. Příběh se točí kolem ukrade-
ného náhrdelníku, který ztratil prchající zloděj. 
Tonda, kvítko periferie, ho najde a chce ho vrátit. 
Po chvíli se ale sám stává pronásledovaným. Ve 
filmu zazní oblíbená píseň Život je jen náhoda 
v podání dvou známých hereček – Hany Vítové 
a Ljuby Hermanové.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

PĚT Z MILIONU
ČR, 1959, 100 min., čb
Pět krátkých příběhů z  každodenního života 
Prahy, ve kterém mimo osudů obyčejných lidí 
můžeme vidět také přehlídku pražské aglome-
race – od historického centra přes pavlačový 
dům, novostavby na kraji města až po rekreační 
osadu kousek za Prahou. Hrají – J. Marvan, J. 
Tříska, F. Kreuzmann, H. Vojtová, V. Thielová, V. 
Brodský, K. Chadimová a další.
TITULKY: české pro neslyšící

PLAVECKÝ MARIÁŠ
ČR, 1952, 78 min., čb
Bývalého voraře Josefa Váňu trápí, že v lesích 
po vichřici zůstala spousta dřeva a nikdo jej ne-
sváží. Váňa svolá na pomoc všechny své kama-
rády a ruku k dílu přiloží i lidé z vesnice. Komedie 
Václava Wassermana s J. Marvanem, J. Plachým 
a K. Fialovou.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

POBOČNÍK  
JEHO VÝSOSTI
ČR, 1933, 78 min., čb
Nadporučík Patera je na dálku jmenován po-
bočníkem prince Evžena, který má před svatbou 
a musí se rozejít se svou milenkou. Místo jejich 
poslední schůzky však vypukne kolotoč plný 
omylů. Komedie Martina Friče s V. Burianem a S. 
Marwille.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, ukázka ně-
mecké verze filmu

POČESTNÉ PANÍ  
PARDUBICKÉ
ČR, 1944, 83 min., čb
Pardubický kat Jiří a  jeho žena Rozina těžce 
nesou, že jimi měšťané opovrhují. Když však Jiří 
pomůže starostovi, který byl přepaden, zprostí 
ho úřady jeho potupné služby. Komedie Martina 
Friče s F. Smolíkem a J. Štěpničkovou.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

PODOBIZNA
ČR, 1947, 89 min., čb
Fantastické drama s  hororovými prvky podle 
předlohy N. V. Gogola natočil Jiří Slavíček. Zlý 
lichvář Chazaj si nechá namalovat svůj vlastní 
portrét. Díla se ujme chudý malíř Šimon, který 
během své práce začne propadat hrůzným 
představám, až nakonec spáchá sebevraždu. 
Cosi hrůzného a neviditelného se mu povede 
zachytit i v obraze.
TITULKY: české pro neslyšící

POHÁDKA MÁJE
ČR, 1940, 88 min., čb
Student Ríša (S. Beneš), který se více než studi-
ím věnuje flámům a výtržnostem, se rozhodne 
odjet na čas ke strýci na Moravu. Seznámí se tu 
s plachou Helenkou (N. Gollová) a jejich známost 
se mění ve velkou lásku. Adaptace románu Vilé-
ma Mrštíka v režii Otakara Vávry.
TITULKY: české pro neslyšící
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DVD BOX, DGP

DVD BOX SPECIÁLNÍ EDICE DVD BOX, DGP

DVD BOX

DVD BOX, DGP DVD BOX

POKUŠENÍ PANÍ ANTONIE
ČR, 1937, 98 min., čb
Komedie s Antonií Nedošinskou a Lídou Baaro-
vou o jedné dobře myšlené lži. Antonie Nováko-
vá chce zajistit své jediné dceři Miladě dostateč-
né vzdělání. Přihlásí se tedy na inzerát, kterým si 
inženýr Domanský hledá spolehlivou hospodyni. 
Při pohovoru v jeho vile však vyjde najevo, že 
Domanský má jednu neobvyklou podmínku – 
budoucí hospodyně musí být bezdětná a bez 
příbuzenstva. Antonie dceru zapře a nastoupí 
do služby…
TITULKY: české pro neslyšící

POLIBEK ZE STADIONU
ČR, 1947, 78 min., čb
Legendární sportovní hlasatelé Laufer, Mašlonka 
a Procházka ve filmové veselohře Martina Fri-
če. Film čerpá námět z rozruchu při mistrovství 
světa v ledním hokeji v roce 1947. Rakousko ví-
tězí nad Švédskem. Československo získává titul 
mistrů světa. Dav na stadionu šílí radostí a tu 
z ničeho nic dostane zubař Jan Vaněček polibek 
od rozjásané neznámé dívky…
TITULKY: české pro neslyšící
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PROSÍM NEBUDIT
ČR, 1962, 82 min., čb / barevný
Komedie o věčně zasněné slečně Heleně v hlavní 
roli s Janou Hlaváčovou. Helena je prodavačkou 
v květinářství. Její život se jí zdá příliš obyčejný 
a ráda utíká do světa své bohaté fantazie. Ve 
svých snech je kosmonautkou, slavnou zpěvač-
kou i vzornou hospodyňkou a matkou čtyřčat. 
Helenin přítel Pepík se snaží její výstřelky a fan-
tazírování chápat, ale přeci jen dojde k hádce…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

PROBUZENÍ 
ČR, 1959, 97 min., čb
Psychologické drama Jiřího Krejčíka o problé-
mové mládeži s nádhernou Janou Brejchovou 
a fešáky Petrem Kostkou, Janem Šmídem a Ji-
řím Kodetem vypráví příběh šestnáctileté Jitky, 
která uteče z výchovného ústavu, aby se vrátila 
k partě kluků, kteří se baví pitím a krádežemi. 
Jednoho dne však potká hodného kluka Tonka 
a začne si uvědomovat, že by chtěla svůj život 
změnit…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

POZNEJ SVÉHO MUŽE
ČR, 1940, 102 min., čb
Komedie Vladimíra Slavínského o  tom, že po-
znat toho pravého není nic jednoduchého. A tak 
dcera krachujícího velkostatkáře s hrůzou zjistí, 
že se neprovdala za bohatého muže, nýbrž za 
sňatkového podvodníka. Těšit se můžete na J. 
Marvana, M. Fričovou, J. Pivce, R. Schránila, T. 
Pištěka, E. Nollovou, F. Futuristu aj.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

POSLEDNÍ MOHYKÁN
ČR, 1947, 89 min., čb
Komedie Vladimíra Slavínského s J. Marvanem 
a M. Valentovou o krutovládě Bořivoje Kohouta 
nad milující rodinou. Lest zamilovaného muže 
nastaví Bořivojovi zrcadlo a ten si uvědomí, jak 
zbytečně přísný byl.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

POSLEDNÍ MUŽ
ČR, 1934, 88 min., čb
Hugo Haas v  komedii režiséra Martina Friče 
o despotickém profesorovi, který vyžaduje po-
slušnost nejen od svých studentů, ale i rodin-
ných příslušníků. Jednoho dne předstírá, že je 
figurínou, a díky tomu se dozví, co si o něm jeho 
nejbližší myslí.
TITULKY: české pro neslyšící

POSLUŠNĚ HLÁSÍM
ČR, 1957, 90 min., barevný
Pokračování Haškova světoznámého románu 
o válečných příhodách dobrého vojáka Švejka 
v režii Karla Steklého. V hlavní roli září R. Hru-
šínský, S. Beneš, M. Nedbal, J. Marvan a další. 
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: F, BIO, FIO, SD, FF „Zpráva o císaři 
pánu“

POSLUŠNĚ HLÁSÍM  
DOBRÝ VOJÁK 
ŠVEJK
ČR, 1956-1957, 195 min., barevný
Dvoudiskové vydání filmového zpracování Haš-
kova románu o osudech dobrého vojáka Švejka. 
Obsahuje dva filmy – Dobrý voják Švejk a Po-
slušně hlásím.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R, FF „Zpráva o cí-
saři pánu“

PRÁČE
ČR, 1960, 83 min., čb
Válečné drama Karla Kachyni vypráví o malém 
chlapci osvobozeném z koncentračního tábora, 
který je přidělen k oddílu polní prádelny. Vojáci si 
ho oblíbí a přezdívají mu Práče. Ve filmu hrají – 
M. Koblic, V. Menšík. V. Hlavatý a další.
TITULKY: české pro neslyšící

PRÁVĚ ZAČÍNÁME
ČR, 1946, 88 min., čb
Komedie Vladimíra Slavínského s J. Plachtou, J. 
Marvanem a M. Valentovou o principálovi, který 
má už dost kočovného způsobu života. Uteče od 
ženy a nastěhuje se do Prahy ke svému příteli. 
S jejich osudy zamíchá osiřelý chlapec.
TITULKY: české pro neslyšící

PRINCEZNA SE  
ZLATOU HVĚZDOU
ČR, 1959, 80 min., barevný
M. Kyselková a J. Zíma v pohádce Martina Friče 
o princezně Ladě a princi Radovanovi, na jehož 
zámku princezna Lada v přestrojení slouží v ku-
chyni. Princ se do ní zamiluje, ale pro Ladu si 
přijde válkychtivý král Kazisvět…
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

DVD BOX

DVD BOX, DGP

DGP LUX

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX

DVD BOX, DGP
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PŘÍKLADY TÁHNOU
ČR, 1939, 85 min., čb
Komedie M. Cikána o  generačních rozdílech 
a přístupech k životu s hvězdným obsazením. 
Babičku v teplákách hraje R. Nasková, její vnuč-
ky N. Gollová a S. Májová.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

PŘÍTELKYNĚ  
PANA MINISTRA
ČR, 1940, 87 min., čb
Nepravdivé pomluvy pomohou úřednici Julince 
získat lepší místo ve firmě i vyšší plat. Stačilo 
jen jednou jet ve výtahu s panem ministrem… 
Adina Mandlová a Oldřich Nový v komedii Vla-
dimíra Slavínského. Dále hrají: František Paul, 
Zdeňka Baldová, Jaroslav Marvan, Světla Svozi-
lová, Raoul Schránil, Václav Vydra, Marie Rosůl-
ková, Bohuš Záhorský a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

PROVDÁM SVOU ŽENU
ČR, 1941, 81 min., čb
Docent Ducánek se již dávno vyrovnal s odcho-
dem své ženy, která jej opustila kvůli milenci. Ale 
ona se náhle po letech vrací a poklidné domác-
nosti hrozí naprostý rozvrat… Komedie Mirosla-
va Cikána s V. Burianem a S. Svozilovou.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, vzpomíná-
ní Zity Kabátové

PRSTÝNEK
ČR, 1944, 92 min., čb
Jan Sochor je jediný, kdo stojí v cestě stavbě 
nové kapličky a námluvám mladého zámeckého 
pána, který se dvoří jeho dceři. Ke staré kapličce 
ho poutá romantická vzpomínka a k mladému 
knížeti ještě něco hlubšího. Komedie Martina 
Friče s O. Korbelářem a V. Fabianovou. Vyšlo na 
DVD společně s filmem Morálka paní Dulské, více 
info na str. 17.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

PŘED MATURITOU
ČR, 1932, 92 min., čb
Život středoškolských studentů ovlivňuje pe-
dantský profesor Kleč, který s nimi jede na škol-
ní výlet, kde vznikne konflikt. Drama V. Vančury 
a S. Innemanna v hlavní roli s J. Plachtou. Vyšlo 
na DVD společně s filmem U nás v Kocourkově, 
více info na str. 31.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, Vladislav Van-
čura a film

PŘEDNOSTA STANICE
ČR, 1941, 89 min., čb
Svérázný nosič reklam Ťopka se ve vleku událos-
tí ocitá v uniformě přednosty železniční stanice 
a statečně čelí nejen generální inspekci drah, ale 
dokonce aspiruje na povýšení… Komedie Jana 
Svitáka s V. Burianem a Z. Kabátovou.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, vzpomínání Zity 
Kabátové

PŘEDTUCHA
ČR, 1947, 86 min., čb
Drama podle stejnojmenné novely spisovatelky 
Marie Pujmanové v režii Otakara Vávry. Rodina 
profesora Jelínka tráví prázdniny na letním bytě 
s dospívající dcerou Jarmilou. Její rodiče odjíždějí 
pryč a dívka se chystá navštívit jednoho chlap-
ce v jeho chatě. Tam ji však najednou zachvá-
tí předtucha, že se rodičům stalo něco zlého 
a z chaty uteče. Večer se z rádia dozví, že došlo 
k nehodě vlaku, ve kterém jeli její rodiče…
TITULKY: české pro neslyšící

PŘIJDU HNED
ČR, 1942, 75 min., čb
Saša Rašilov jako pan Barvínek, v komedii Ota-
kara Vávry, dostane dopis od notáře, ve kterém 
stojí, že se má dostavit k otevření závěti svého 
zesnulého příbuzného. Pozůstalí po přečtení 
závěti neváhají a rozeberou si své dědictví, na 
pana Barvínka zbyde jen bernardýn. Dále hra-
jí: Vlasta Matulová, Svatopluk Beneš, Theodor 
Pištěk, Růžena Šlemrová, Anna Letenská, Blanka 
Waleská a další.
TITULKY: české pro neslyšící

PŘÍCHOZÍ Z TEMNOT
ČR, 1921, 62 min., čb
Hudbu k fantastickému hororu složilo nově trio 
Neuvěřitelno. Hrají: A. Ondráková, K. Lamač, T. 
Pištěk a další. Speciální vydání s brožurou, DVD 
je v dvojjazyčné verzi (angličtina). Vyšlo na DVD 
společně s  filmem Otrávené světlo (info na 
str. 20)
TITULKY: anglické, české
BONUSY: archivní a nepoužité záběry, R, Kine-
matografie potencialit

DVD BOX DVD BOX

DVD BOX

DVD BOX DGP SPECIÁLNÍ EDICE

DVD BOX, DGP

DVD BOX

PROTI VŠEM
ČR, 1957, 109 min., barevný
Historický film Otakara Vávry z období husit-
ských válek podle románu Aloise Jiráska. Po 
bitvě u Sudoměře se husitské hnutí šíří po celé 
zemi a lidé odcházejí budovat opevnění města 
Tábor. Pražané žádají o pomoc. Táborští v čele 
s Janem Žižkou se opevní na hoře Vítkově.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

DVD BOX, DGP
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ROZKOŠNÝ PŘÍBĚH 
ČR, 1936, 107 min., čb
Vskutku rozkošná komedie o chudé prodavač-
ce (V. Ferbasová) a milionáři (F. Krištof-Veselý), 
který se do ní zakouká. Klasická love story Vladi-
míra Slavínského, ve které kromě zamilovaných 
hrdliček uvidíte také Z. Kabátovou, R. Šlemrovou, 
O. Nového, A. Mandlovou, J. Pivce, L. Peška či 
T. Pištěka.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

ROZINA SEBRANEC
ČR, 1945, 88 min., čb
Historické drama o nelehkém osudu tempera-
mentní dívky Roziny režírované Otakarem Váv-
rou. Příběh se odehrává v Praze na začátku 17. 
století. Rozina se dozví od své matky, že je ve 
skutečnosti nalezencem. Citově strádající dív-
ka se upne ke své první lásce – italskému skláři 
Nikolovi. Ten ji opustí, ačkoli jí přísahal věrnost. 
Rozina se proto provdá bez lásky za starého 
a bohatého zednického cechmistra Karfa…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

PSOHLAVCI
ČR, 1955, 88 min., barevný
„Lomikare, Lomikare. Do roka a do dne zvu tě 
Lomikare na Boží súd.“ Barevný film podle stej-
nojmenného románu Aloise Jiráska zpracovává 
známou historii vzpoury statečných Chodů, 
vedených Janem Sladkým Kozinou a Matějem 
Přibkem, proti násilnickému tyranství cizáckého 
šlechtice Wolfa Maxmiliána Lamingena z Alben-
reuthu. Hrají – V. Ráž, J. Dítětová, F. Kovářík, J. 
Kurandová a další.
TITULKY: české pro neslyšící

PUDR A BENZIN
ČR, 1931, 89 min., čb
Jiří Voskovec a Jan Werich v komedii Jindřicha 
Honzla o nešikovném strážníkovi a nešikovném 
řidiči, kteří se seznámí při autonehodě s krás-
nou herečkou Martou. Ve filmu uslyšíte známé 
skladby Jaroslava Ježka „Buggatti step“, „Ezop 
a brabenec“ a „Nikdy nic nikdo nemá“.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

DVD BOX, DGP

DVD BOX SPECIÁLNÍ EDICE

PUNŤA A ČTYŘLÍSTEK
ČR, 1955, 90 min., barevný
Dobrodružný příběh o ztraceném pejskovi a de-
tektivním pátrání dětských hrdinů v režii Jiřího 
Weisse. Tonda potká na ulici osamělého foxterié-
ra Asťu a dá mu kus housky. Pes ho pak následu-
je a Tonda se rozhodne, že si psa ponechá. Ten-
to film poskytl první větší příležitost pozdějším 
hvězdám Václavu Postráneckému a Vladimíru 
Pucholtovi. Kromě milého příběhu divákovi nabí-
zí i pohled na život v 50. letech minulého století. 
TITULKY: české pro neslyšící

PYŠNÁ PRINCEZNA
ČR, 1952, 88 min., čb
V Půlnočním království vládne starý král, který 
má špatné rádce a také pyšnou dceru. O její ruku 
se uchází šlechetný král Miroslav, který se vydá-
vá za zahradníka. V pohádce Bořivoje Zemana 
uvidíte V. Ráže, A. Vránovou a M. Kopeckého.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, FF, „Po-
hádka z lásky“

ROMEO, JULIE A TMA
ČR, 1959, 93 min., čb
Několika mezinárodními cenami ověnčené dra-
ma podle knižní předlohy Jana Otčenáška vy-
práví příběh studenta Pavla Rumlera (I. Mistrík), 
který v době po atentátu na Heydricha ukryje 
židovskou dívku (D. Smutná) na půdě a tím ohro-
zí život celé rodiny i sousedů…
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

PYTLÁKOVA  
SCHOVANKA  
ANEB ŠLECHETNÝ MILIONÁŘ
ČR, 1949, 116 min., čb / barevné finále
Parodie Martina Friče s O. Novým a H. Vítovou 
o mladičké Ellen, která odchází do velkoměsta. 
Na své cestě se zamiluje do laskavého milioná-
ře, ale osud jim nepřeje a oba prožijí dramatické 
chvíle…
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

REVIZOR
ČR, 1933, 70 min., čb
Do ruského provinčního městečka přijíždí 
úředník Chlestakov, kterého místní považují za 
revizora. Klasická komedie Martina Friče podle 
předlohy N. V. Gogola, v níž hrají V. Burian a J. 
Marvan. Vyšlo na DVD společně s filmem Dva-
náct křesel, více info na str. 7.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

ROBINSONKA
ČR, 1956, 74 min., čb
O letních prázdninách se Bláža Borová (J. Tvrzní-
ková) dozví, že se jí narodil bratříček. Její mamin-
ka však při porodu zemřela, a proto musí Bláža 
převzít chod domácnosti. Adaptace románu 
Marie Majerové v režii Jaromíra Pleskota.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX

DVD BOX
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RYBA NA SUCHU
ČR, 1942, 86 min., čb
Vlasta Burian v komedii Vladimíra Slavínského 
o  majiteli půjčovny loděk, který má na svém 
kontě 99 zachráněných tonoucích. Rád by do-
sáhl kulatého čísla, ale naději mu ubírá blížící se 
nucená regulace řeky. Podaří se mu dosáhnout 
svého snu?
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, vzpomínání Marie 
Štrosové-Steinerové

ŘEKA
ČR, 1933, 85 min., čb
Lyrický příběh Josefa Rovenského z překrásné-
ho Posázaví nás seznámí s mladým Pavlem (V. 
Jalovec), který miluje les, řeku i svou spolužačku 
Pepičku (J. Beránková). Jeho snem je ulovit šti-
ku, na kterou je vypsána odměna, a koupit své 
milé boty.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO

ŘEKA ČARUJE
ČR, 1945, 90 min., čb
Kvůli panovačné manželce ztrácí stárnoucí muž 
chuť do života. Návrat do rodného kraje ho změ-
ní. Zázračně omládne a začne si užívat radostí 
života. Komedie V. Kršky s F. Hanusem a R. Šlem-
rovou. Vyšlo na DVD společně s filmem Mladá 
léta, více info na str. 17.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, R

SIRÉNA
ČR, 1947, 75 min., čb
Skvěle natočená revoluční legenda podle romá-
nu Marie Majerové. Siréna je ojedinělé dílo, které 
vůbec nezestárlo. Jeho předností je podmanivé 
vizuální ztvárnění dělnického prostředí a pohnu-
tek lidí, které beznadějná situace žene k pudo-
vému jednání. Film právem získal v roce 1947 na 
VIII. MFF v Benátkách Velkou cenu a cenu za fil-
movou hudbu, zároveň v tomtéž roce byli státní 
cenou odměněni Marie Majerová, Karel Steklý, 
Jaroslav Tuzar, E. F. Burian a Marie Vášová.
TITULKY: české pro neslyšící

SEXTÁNKA
ČR, 1936, 89 min., čb
Romantická komedie S. Innemanna o lásce stu-
dentky (H. Vítová) k mladému profesorovi (R. 
Wanka). Souběžně byla natáčena německá verze 
v režii R. Landa a se stejným pracovním štábem. 
Z českých herců zde hrál pouze Rolf Wanka.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX

ROZTOMILÝ ČLOVĚK
ČR, 1941, 86 min., čb
Redaktor Bláha je muž plný fantazie a s radostí 
čeří poklidnou hladinu společenských vztahů 
výmysly, které pouští do světa, a potěšeně pak 
sleduje, jak se jeho mistrné lži šíří mezi důvěřivci. 
Komedie Martina Friče s O. Novým, N. Gollovou, 
L. Peškem a J. Marvanem.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

RUKAVIČKA
ČR, 1941, 107 min., čb
Jedna ztracená rukavička zasáhne do osudů 
mnoha lidí… Hrají: Nataša Gollová, Otomar 
Korbelář, Vlasta Fabianová, Růžena Šlemrová, 
Meda Valentová, Eman Fiala, Josef Kemr, Ferenc 
Futurista.
TITULKY: české pro neslyšící

RUSALKA
ČR, 1962, 105 min., barevný
Filmový přepis opery Antonína Dvořáka oceněný 
Zlatou cenou v kategorii dlouhých filmů na MF 
přehlídce v Teheránu. Víla Rusalka se zamiluje 
do mladého prince. Její otec vodník ji před touto 
láskou varuje, ale zároveň jí poradí, aby hleda-
la pomoc u ježibaby. Její podmínky jsou velmi 
kruté. Aby mohla žít ve světě lidí, musí něco 
obětovat. Hrají – Jana Andrsová, Vladimír Ráž, 
Jiřina Šejbalová a další. Zpívají – M. Šubrtová, Z. 
Švehla, V. Soukupová aj.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

SKLENĚNÁ OBLAKA
ČR, 1958, 18 min., barevný
Filmová báseň F. Vláčila o lásce k létání vypráví 
o malém chlapci, jeho otci a dědečkovi. Všichni 
tři sdílí lásku k letadlům. Chlapcův otec právě 
startuje z letištní dráhy a stoupá vzhůru k ne-
besům. Přihodí se mu ovšem nehoda. Chlapec 
však nepřestává být okouzlený výšinami, do 
kterých smí jen ptáci a piloti, a nadále sní, že 
se jednou také vznese do oblak. Vyšlo společně 
s filmy Konec jasnovidce (info str. 13) a Věštec 
(info str. 33).
TITULKY: české pro neslyšící

SLÁVKO NEDEJ SE!
ČR, 1938, 72 min., čb
Proměna ošklivého káčátka v  „moderní dívku 
1939“. Věra Ferbasová, Antonín Novotný a Jára 
Kohout v potrhlé komedii plné převleků z Kutné 
Hory. Dále hrají: Theodor Pištěk, Anna Letenská, 
Eman Fiala, Marie Norrová, Helena Bušová, Ella 
Nollová, Fanda Mrázek.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP
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SLEČNA MATINKA
ČR, 1938, 100 min., čb
Věra Ferbasová ve čtyřech úlohách v komedii 
plné převleků. Dále hrají: Jindřich Plachta, Eva 
Gerová, Theodor Pištěk, Světla Svozilová a další.
TITULKY: české pro neslyšící

SLEPICE A KOSTELNÍK
ČR, 1950, 88 min., čb
Komedie O. Lipského a J. Strejčka o radostné 
práci družstevníků, jež nelahodí zarputilému 
kulakovi Voznicovi – spřádá nekalé plány a k zá-
škodnickým akcím donutí i místního kostelníka 
Kodýtka. Hrají – O. Korbelář, J. Štěpničková, V. 
Burian a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, R

SMRT SI ŘÍKÁ  
ENGELCHEN
ČR, 1963, 129 min., čb
Český film režisérské dvojice Ján Kadár-Elmar 
Klos je adaptací stejnojmenného románu spiso-
vatele Ladislava Mňačka. Námětově se vrací do 
doby na sklonku II. světové války, kde zachycuje 
život a boje partyzánů na moravsko-slovenském 
pomezí.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R, FO

SMRT V SEDLE
ČR, 1958, 82 min., barevný
Dobrodružný příběh s kriminální zápletkou v re-
žii Jindřicha Poláka. Děj se odehrává v hřebčíně 
a vypráví o partě mladých lidí. Jedním z nich je 
sedmnáctiletý Tomáš, jehož největší láskou jsou 
koně, staré kovbojky a rodokapsy. Hrají – Rudolf 
Jelínek, Eduard Dubský, Radovan Lukavský, Jiří 
Sovák a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

SŇATKOVÁ KANCELÁŘ
ČR, 1932, 90 min., čb
Jindřich Plachta v roli majitele sňatkové kance-
láře VRKŮ a jeho snaha prosadit mládeneckou 
daň pro nesezdané. Dále hrají: Theodor Pištěk, 
Zdeňka Baldová, Eman Fiala, Jiřina Šejbalová, 
Zvonimir Rogoz, Růžena Šlemrová, Václav Vydra 
ml., Blanka Waleská.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

SNY NA NEDĚLI
ČR, 1959, 79 min., čb
Psychologický film z prostředí plicního sanato-
ria protkaný příběhy pacientů, kteří sní o jiném 
životě, než je pobyt v léčebně. Ve snímku tvůrci 
skvěle zachytili tíživou atmosféru sanatoria, 
nechybí zde ani poetika všedního dne a další 
přidanou hodnotou filmu jsou herecké výkony 
hlavních i vedlejších rolí, zejména Aleny Vráno-
vé, Eduarda Cupáka, Martina Růžka, Václava 
Lohniského, Miloše Kopeckého a dalších.
TITULKY: české pro neslyšící

SOBOTA
ČR, 1944, 89 min., čb
Drama o  manželské nevěře s  Hanou Vítovou 
a Oldřichem Novým v režii Václava Wasserma-
na. Heleně se zdá její život nudný a tak začne 
vypomáhat v květinářství, kde se seznámí s Ri-
chardem. Zamiluje se do něho, odejde od man-
žela, ale zanedlouho zjistí, že Richard je ženatý.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP
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SPANILÁ JÍZDA
ČR, 1963, 80 min., čb
Děj se odehrává v roce 1427, kdy byla v bitvě 
u Tachova rozprášena čtvrtá křížová výprava 
proti husitským kacířům, a v roce 1430, kdy hu-
sité podnikli výpad do Německa (tzv. spanilou 
jízdu). Historický film s Petrem Kostkou a Jiřím 
Valou natočil Oldřich Daněk.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

STRACH
ČR, 1963, 98 min, čb
Počátek vynikající série kriminálních případů ma-
jora Kalaše s R. Hrušínským a R. Brzobohatým. 
Tato syrová detektivka, která stála na počátku 
trilogie, nabízí skvěle vystavěný příběh a pře-
kvapivé rozuzlení. Předlohou filmu byl román 
Eduarda Fikera Kilometr 19.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

STARCI NA CHMELU
ČR, 1964, 88 min., barevný
Na chmelové brigádě se do sebe zamiluje dvoji-
ce studentů. Jenže láska Hanky a Filipa je okolím 
považována za nevhodnou, a jsou proto z bri-
gády vyloučeni. Muzikál Ladislava Rychmana 
v hlavních rolích s V. Pucholtem a I. Pavlovou.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX
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STRAKONICKÝ DUDÁK
ČR, 1955, 107 min., barevný
Klasické zpracování pohádkového příběhu J. K. 
Tyla o dudákovi Švandovi (J. Mixa), který pod-
lehne vyprávění Šavličky (J. Bek) a  rozhodne 
se ve světě získat peníze a slávu. Dále hrají L. 
Pešek, R. Hrušínský, M. Tomášová, K. Fialová, V. 
Fabianová aj.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

STŘÍBRNÝ VÍTR
ČR, 1954, 95 min., barevný
Slavný román Fráni Šrámka ve filmovém zpra-
cování V. Kršky s nezapomenutelným Eduardem 
Cupákem a půvabnou Janou Rybářovou. Dále 
hrají: R. Lukavský, M. Brožová, V. Ráž a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R, A řeka mu 
zpívala…

STUDUJEME ZA ŠKOLOU
ČR, 1939, 86 min., čb
Komedie o studentech, kteří se spiknou proti 
přísnému učiteli. Ten je totiž nutí odříkavat přes-
né formulace z knihy, kterou sám napsal. Když 
se proti tomu ohradí studentka Eva, profesor 
pošle tři své studenty na praxi do obchodního 
domu, kde se však ukáže, že teorie a praxe jsou 
dvě odlišné věci. Hrají – F. Smolík, N. Gollová, S. 
Beneš, J. Marvan, R. Hrušínský, J. Kemr, F. Fili-
povský a další.
TITULKY: české pro neslyšící

STUDENTSKÁ MÁMA
ČR, 1935, 100 min., čb
Komedie o  slečně Klatovské, která mateřsky 
pečuje o všechny své podnájemníky; je svými 
studenty milována a rodiče jí bez obav svěřu-
jí své dcery a syny. Hrají: Antonie Nedošinská, 
Theodor Pištěk, Svatopluk Beneš, Věra Ferbaso-
vá, Blanka Waleská a další.
TITULKY: české pro neslyšící

SVĚDOMÍ
ČR, 1948, 94 min., čb
Psychologické drama režiséra Jiřího Krejčíka 
o muži (M. Nedbal), který způsobí svým autem 
smrtelný úraz malému školákovi. Z místa neho-
dy ujede, protože se obává prozrazení manžel-
ské nevěry. Je vydírán a musí krýt pojišťovací 
podvod.
TITULKY: české pro neslyšící

SVATEBNÍ CESTA
ČR, 1938, 94 min., čb
Komplikace v  manželství nastanou hned po 
sňatku Heleny (E. Gerová) s profesorem Arturem 
Čejkou (F. Krištof-Veselý) ve vlaku na svatební 
cestě. Čejka se tu opět setkává s  půvabnou 
mladou herečkou Káťou (A. Mandlová) a události 
nabírají spád… Jak se zachová novomanželka?
TITULKY: české pro neslyšící

SVĚT KDE SE ŽEBRÁ
ČR, 1938, 78 min., čb
Komedii s Hugo Haasem v roli zámožného, ale 
lakomého žebráka natočil Miroslav Cikán. Jed-
noruký žebrák Dostál už několik let vysedává 
na pražské ulici, kde se pravidelně potkává s ko-
lemjdoucím právníkem Neprosilem. Ten chodí do 
blízkého automatu, zejména kvůli krásné dívce 
Zorce. Neprosil netuší, že je schovankou žebráka 
Dostála. Je příliš nesmělý, aby ji oslovil. Jednoho 
dne se dá žebrák s právníkem do řeči…
TITULKY: české pro neslyšící

SVĚT PATŘÍ NÁM
ČR, 1937, 93 min., čb
J. Voskovec a J. Werich v komedii Martina Friče, 
která se snaží poukázat na nebezpečí šířícího se 
fašismu a jeho zločinnou demagogii. Zkrachova-
lý majitel panoptika Lionel využije chaotických 
poměrů a připravuje puč a nastolení diktátor-
ského režimu.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR
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SVĚTLO JEHO OČÍ
ČR, 1936, 85 min., čb
Filmový debut Zity Kabátové natočil Václav Ku-
básek. Melodrama o Frankovi (Jiří Dohnal), který 
přišel o zrak, a ošetřovatelce Mileně (Zita Kabá-
tová), která se stane „světlem jeho očí“. Mezi 
ním a Miladou vznikne vztah, který však naruší 
Frankovo nečekané uzdravení.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD

SYNOVÉ HOR
ČR, 1956, 82 min., čb
Životopisné drama ze sportovního prostředí na-
točené podle skutečné události. Hlavními hrdiny 
příběhu jsou nadšený lyžař Bohumil Hanč a jeho 
dobrý přítel Václav Vrbata, kteří zahynuli v Kr-
konoších v roce 1913 při mezinárodním závodě. 
Ve filmu hraje starého lesníka skutečný účastník 
tohoto neblaze proslulého závodu Emerich Rath, 
který tehdy našel vysíleného Hanče a snažil se 
ho také zachránit; sám se stal málem třetí obětí.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP
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TANEČNICE 
ČR, 1943, 94 min., čb
Strhující kostýmní drama o baleríně (M. Glázro-
vá), která dala přednost kariéře před rodinou. 
Když se bezcitná matka rozhodne svůj život 
změnit, zjístí, že ztratila to nejcennější – lásku 
svého dítěte. Snímek volně navazuje tématem 
i způsobem ztvárnění na Nočního motýla. Ve 
své době to byl jeden z nejnákladnějších snímků 
(pečlivá dobová výprava i kostýmy).
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX, DGP

TAM NA KONEČNÉ
ČR, 1957, 98 min., čb
Film vypráví o obyvatelích domu Na Smyčce, který 
se nachází na konečné tramvaje. Psychologické 
drama natočila dvojice Ján Kadár-Elmar Klos 
a hrají v něm E. Očenášová, V. Ráž, M. Růžek, J. Dí-
tětová a další. Speciální vydání obsahuje vloženou 
brožuru, DVD je v dvojjazyčné verzi (angličtina)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: komentáře – Ivan Klimeš, Václav 
Macek a Eduard Klos ml.; filmy – Dobrodružství 
s nahým klukem, Než začne den; brožura

DGP SPECIÁLNÍ EDICE

ŠTĚSTÍ PRO DVA
ČR, 1940, 83 min., čb
Hudební komedie Miroslava Cikána o velké ope-
retní hvězdě, která se snaží před senzacechti-
vou veřejností utajit, že je již několik let šťastně 
vdaná, a má dokonce i čtyřletou dceru. Její muž 
předstírá, že je její právník, a  k  manželce se 
vkrádá jen potají… Hrají – J. Kšírová, J. Pivec, E. 
Vandasová, J. Vondrovič aj.
TITULKY: české pro neslyšící

ŠKOLA OTCŮ
ČR, 1957, 100 min., čb
Příběh učitele základní školy, jenž na novém pů-
sobišti čelí skutečnostem, se kterými se nechce 
smířit. Psychologické drama Ladislava Helgeho 
s K. Högerem, B. Holišovou, L. Peškem aj. Vyšlo 
na DVD společně s filmem Krakatit, více info na 
str. 13.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R, FO

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
ČR, 1938, 91 min., čb
Komedie Martina Friče s T. Pištěkem, M. Májo-
vou, F. Kreuzmannem a dalšími. Studentský ča-
sopis Řev septimy způsobí, že je ohrožena účast 
školního družstva na středoškolském poháru. 
Profesorský sbor se cítí být zesměšněn, a tak 
úporně hledá autora.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

ŠŤASTNOU CESTU
ČR, 1943, 92 min., čb
Hvězdně obsazené drama Otakara Vávry s A. 
Mandlovou, J. Štěpničkovou, H. Vítovou, N. Go-
llovou, J. Dítětovou o prodavačkách z velkého 
obchodního domu, které kráčejí vlastní cestou 
za štěstím.
TITULKY: české pro neslyšící

ŠTĚŇATA 
ČR, 1957, 76 min., čb
Filmový příběh podle námětu Miloše Formana 
o starostech tehdejší mládeže. Forman se na 
snímku podílel i jako pomocný režisér, a proto 
tu můžeme pozorovat prvky právě se rodícího 
,,formanovského stylu“. Zajímavé je herecké 
obsazení mladých hrdinů – Rudolf Jelínek, Jaro-
slava Panýrková, Jana Brejchová – a kromě toho 
se můžete těšit i na zpívajícího Josefa Zímu!“
TITULKY: české pro neslyšící

ŠVADLENKA 
ČR, 1936, 86 min., čb
Inteligentní komedie Martina Friče s hvězdným 
hereckým obsazením, která se řadí mezi nejlep-
ší předválečné, a to hlavně díky nesmrtelným 
hláškám H. Haase coby falešného francouz-
ského módního návrháře. Největším lákadlem 
je půvabná L. Baarová, která v té době zažívala 
vrchol své slávy, a kostýmy, které jsou dnes cen-
nou přehlídkou dobové módy.
TITULKY: české pro neslyšící

TAJEMSTVÍ KRVE
ČR, 1953, 99 min., barevný
Životopisný film o pohnutých osudech mladého 
lékaře Jana Janského, objevitele krevních sku-
pin. Po nekonečném množství pokusů odhaluje 
principy srážení krve a existenci čtyř základních 
krevních skupin. Výsledky přednáší ve Spolku 
českých lékařů, setkává se však s posměchem 
a ponížením. Uznání se MUDr. Jan Janský dočkal 
až po předčasné smrti. Hrají – V. Ráž, V. Brodský, 
S. Beneš, R. Hrušínský a další.
TITULKY: české pro neslyšící

TAKOVÁ LÁSKA
ČR, 1959, 72 min., čb
Příběh dívky, která měla příliš ráda, podle diva-
delní hry Pavla Kohouta. Hrají: Marie Tomášová, 
Vladimír Ráž, Svatopluk Matyáš, Miloš Nedbal, 
Jarmila Smejkalová, Jiřina Šejbalová, Marie Vá-
šová.
TITULKY: české pro neslyšící
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TÁTO SEŽEŇ ŠTĚNĚ
ČR, 1964, 78 min., barevný
M. Horníček v prázdninové komedii M. Vošmika 
plné překvapení o dětech, toužících po vlastním 
psu, a babičce, která po něm rozhodně netou-
ží…. Dále hrají: J. Šejbalová, R. Řepík, Z. Deyl, Z. 
Ondrouchová a J. Marvan.
TITULKY: české pro neslyšící

TENKRÁT O VÁNOCÍCH
ČR, 1958, 81 min., čb
Válečné drama Karla Kachyni s O. Korbelářem, 
R. Deylem, P. Haničincem a dalšími se odehrá-
vá v roce 1944. Dva dny před Štědrým večerem 
dobude prapor kapitána Hloušky podhorskou 
vesnici. Vojáci by rádi oslavili Vánoce společně 
s vesničany, jenže nepřítel své zbraně neodklá-
dá…
TITULKY: české pro neslyšící

TETIČKA
ČR, 1941, 79 min., čb
Bohatá slečna Berta slaví šedesátiny, ale pozva-
ní příbuzní nedorazí. Ty do jejího domu v očeká-
vání velkého dědictví přivede až její náhlá smrt. 
Komedie Martina Friče s R. Naskovou, F. Smo-
líkem, F. Futuristou aj. Vyšlo na DVD společně 
s filmem Vyšší princip, více info na str. 33.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO, vzpomíná-
ní Marie Steinerové

TĚŽKÝ ŽIVOT  
DOBRODRUHA
ČR, 1941, 85 min., čb
Spisovatel brakových románů Kryšpín dokončuje 
další dílo o lupiči Flokovi. Jednoho dne se u něj 
v bytě objeví muž, který tvrdí, že je Flok. Komedii 
s O. Korbelářem, L. Peškem, A. Mandlovou reží-
roval M. Frič. Vyšlo na DVD společně s filmem 
Advokát chudých, více info na str. 1.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

TO BYL ČESKÝ MUZIKANT
ČR, 1940, 110 min., čb
Životní osudy kapelníka a skladatele Františka 
Kmocha v  režii Vladimíra Slavínského. Učitel 
František Kmoch má rád své povolání, ale ještě 
raději má hudbu. Po nocích hraje na tancovač-
kách nebo komponuje nové skladby, proto často 
přijde pozdě do školy. Hrají – Otomar Korbelář, 
Jaroslav Vojta, Ella Nollová, František Paul, Theo-
dor Pištěk a další.
TITULKY: české pro neslyšící

TO NEZNÁTE  
HADIMRŠKU
ČR, 1931, 91 min., čb
Komedie s  V. Burianem, M. Valentovou a  J. 
Plachtou v režii K. Lamače a M. Friče o bankov-
ním úředníkovi Hadimrškovi, který je vyslán do 
Prahy s úkolem přivést do pořádku bankrotující 
gramofonový závod.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, ukázka z německé 
verze filmu

TANKOVÁ BRIGÁDA
ČR, 1955, 93 min., barevný
Válečný film Ivo Tomana vypráví o nejobtížněj-
ších úsecích bojové cesty 1. čs. samostatné tan-
kové brigády, která se po boku Sovětské armády 
probojovala k čs. hranici, účastnila se dukelské 
operace a podílela se na osvobození Ostravy.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, SVH, F, BIO, FIO, SD, vzpomínání 
přímého účastníka bojů tankové brigády

TARZANOVA SMRT
ČR, 1962, 68 min., čb
Tragikomedie Jaroslava Balíka podle povídek 
Josefa Nesvadby vypráví o německém baronovi 
Wolfgangu von Hoppe (R. Hrušínský), který od-
jel se svými rodiči do Afriky. Brzy však příbuzné 
zasáhne zpráva o jejich smrti. Po třiceti letech 
v divočině je Wolfgang nalezen a převychován 
na uhlazeného gentlemana. Ale již brzy se bude 
muset zamyslet, jestli mezi opicemi nebylo pře-
ce jen líp. Vyšlo na DVD společně s filmem Blbec 
z Xeenemünde (info str. 3).
TITULKY: české pro neslyšící
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TONKA ŠIBENICE
ČR, 1930, 85 min., čb
Historicky první český ozvučený film podle ná-
mětu E. E. Kische v režii Karla Antona vypráví 
příběh venkovské dívky, která se protlouká ži-
votem ve městě a postupně klesá až na spole-
čenské dno. Speciální vydání obsahuje vloženou 
brožuru, DVD je v dvojjazyčné verzi (angličtina).
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, fran-
couzské
BONUSY: Hradčany krásné (zpívá K. Hašler), 
Princezna v  hermelínu (Revue Gong, zpívá K. 
Hašler), R, SH

TOUHA
ČR, 1958, 92 min., čb
Povídkový film Vojtěcha Jasného je rozdělen 
do čtyř částí zobrazujících roční období, z nichž 
každé symbolizuje jeden úsek lidského života – 
O chlapci, který hledal konec světa, Lidé na zemi 
a hvězdy na nebi, Anděla a Maminka. Hrají: J. 
Brejchová, V. Tichánková, J. Vala, V. Brodský, V. 
Menšík, I. Racek a další.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R, FO
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U NÁS V MECHOVĚ
ČR, 1960, 76 min., barevný
Josef Kemr, Jaroslav Mareš a Eman Fiala v kome-
dii Vladimíra Síse, která je úsměvným pohledem 
do života malé vesnice. Její poklidný život naruší 
náhodně vyslechnutá zpráva o stavbě rekreač-
ního střediska. Místní podnikavci sní o rychlém 
zbohatnutí. Čeká je však překvapení.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

U NÁS V KOCOURKOVĚ
ČR, 1934, 86 min., čb
Komedie Miroslava Cikána o kocourkovských ob-
čanech, kteří pořádají slavnostní přivítání syna 
pytláka Slavíčka. Spletou si ho ovšem s uprch-
lým trestancem. Hrají J. Werich, J. Plachta, L. 
Pešek aj. Vyšlo na DVD společně s filmem Před 
maturitou, více info na str. 24.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

DVD BOX

TŘI CHLAPI V CHALUPĚ
ČR, 1963, 93 min., čb
V Ouplavicích žije trio Potůčků: děda, syn a vnuk. 
Všichni tři hospodaří sami doma a vedou svéráz-
nou domácnost. To však zdaleka není to nejhor-
ší… Komedie Josefa Macha v hlavních rolích s L. 
Lipským, J. Skopečkem a L. Trojanem.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R

TŘI KROKY OD TĚLA 
ČR, 1934, 89 min., čb
Vynikající situační veselohra o podmíněném dě-
dictví, která se odehrává na francouzské Rivié-
ře. Film má svěží konverzační tempo, originální 
provedení a vynikající je i pěvecký výstup Járy 
Kohouta – Námořnická píseň, ve které zpívá: 
,,Tos mně, Marietto, dělat neměla, proč já si tě 
nedržel tři kroky od těla?“ Hrají – K. Lamač, T 
Grosslichtová, J. Marvan, K. Postranecký a další.
TITULKY: české pro neslyšící

TŘI MUŽI VE SNĚHU
ČR, 1936, 100 min., čb
Komedie Vladimíra Slavínského s Hugo Haasem, 
Jindřichem Plachtou a Věrou Ferbasovou o to-
várníkovi Bártovi, který vypsal soutěž na nejlepší 
reklamní slogan. Výherce získá pobyt v Krkono-
ších, na kterém dojde k legrační záměně.
TITULKY: české pro neslyšící

TŘI PŘÁNÍ
ČR, 1958, 94 min., čb
Satirická komedie Jána Kadára a Elmara Klose 
o Petrovi, který potká kouzelného dědečka. Ten 
mu slíbí splnit tři přání. Petr se však domnívá, 
že jde o žert, a tak svá první dvě přání promrhá. 
Jaké bude to třetí? Hrají – V. Brodský, R. Marko-
vić, T. Beljakova, B. Záhorský a další.
TITULKY: české pro neslyšící

TŘI VEJCE DO SKLA
ČR, 1937, 84 min., čb
Detektiv Babočka je nápadně podobný meziná-
rodnímu dobrodruhovi a když si na zdravotní 
dovolené objedná tři vejce do skla, znamená to 
začátek mnoha komických situací. Vlasta Burian 
v komedii Martina Friče.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

TULÁK MACOUN
ČR, 1939, 74 min., čb
Strhující drama o muži (O. Korbelář), který se 
vlivem okolností dostal na šikmou plochu. Při-
šel o ženu (M. Grossová) i dceru (A. Pospíšilová) 
a odešel hledat štěstí do ciziny. Když se vrací 
do vlasti jako zestárlý tulák, má slzy na krajíč-
ku… Tento film získal různá ocenění a obdivovat 
v něm můžete nádherné přírodní scenérie i pů-
sobivou hudbu.
TITULKY: české pro neslyšící

TURBINA 
ČR, 1941, 98 min., čb
Drama Otakara Vávry s F. Smolíkem a L. Baaro-
vou se odehrává na přelomu 19. a 20. století. 
Císařský rada chce modernizovat staré mlýny 
instalací nové turbíny. Osudy jeho rodiny a zú-
častněných se nečekaně propletou… Vyšlo na 
DVD společně s filmem Dívka v modrém, více 
info na str. 5.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, FO

TÝDEN V TICHÉM DOMĚ
ČR, 1947, 91 min., čb
První celovečerní film režiséra J. Krejčíka o osu-
dech nájemníků jednoho malostranského domu 
v 60. letech 19. století. V domě „U Dvou slunců“ 
žijí lidé z Nerudových Povídek malostranských. 
Jsou to postavy lidské, prosté i  vážné. Je to 
malý svět sám pro sebe, s vlastními právy, zá-
kony i slabostmi. Hrají – Jaromír Spal, Jaroslav 
Průcha, Jarmila Kurandová a další.
TITULKY: české pro neslyšící
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U SNĚDENÉHO KRÁMU
ČR, 1933, 91 min., čb
Tragický příběh Martina Žemly, který se stane 
obětí svého zištného okolí, jež lační po jeho těž-
ce nabytém majetku a zneužívá jeho dobroty. 
Otevře si vlastní krám a ožení se s ženou, která 
ho nemiluje. Drama Martina Friče s F. Smolíkem 
a V. Burianem.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

ULICE ZPÍVÁ
ČR, 1939, 90 min., čb
Život bývalých cirkusových klaunů Emila a Jose-
fa i jejich svěřence není nejlehčí. Touží po změně 
a chlapec řeší své milostné vztahy. Naděje při-
chází s nálezem kradených šperků. Komedie s V. 
Burianem, J. Marvanem a A. Novotným v režii V. 
Buriana, Č. Šégla a L. Broma.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

ULIČKA V RÁJI
ČR, 1936, 86 min., čb
Melodrama Martina Friče s  Hugo Haasem 
a  psem Punťou v  hlavních rolích režírované 
Martinem Fričem. Petr uteče ze sirotčince, kam 
ho poslal jeho strýc Gustav, a vydává se hledat 
svého psa Punťu, se kterým byli nerozluční ka-
marádi. Najde ho u pohodného Tobiáše, ten se 
však Punti nechce vzdát. Nabídne Petrovi, aby 
u něho zůstal.
TITULKY: české pro neslyšící

ULIČNICE
ČR, 1936, 103 min., čb
Rozpustilá komedie se žvatlající Věrou Ferbaso-
vou v hlavní roli dcery továrníka, která je zami-
lovaná do úspěšného letce a neváhá kvůli němu 
předstírat, že je třináctiletou holčičkou ze sirot-
čince. Kromě vtipných hlášek se můžete těšit na 
celou řadu veselých písniček Járy Beneše, které 
zpívá F. Krištof-Veselý, V. Ferbasová, J. Kohout, T. 
Muff, L. Pešek či J. Dohnal.
TITULKY: české pro neslyšící

ULOUPENÁ HRANICE
ČR, 1947, 82 min., čb
Drama Jiřího Weisse se odehrává na podzim 
roku 1938 v krušnohorském pohraničí. Film na-
ráží na problematiku smíšené česko-německé 
rodiny. Čeští obyvatelé se ubrání provokacím 
henleinovců, ale musí na vyšší rozkaz opustit 
domovy.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, SVH, F, BIO, FIO, SD

VALENTIN DOBROTIVÝ
ČR, 1942, 98 min., čb
O. Nový, H. Vítová, L. Pešek a J. Marvan v kome-
dii Martina Friče o dobrosrdečném Valentinovi, 
který je častým terčem nejapných vtipů svých 
kolegů. Mistrně upravená výherní listina je však 
přece jen trochu přes míru. Vyšlo na DVD společ-
ně s filmem Parohy, více info na str. 21.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD

U PĚTI VEVEREK
ČR, 1944, 78 min., čb
Neodolatelný Jindřich Plachta v komedii o des-
potické manželce a malířích v podkroví. Josef 
Houbička je majitelem domu U pěti veverek. Má 
však zlou ženu Filoménu, která uráží služebné 
a za vším vidí jen peníze. Houbička tajně uplácí 
uražené služky a půjčuje peníze na činži nema-
jetným malířům, jen aby byl doma klid. Dále hrají 
– Míla Pačová, Růžena Nasková, Jan Pivec, Ladi-
slav Pešek, Jaroslav Marvan a další.
TITULKY: české pro neslyšící

U POKLADNY STÁL…
ČR, 1939, 101 min., čb
Ztřeštěná komedie s V. Burianem, J. Marvanem 
a A. Mandlovou v režii Karla Lamače o ošetřova-
teli, který si vymění identitu s MUDr. Osvaldem 
Brunerem a stane se primářem. Kdo všechno mu 
na to skočí?
TITULKY: české pro neslyšící, anglické, německé
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD
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VANDINY TRAMPOTY
ČR, 1938, 79 min., čb
Komedie Miroslava Cikána o  půvabné Vandě, 
které její krása činí potíže v každém zaměstná-
ní. Proto si upraví obličej tak, aby u mužů ne-
vzbuzovala pozornost; netuší však, že její nová 
vizáž jí způsobí ještě větší trampoty. Začne se 
totiž náramně podobat jedné Čechoameričance, 
která utekla z domu před vdavkami… Ve snímku 
uvidíte V. Ferbasovou, T. Pištěka, J. Dohnala, V. 
Hrubou aj.
TITULKY: české pro neslyšící

VELBLOUD UCHEM JEHLY
ČR, 1936, 88 min., čb
„Spíše projde velbloud uchem jehly, než by si bo-
háč vzal chudou holku,“ to jsou slova Zuzaniny 
matky, kterými ji počastovala poté, co se dozvě-
děla, že její dcera má bohatého nápadníka. Bude 
mít pravdu? Komedie H. Haase a O. Vávry. Hrají 
O. Nový, H. Haas, H. Vítová aj.
TITULKY: české pro neslyšící
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Z ČESKÝCH MLÝNŮ
ČR, 1941, 78 min., čb
Mlynář Kaliba musí řešit dva zásadní problémy – 
vyvolený jeho dcery není mlynářem, a tudíž jako 
ženich nepřipadá v úvahu, a zřízení železniční 
zastávky v obci. Komedie Miroslava Cikána s T. 
Pištěkem, Z. Janů, J. Plachtou, A. Mandlovou a S. 
Benešem.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

DVD BOX

VZORNÝ KINEMATOGRAF 
HAŠKA JAROSLAVA
ČR, 1955, 96 min., čb
Spisovatel Jaroslav Hašek promítá v jarmareční 
boudě čtyři filmové příběhy. V obecenstvu jsou 
přítomni představitelé jednotlivých příběhů. 
V komedii Oldřicha Lipského uvidíte Vladimíra 
Pucholta, Františka Filipovského, Vladimíra Řepu
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČR, 1952, 102 min., čb
Dobrodružný životopisný film v režii Miloše Ma-
kovce o českém lékaři, sběrateli a cestovateli 
Emilu Holubovi (O. Krejča), který se snaží obje-
vit prameny Nilu. Film získal čestné uznání na 
VII. MFF Karlovy Vary. Dále zde uvidíte Antonii 
Hegerlíkovou, Jaroslava Marvana, Svatopluka 
Beneše, Miloše Kopeckého a další.
TITULKY: české pro neslyšící

VES V POHRANIČÍ
ČR, 1948, 97 min., čb
Do vesnice Severov přijíždí po II. světové válce 
první osídlenec, který si má převzít opuštěnou 
pilu. Toho však zavraždí neznámý muž, zmocní 
se jeho dokladů a stane se správcem pily. Drama 
Jiřího Krejčíka s J. O. Martinem, J. Kurandovou 
a R. Hrušínským.
TITULKY: české pro neslyšící

VESELÁ BÍDA
ČR, 1939, 81 min., čb
Hudební komedie v hlavní roli s populární ope-
retní zpěvačkou Jarmilou Kšírovou, která byla 
v té době hvězdou evropských operetních jevišť. 
Ve filmu zazní známé šlágry Láska brány otevírá, 
Polibek za mřížemi či Vždyť jsme jen jednou na 
světě. Dále hrají: H. Vítová, A. Novotný, V. Trégl 
a další.
TITULKY: české pro neslyšící

VĚŠTEC
ČR, 1963, 18 min., čb
Starý účetní Šlik má, jak se zdá, věštecké schop-
nosti. Předpoví nejen nového nástupce generál-
ního ředitele, ale také i prodejny, kde se v nejbliž-
ší době zvýší tržby a kde naopak vedoucí nejspíš 
kryje manko. Nový generální ředitel Nekluda je 
svým zaměstnancem, kterému všichni přezdíva-
jí Věštec, velice zaskočen. Hrají – Oldřich Nový, 
Zdeněk Dítě, Svatopluk Skládal a další. Vyšlo na 
DVD společně s filmy Konec jasnovidce (info str. 
13) a Skleněná oblaka (info str. 26).
TITULKY: české pro neslyšící

VLČÍ JÁMA
ČR, 1957, 92 min., čb
Slavné drama s J. Šejbalovou v hlavní roli stár-
noucí zatrpklé manželky a  mladičkou J. Brej-
chovou a M. Doležalem v rolích milenců. Osiřelá 
dívka Jana najde útočiště u  bezdětné rodiny 
zvěrolékaře a  starosty malého městečka Ro-
berta Rýdla. Ačkoli je za nový domov vděčná, 
zanedlouho začne cítit podivné napětí, které 
v domě panuje.
TITULKY: české pro neslyšící

VRAŽDA V OSTROVNÍ ULICI
ČR, 1933, 72 min., čb
Detektivka Svatopluka Innemanna s J. Plachtou, 
Z. Rogozem a T. Pištěkem o detektivu Klubíčkovi, 
jenž musí vyšetřit případ vraždy manželky pana 
Zachara. Důkazy ukazují na manžela, detektiv 
má však pochybnosti. Podaří se mu vypátrat 
skutečného pachatele?
TITULKY: české pro neslyšící

VYŠŠÍ PRINCIP
ČR, 1960, 102 min., čb
Slavný film Jiřího Krejčíka o zradě a kolaboraci 
a především o morální odpovědnosti jednotliv-
ce. Odehrává se na malém městě v době začí-
nající heydrichiády. Hrají F. Smolík, J. Brejchová 
a  I. Mistrík. Vyšlo na DVD společně s filmem 
Tetička, více info na str. 30.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR, R, FO

VYŠŠÍ PRINCIP
ČR, 1960, 102 min., čb
Slavný film Jiřího Krejčíka o zradě a kolaboraci
a především o morální odpovědnosti jednotlivce.
Odehrává se na malém městě v době začínající
heydrichiády. Hrají – F. Smolík, J. Brejchová, P. 
Kostka, I. Mistrík a další.
TITULKY: české pro neslyšící
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ZE SOBOTY NA NEDĚLI
ČR, 1931, 68 min., čb
Drama dvou písařek, z nichž jedné noční povy-
ražení změní život, natočil Gustav Machatý. Dvě 
mladé kamarádky Máňa a Nany si spolu vyjdou 
v sobotu večer za zábavou. V jednom nočním 
podniku potkají dva muže Ervína a Pavla, kteří 
dámy opijí. Zvláště Máňu, která není zvyklá na 
alkohol. Ervín se snaží využít jejího stavu a na-
bídne jí peníze za společnou noc. Hrají – L. H. 
Struna, Magda Maděrová, Jiřina Šejbalová a dal-
ší.
TITULKY: české pro neslyšící

ZLATÉ DNO
ČR, 1942, 88 min., čb
V. Burian, V. Ferbasová, R. Schránil a Z. Kabáto-
vá v komedii Vladimíra Slavínského o papírníkovi 
Putičkovi, který opustí svůj krámek a přestěhu-
je se do Prahy. Aby zahnal nudu, zaměstná se 
v papírnictví mladé vdovy, kde využije zkušenos-
tí z vlastního podnikání.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, vzpomínání Zity 
Kabátové

Z MÉHO ŽIVOTA
ČR, 1955, 105 min., barevný
Životopisný film o Bedřichu Smetanovi (K. Hö-
ger) a jeho hudebním mistrovství v režii Václava 
Kršky. Film se zaměřuje na důležitá období jeho 
života. Život Smetanovým skladbám vdechla 
Česká filharmonie v čele s Václavem Talichem 
a  operní úryvky nahráli naši nejlepší sólisté. 
I když se film v současné době může jevit jako 
naivní, nic se nemění na tom, že scény ze Sme-
tanových oper Braniboři v  Čechách, Prodaná 
nevěsta, Dalibor a Libuše jsou stále velmi pů-
sobivé.
TITULKY: české pro neslyšící

ZÁMEK PRO BARBORKU
ČR, 1962, 76 min., čb
Komedie o mladém zámečníkovi, který předstírá, 
že je pilotem v aeroliniích. Líbí se mu sousedka 
Barbora, která ho jednoho dne požádá, zda-li by 
mohl dětem v nemocnici povědět něco o létá-
ní… Hrají – Petr Kostka, Zuzana Stivínová st. 
a další. Snímek je režijním debutem Stanislava  
Strnada.
TITULKY: české pro neslyšící

ZA TICHÝCH NOCÍ
ČR, 1940, 83 min., čb
Kultovní Hašlerova píseň Po starých zámeckých 
schodech zazněla právě v tomto romantickém 
filmu s  Karlem Högerem a  Lídou Baarovou. 
Snímek je inspirovaný poetickou sbírkou Písně 
Závišovy, kterou napsal básník Jan Červenka. 
Použité lyrické prvky povyšují snímek na krás-
nou obrazovou báseň.
TITULKY: české pro neslyšící

ZÁHADA MODRÉHO POKOJE
ČR, 1933, 70 min., čb
První česká zvuková detektivka v režii Mirosla-
va Cikána o pokoji na zámku hraběte Hellforda, 
ve kterém již několik lidí přišlo záhadně o život. 
Jednoho dne se tři muži rozhodnou, že odhalí 
tajemství tohoto pokoje. Ve filmu uvidíte K. 
Hašlera, F. Smolíka, J. Šejbalovou, B. Vrbského, 
F. Kováříka, J. Svitáka aj.
TITULKY: české pro neslyšící

ZAOSTŘIT PROSÍM!
ČR, 1956, 80 min., čb
Tři příběhy v režii Martina Friče vypráví o rychle 
skončené kariéře pana Přehršleho, o postoji lite-
rárních kritiků a o stavbařích, kteří se chystají na 
návštěvu ředitele. V hlavních rolích uvidíte Jana 
Pivce, Josefa Kemra, Zdeňku Baldovou, Vlastu 
Buriana a Gustava Heverleho.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

ZDE JSOU LVI 
ČR, 1958, 88 min., čb
Nadčasové psychologické drama Václava Kršky 
je otevřenou kritikou společnosti. Patří ke kle-
notům 50. let minulého století, který ovšem 
společně s dalšími společensko-kritickými filmy 
skončil na pár let zamčený v trezoru. Kvalitní 
scénář, kamera, bravurní režijní zpracování i he-
recké výkony K. Högera, D. Medřické či J. Smej-
kalové jsou zárukou skvělého diváckého zážitku.
TITULKY: české pro neslyšící

DVD BOX

DVD BOX

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

DVD BOX, DGP

ZTRACENCI
ČR, 1956, 80 min., čb
Film zachycuje atmosféru 18. stol. za vlády Ma-
rie Terezie v době prusko-rakouské války. Přiblíží 
osudy tří tereziánských vojáků – tří ztracenců – 
a odsuzuje válečné vraždění a podstatu samot-
né války. Ve filmu Miloše Makovce hrají – Gustáv 
Valach, Stanislav Fišer, Vladimír Hlavatý, Alena 
Vránová, Radovan Lukavský a další.
TITULKY: české pro neslyšící

ŽELEZNÝ DĚDEK
ČR, 1948, 83 min., čb
Skvělý Jaroslav Marvan v roli strojvůdce Matyse, 
který se snaží před odchodem do penze opravit 
svoji starou lokomotivu Lízu. Podaří se mu také 
náhodou zabránit železniční nehodě, ale jeho 
poslední služební den se blíží… Komedii natočil 
Václav Kubásek.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD

DVD BOX, DGP

DVD BOX
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ŽENA NA ROZCESTÍ
ČR, 1937, 95 min., čb
Melodrama o ženě (Zita Kabátová), které jiná 
žena odláká manžela. Manžel Jindry Vojnarové 
(Eduard Kohout) propadne kouzlu mladé hereč-
ky. Rozvede se a  jeho žena se zhroutí. Najde 
však novou sílu k životu díky doktoru Polanské-
mu (Zdeněk Štěpánek).
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, SD

ŽIVOT JE KRÁSNÝ
ČR, 1940, 99 min., čb
Komedie s Oldřichem Novým a Lídou Baarovou
v režii Ladislava Broma z prostředí umělecké bo-
hémy o mladé začínající malířce, která ztratila 
model pro svůj poslední obraz. O jejím problému 
se dozví Herold, který se jí rozhodne pomoci.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: F, BIO, FIO, SD, vzpomínání Zity Ka-
bátové

ŽIVOT JE PES
ČR, 1933, 84 min., čb
Hudební skladatel Viktor se vydává za staršího 
vážného muže, aby získal místo v nakladatel-
ství. V  tomto převleku se zalíbí starší šéfově 
dceři Heleně, zatímco mladší Evě se líbí jako 
rozpustilý mladík. Problém nastává, když se obě 
chtějí vdávat… Komedie M. Friče s H. Haasem 
a A. Mandlovou. Vyšlo na DVD společně s filmem 
Panenství, více info na str. 21.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

F I L M E X P O R T  H O M E  V I D E O

9361

Tragický osud 
mladé ženy, která ve 
snaze pomoci svému 
nemocnému příteli 
se rozhodne získat 
peníze na nezbytné 
léčení za cenu, 
kterou nakonec není 
ochotna zaplatit. 
Své jednání však 
považuje za selhání 
a k nápravě volí 
kroky, které jsou 
jen cestou do pasti, 
z níž není úniku 
a ve které ztrácí 
nejen sebe sama. 

Panenství 
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Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky. 
Tento film byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním fil movým archivem 
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).
© Národní filmový archiv 
 2006 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM
Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba 
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FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, Praha 4, 140 00, e-mail: video@filmexport.cz, 
tel. a fax: +420 261 213 664, www.filmexport.cz  
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PANENSTVÍ, ČR, 1937, 83 min., čb
HRAJÍ: Lída Baarová, Jaroslava Skorkovská, František 
Kreuzmann, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, Adina 
Mandlová, Božena Šustrová, František Filipovský, Ella 
Nollová � PŘEDLOHA: Marie Majerová (podle stejnojmen-
ného románu) � SCÉNÁŘ: František Čáp, A. J. Urban, Otakar 
Váv ra, M. Majerová � REŽIE: O. Vávra � HUDBA: Roman 
Blahník � KAMERA: Jan Roth � ARCHITEKT: Štěpán Kopecký 
� VYROBIL: 1937 Lucernafilm � PREMIÉRA: 4. 11. 1937 

BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmo-
grafie, soudobá dokumentace, soudobá dokumentace 
na DVD-ROM, Vzpomínky režiséra, festivaly a ocenění
TITULKY:  anglické a české pro neslyšící

Život je pes 
A DOG´S LIFE 

2x Adina Mandlová

Hudební skladatel 
Viktor se vydává 
za staršího 
vážného muže, 
aby získal místo 
v nakladatelství. 
V tomto převleku 
se zalíbí starší 
šéfově dceři Heleně, 
zatímco mladší 
Evě se líbí jako 
rozpustilý mladík. 
Problém nastává, 
když se obě chtějí 
vdávat…

Život je pes 

ŽIVOT JE PES, ČR, 1933, 84 min., čb
HRAJÍ: Hugo Haas, Theodor Pištěk, Adina Mandlová, Světla 
Svozilová, Ferdinand Hart, Alois Dvorský, Jára Kohout, Fran-
tišek Jerhot, Antonín Hord � SCÉNÁŘ: Hugo Haas, Martin 
Frič � REŽIE: M. Frič � HUDBA: Pavel Haas � KAMERA: 
Václav Vích � ARCHITEKT: Štěpán Kopecký � VYROBIL: 
1933 Moldavia � PREMIÉRA: 1. 12. 1933 

BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmo-
grafie, soudobá dokumentace, soudobá dokumentace 
na DVD-ROM
TITULKY: anglické a české pro neslyšící

Obrazový formát
Aspect Ratio

Zvukový formát
Audio

Titulky: anglické, české pro neslyšící
Subtitles: English, Czech for captioned

Jazyková verze: česká Language version: Czech

Interaktivní menu: český jazyk
Interactive Moving Menu: Czech Lenguage

4 :3
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FILMY K MATURITĚ 1.
ČR, 1930-1956, 350 min., čb
Čtyřdisková kolekce filmů podle slavných literár-
ních předloh určená nejen pro budoucí maturan-
ty obsahuje filmy: 
Advent (ČR, 1956, 74 min., barevný)  
Fidlovačka (ČR, 1930, 90 min., čb)  
Klapzubova XI. (ČR, 1938, 89 min., čb)  
Krakatit (ČR, 1948, 97 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící

FILMY K MATURITĚ 2.
ČR, 1933-1960, 376 min., čb
Čtyřdisková kolekce filmů podle slavných literár-
ních předloh určená nejen pro budoucí maturan-
ty obsahuje filmy: 
Hostinec ,,U kamenného stolu“ (ČR, 1948, 
95 min., čb)  
Paklíč (ČR, 1944, 88 min., čb)  
U snědeného krámu (ČR, 1933, 91 min., čb)  
Vyšší princip (ČR, 1960, 102 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící

FILMY K MATURITĚ 3.
ČR, 1937-1961, 356 min., čb
Čtyřdisková kolekce filmů podle slavných literár-
ních předloh určená nejen pro budoucí maturan-
ty obsahuje filmy: 
Babička (ČR, 1940, 92 min., čb)  
Ďáblova past (ČR, 1961, 86 min., čb)  
Filosofská historie (ČR, 1937, 86 min., čb)  
Nezbedný bakalář (ČR, 1946, 92 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící

FILMY K MATURITĚ 4.
ČR, 1932-1947, 380 min., čb
Čtyřdisková kolekce filmů podle slavných literár-
ních předloh určená nejen pro budoucí maturan-
ty obsahuje filmy: 
Maryša (ČR, 1935, 100 min., čb)  
Načeradec, král kibiců (ČR, 1932, 97 min., čb)  
Týden v tichém domě (ČR, 1947, 91 min., čb)  
Vlčí jáma (ČR, 1946, 92 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící

DGS

DGS

DGS

DGS

4 DVD

4 DVD

4 DVD

4 DVD

FILMY K MATURITĚ 5.
ČR, 1931-1956, 352 min., čb/bar
Čtyřdisková kolekce filmů podle slavných literár-
ních předloh určená nejen pro budoucí maturan-
ty obsahuje filmy: 
Divá Bára (ČR, 1949, 79 min., čb)  
Měsíc nad řekou (ČR, 1953, 100 min., barevný)  
Muži v offsidu (ČR, 1931, 93 min., čb)  
Ztracenci (ČR, 1956, 80 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící

FILMY K MATURITĚ 6.
ČR, 1941-1956, 301 min., čb/bar
Čtyřdisková kolekce filmů podle slavných literár-
ních předloh určená nejen pro budoucí maturan-
ty obsahuje filmy: 
Divotvorný klobouk (ČR. 1952, 70 min., čb)  
Jan Cimbura (ČR, 1941, 82 min., čb)  
Robinsonka (ČR, 1956, 74 min., čb)  
Siréna (ČR, 1947, 75 min., barevný)
TITULKY: české pro neslyšící
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4 DVD

4 DVD

Bavíme vás  
         již 25 let!
www.fi lmexport.cz
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ADINA MANDLOVÁ
ČR, 1933–1943, 431 min., čb
5 českých filmů v jednom balení!
Děvčata nedejte se! (1937, 85 min.) 
Panenství (1937, 83 min.) 
Život je pes (1933, 84 min.) 
Přítelkyně pana ministra (1940, 87 min.) 
Šťastnou cestu (1943, 92 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

ADINA MANDLOVÁ 2.
ČR, 1938–1940, 390 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Bílá vrána (1938, 109 min.) 
Dva týdny štěstí (1940, 96 min.) 
Holka nebo kluk? (1938, 100 min.) 
Pacientka dr. Hegla (1940, 85 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

ČESKÉ DETEKTIVKY
ČR, 1933–1961, 348 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
13. revír (1946, 95 min.) 
105 % alibi (1959, 89 min.) 
Kde alibi nestačí (1961, 92 min.) 
Vražda v Ostrovní ulici (1933, 72 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

ČESKÉ DETEKTIVKY 2
ČR, 1933–1963, 342 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Krok do tmy (1938, 83 min.) 
Paklíč (1944, 88 min.) 
Strach (1963, 98 min.) 
Záhada modrého pokoje (1933, 73 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

DANA MEDŘICKÁ
ČR, 1946–1960, 353 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
13. revír (1946, 95 min.) 
Měsíc nad řekou (1953, 100 min.) 
Zde jsou lvi (1958, 88 min.) 
Černá sobota (1960, 70 min.) 
TITULKY: české pro neslyšící

IRENA KAČÍRKOVÁ
ČR, 1948 – 1964, 355 min., čb/bar
4 české filmy v jednom balení!
Svědomí (1948, 94 min.)
Kudy kam? (1956, 90 min., barevný)
Ikarie XB 1 (1963, 83 min.)
Starci na chmelu (1964, 88 min) 
TITULKY: české pro neslyšící

HANA VÍTOVÁ
ČR, 1938–1949, 371 min., čb/bar
4 české filmy v jednom balení!
Milování zakázáno (1938, 82 min.) 
Noční motýl (1941, 84 min.) 
Pytlákova schovanka aneb Šlechetný 
milionář (1949, 116 min., čb/barevný) 
Sobota (1944, 89 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

HUGO HAAS 1.
ČR, 1935–1936, 347 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Ať žije nebožtík (1935, 84 min.) 
Jedenácté přikázání (1935, 77 min.) 
Tři muži ve sněhu (1936, 100 min.) 
Ulička v ráji (1936, 86 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

HUGO HAAS 2.
ČR, 1931–1936, 443 min., čb
5 českých filmů v jednom balení!
Mazlíček (1934, 77 min.) 
Muži v offsidu (1931, 93 min.) 
Načeradec, král kibiců (1932, 97 min.) 
Poslední muž (1934, 88 min.) 
Velbloud uchem jehly (1936, 88 min.)
TITULKY: české pro neslyšící 

HUSITÉ
ČR, 1947–1957, 409 min., barevný
4 české filmy v jednom balení!
Jan Hus (1954, 115 min.) 
Jan Žižka (1955, 102 min.) 
Proti všem (1957, 109 min.) 
Jan Roháč z Dubé (1947, 83 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR
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JAN WERICH
ČR, 1934–1963, 428 min., čb/bar
4 české filmy v jednom balení!
Až přijde kocour (1963, 100 min., barevný) 
Byl jednou jeden král (1954, 98 min., barevný) 
Císařův pekař – Pekařův císař 
(1951, 80+64 min., barevný) 
U nás v Kocourkově (1934, 86 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící

JAN TŘÍSKA
ČR, 1959–1962, 374 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Kohout plaší smrt (1961, 95 min.)
Dva z onoho světa (1962, 87 min.)
Kde alibi nestačí (1961, 92 min.)
Pět z milionu (1959, 100 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

JANA BREJCHOVÁ
ČR, 1957–1960, 381 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Májové hvězdy (1959, 90 min.) 
Probuzení (1959, 97 min.) 
Vlčí jáma (1957, 92 min.) 
Vyšší princip (1960, 102 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

JANA HLAVÁČOVÁ
ČR, 1959–1962, 343 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Kam čert nemůže (1959, 81 min.)
Kolik slov stačí lásce? (1961, 92 min.)
Florián (1961, 88 min.)
Prosím nebudit! (1962, 82 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

JAROSLAV MARVAN
ČR, 1947–1955, 337 min., čb/bar
4 české filmy v jednom balení!
Anděl na horách (1955, 85 min., barevný) 
Dovolená s Andělem (1952, 76 min., barevný) 
Hudba z Marsu (1955, 106 min., barevný) 
Nikdo nic neví (1947, 70 min., čb)
TITULKY: české pro neslyšící 

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR

JINDŘICH PLACHTA
ČR, 1939–1941, 335 min., čb
4 české filmy v jednom balení! 
Cesta do hlubin študákovy duše 
(1939, 88 min.) 
Nebe a dudy (1941, 92 min.) 
Pelikán má alibi (1940, 77 min.) 
Z českých mlýnů (1941, 78 min.)
TITULKY: české pro neslyšící 

KAREL ČAPEK
ČR, 1937–1958, 400 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Bílá nemoc (1937, 102 min.) 
Čapkovy povídky (1947, 97 min.) 
Krakatit (1948, 97 min.) 
O věcech nadpřirozených (1958, 104 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

LADISLAV PEŠEK
ČR, 1941–1958, 342 min., čb/bar
4 české filmy v jednom balení!
Kasaři (1958, 82 min.) 
O věcech nadpřirozených (1958, 104 min.) 
Obušku, z pytle ven! (1955, 71 min., barevný) 
Těžký život dobrodruha (1941, 85 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

KAREL HÖGER
ČR, 1941–1948, 366 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Čtrnáctý u stolu (1943, 85 min.)
Modrý závoj (1941, 103 min.)
Návrat domů (1948, 81 min.)
Krakatit (1948, 97 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

LÍDA BAAROVÁ
ČR, 1934–1941, 468 min., čb
5 českých filmů v jednom balení!
Dívka v modrém (1939, 85 min.) 
Turbina (1941, 98 min.) 
Pokušení paní Antonie (1934, 98 min.) 
Ohnivé léto (1939, 88 min.) 
Život je krásný (1940, 99 min.)
TITULKY: české pro neslyšící 
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ROLF WANKA
ČR, 1934–1938, 381 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Irčin románek (1936, 89 min.) 
Krok do tmy (1938, 83 min.) 
Lízin let do nebe (1937, 101 min.) 
Matka Kráčmerka (1934, 108 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

PETR KOSTKA
ČR, 1959–1964, 356 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Probuzení (1959, 97 min.)
Vyšší princip (1960, 102 min.)
Zámek pro Barborku (1962, 76 min.)
Bláznova kronika (1964, 81 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

ŠUBR

ŠUBR

LÍDA BAAROVÁ 2.
ČR, 1932–1941, 357 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Jsem děvče s čertem v těle (1933, 92 min.) 
Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa 
(1932, 88 min.) 
Maskovaná milenka (1940, 91 min.) 
Paličova dcera (1941, 86 min.)
TITULKY: české pro neslyšící
 

MARIE GLÁZROVÁ
ČR, 1937–1945, 342 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Hlídač č. 47 (1937, 68 min.)
Babička (1940, 92 min.)
Tanečnice (1943, 94 min.)
Rozina sebranec (1945, 88 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

ŠUBR

ŠUBR

NATAŠA GOLLOVÁ
ČR, 1939–1942, 357 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Eva tropí hlouposti (1939, 86 min.) 
Hotel Modrá hvězda (1941, 89 min.) 
Okouzlená (1942, 94 min.) 
Pohádka máje (1940, 88 min.)
TITULKY: české pro neslyšící 

NATAŠA GOLLOVÁ 2.
ČR, 1939–1956, 360 min., čb/bar
4 české filmy v jednom balení!
Bláhový sen (1943, 102 min.) 
Konečně sami (1940, 82 min.)
Kudy kam? (1956, 91 min., barevný)
Příklady táhnou (1939, 85 min.)
TITULKY: české pro neslyšící 

NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKY 1.
ČR, 1954–1959, 345 min., barevný
5 českých filmů v jednom balení!
Byl jednou jeden král… (1954, 98 min.) 
Dařbuján a  Pandrhola (1959, 79 min.) 
O  medvědu Ondřejovi (1959, 49 min.) 
Jak se Franta naučil bát (1959, 39 min.) 
Princezna se zlatou hvězdou (1959, 80 min., 
barevný)
TITULKY: české pro neslyšící 

NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKY 2.
ČR/Bulharsko, 1952–1956, 418 min., 
čb/bar
5 českých filmů v jednom balení!
Hrátky s čertem (1956, 95 min., barevný) 
Labakan (1956, 72 min., barevný) 
Legenda o lásce (1956, 92 min., barevný) 
Obušku, z pytle ven! (1955, 71 min., barevný) 
Pyšná princezna (1952, 88 min.)
TITULKY: české pro neslyšící 

OLDŘICH NOVÝ 1.
ČR, 1937–1944, 348 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Advokátka Věra (1937, 78 min.) 
Kristian (1939, 95 min.) 
Roztomilý člověk (1941, 86 min.) 
Sobota (1944, 89 min.)
TITULKY: české pro neslyšící 

OLDŘICH NOVÝ 2.
ČR, 1944–1955, 485 min., čb/bar
5 českých filmů v jednom balení!
Hudba z Marsu (1955, 106 min., barevný) 
Paklíč (1944, 88 min.) 
Parohy (1947, 77 min., čb) 
Valentin Dobrotivý (1942, 98 min.) 
Pytlákova schovanka aneb Šlechetný 
milionář (1949, 116 min., čb/barevný)
TITULKY: české pro neslyšící 
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VĚRA FERBASOVÁ
ČR, 1936–1938, 367 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Andula vyhrála (1938, 83 min.) 
Falešná kočička (1937, 107 min.) 
Mravnost nade vše (1937, 77 min.) 
Tři muži ve sněhu (1936, 100 min.)
TITULKY: české pro neslyšící 

VĚRA FERBASOVÁ 2.
ČR, 1936–1939, 373 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Dobře situovaný pán (1939, 84 min.)
Rozkošný příběh (1936, 107 min.)
Uličnice (ČR, 1936, 103 min.)
Vandiny trampoty (1938, 79 min.)
TITULKY: české pro neslyšící 

VLADIMÍR MENŠÍK
ČR, 1960–1963, 358 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Práče (1960, 83 min.)
Kolik slov stačí lásce? (1961, 92 min.)
Až přijde kocour (1963, 100 min.)
Mezi námi zloději (1963, 83 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

SVATOPLUK BENEŠ
ČR, 1939–1944, 363 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Ohnivé léto (1939, 88 min.)
Minulost Jany Kosinové (1940, 102 min.)
Pohádka máje (1940, 88 min.)
Neviděli jste Bobíka? (1944, 85 min.)
TITULKY: české pro neslyšící 

RUDOLF HRUŠÍNSKÝ
ČR, 1939–1963, 363 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Humoreska (1939, 86 min.)
Pancho se žení (1946, 90 min.)
Naděje (1963, 89 min.)
Strach (1963, 98 min.)
TITULKY: české pro neslyšící 

VLASTA BURIAN –  
KOMPLETNÍ  
KOLEKCE 28 DVD
ČR, 1926–1963, 2666 min.
Tato kolekce Vlasty Buriana obsahuje kromě fil-
mu Milenky starého kriminálníka (info na str. 17) 
celou filmografii z let 1926–1963, která vyšla na 
DVD. Na osmadvaceti discích najdete 31 filmů, 
z nichž dva jsou němé, osmadvacet zvukových 
a jeden střihový.
TITULKY: české pro neslyšící

VLASTA BURIAN 1.
ČR, 1926–1955, 769 min., čb
9 českých filmů v jednom balení! 
Falešná kočička (1926, 63 min., němý film) 
Lásky Kačenky Strnadové (1926, 98 min., 
němý film) C. a k. polní maršálek (1930, 88 
min.) On a jeho sestra (1931, 89 min.) 
To neznáte Hadimršku (1931, 91 min.) 
Anton Špelec, ostrostřelec (1932, 78 min.) 
Hrdina jedné noci (1935, 90 min.) 
Funebrák (1932, 89 min.) 
Muž v povětří (1955, 83 min.) 
TITULKY: české pro neslyšící

VLASTA BURIAN 2.
ČR, 1932–1934, 650 min., čb
8 českých filmů v  jednom balení! Lelíček ve 
službách Sherlocka Holmesa (1932, 88 min.) 
Dvanáct křesel (1933, 63 min.) Revizor (1933, 
70 min.) Pobočník Jeho Výsosti (1933, 78 min.) 
U snědeného krámu (1933, 91 min.) Hrdinný 
kapitán Korkorán (1934, 90 min.) Nezlobte 
dědečka (1934, 85 min.) Tři vejce do skla 
(1934, 85 min.)
TITULKY: české pro neslyšící 

VLASTA BURIAN 3.
ČR, 1938–1941, 626 min., čb
7 českých filmů v jednom balení! 
Ducháček to zařídí (1938, 89 min.) 
U pokladny stál… (1939, 101 min.) 
Ulice zpívá (1939, 90 min.) 
Katakomby (1940, 80 min.) 
Když Burian prášil (1940, 96 min.) 
Přednosta stanice (1941, 89 min.) 
Provdám svou ženu (1941, 81 min.) 
TITULKY: české pro neslyšící

VLASTA BURIAN 4.
ČR, 1942–1963, 621 min., čb/bar
7 českých filmů v jednom balení!
Ryba na suchu (1942, 86 min.) 
Zlaté dno (1942, 88 min.) 
Slepice a kostelník (1950, 88 min.) 
Byl jednou jeden král… (1954, 98 min., 
barevný) 
Nejlepší člověk (1954, 98 min.) 
Zaostřit prosím! (1956, 80 min.) 
Král komiků (1963, 83 min.) 
TITULKY: české pro neslyšící

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR



Zlatý fond české kinematografie
dárkové kolekce

40 Filmexport Home Video

VOSKOVEC A WERICH
ČR, 1931–1937, 376 min., čb
Čtyři filmy s  Voskovcem a  Werichem – Pudr 
a benzin, Peníze nebo život, Hej-Rup! a Svět 
patří nám – v luxusním dárkovém balení!
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: SH, F, BIO, FIO, SD, DR

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
ČR, 1932–1939, 354 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Cesta do hlubin študákovy duše (1939, 
88 min.) 
Děvčata nedejte se! (1937, 85 min.) 
Kantor Ideál (1932, 90 min.) 
Škola základ života (1938, 91 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
ČR, 1938–1958, 377 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Cech panen kutnohorských (1938, 90 min.)
Kouzelný dům (1939, 102 min.)
Nezbedný bakalář (1946, 92 min.)
Dnes naposled (1958, 93 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

ZITA KABÁTOVÁ
ČR, 1937–1942, 375 min., čb
4 české filmy v jednom balení!
Lízin let do nebe (1937, 101 min.) 
Muži nestárnou (1942, 97 min.) 
Pantáta Bezoušek (1941, 89 min.) 
Zlaté dno (1942, 88 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR

ŠUBR

ZITA KABÁTOVÁ: 100 LET
ČR, 1936–1939, 350 min., čb
4 české filmy v jednom balení! 
Světlo jeho očí (1936, 85 min.) 
Manželství na úvěr (1936, 83 min.) 
Žena na rozcestí (1937, 95 min.) 
Její hřích (1939, 87 min.)
TITULKY: české pro neslyšící

ŠUBR

Všechny filmy
zakoupíte v e-shopu 
www.filmexport.cz

www.youtube.com/user/fi lmexporthomevideo
Sledujte nás na youtube!
Najdete tu:
• ukázky z archivních českých fi lmů, 

animovaných pohádek i dokumentárních fi lmů, 
které vydáváme na DVD

• výběr oblíbených scén, 
fi lmových hlášek a písniček

• rozhovory s pamětníky, herci a tvůrci
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FILMY POD TAKTOVKOU 
ORCHESTRU FOK
ČR, 1934–1942, 66 min., čb
Sestřih 29 písní z  pětadvaceti českých filmů. 
Zaposlouchejte se do líbivých melodií, které se 
ve 30. a 40. letech minulého století linuly z gra-
mofonových desek, např. Mě to tady nebaví (Ať 
žije nebožtík), Jen pro ten dnešní den (Kristian), 
Slunečnice (Hotel Modrá hvězda), Noční motýl 
(Noční motýl), Vyznání (Muži nestárnou) aj.
BONUSY: tištěná brožura o historii Orchestru 
F. O. K.

POD ZNAČKOU BAŤA
ČR, 1935–1948, 240 min., čb
V roce 1935 začala skupina mladých filmových 
tvůrců ve Zlíně natáčet nápadité reklamní a in-
strukční filmy, které pro potřebu podniku vznika-
ly ve vlastních filmových ateliérech firmy Baťa. 
V těchto snímcích se objevují hvězdy jako V. Buri-
an, H. Vítová, V. Trégl, R. Schránil, T. Pištěk a další 
před kamerou Alexandra Hackenschmieda či Jana 
Lukase, v režii Elmara Klose nebo Otakara Vávry.
TITULKY:  české pro neslyšící, anglické
BONUSY: tištěná brožura o  historii ateliéru 
a firmy Baťa; také v angličtině

ZPÍVÁ VLASTA BURIAN
ČR, 1930–1954, 53 min., čb
Sestřih 26 filmových písniček z osmnácti filmů 
krále komiků. Zazpívejte si společně s Vlastou 
Burianem C. a  k. polního maršálka, Hadimrš-
ku, Antona Špelce, Přednostu stanice a další 
nestárnoucí šlágry a potěšte se zároveň jeho 
geniálním projevem, který dělá jeho pěvecká 
vystoupení nezapomenutelnými.

 DGP SPECIÁL

DGP LUX

DGP

ADVENT A VÁNOCE
ČR, 2008, 86 min.
Vyprávění historika a spisovatele Vlastimila Von-
drušky o kalendářních zvycích a obyčejích čes-
kého lidu v dávné i nedávné minulosti. Vánoční 
speciál přibližuje adventní a vánoční obyčeje 
a vysvětluje jejich vznik.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: archiv dok. filmů (7 filmů a ukázek), 
fotoarchiv, archiv historických textů, liturgický 
slovník, kalendáře

DGP

FILM – NÁŠ POMOCNÍK
ČR, 1948–1959, čb
Rozsáhlá kolekce informačních a osvětových fil-
mů z let 1948 až 1959 reflektuje proměny české 
společnosti 50. let v jejích pracovních zvyklos-
tech i volnočasových aktivitách. Mezi snímky 
najdeme díla známých režisérů Františka Vláčila, 
Ladislava Rychmana, Jiřího Menzela, Břetislava 
Pojara aj., představující širokou paletu postupů 
a forem od dokumentárního záznamu přes hra-
nou inscenaci, animaci, až k propagaci a rekla-
mě. Většina filmů se k divákům dostává poprvé 
od svého původního uvedení. Speciální vydání 
obsahuje vloženou brožuru, DVD je v dvojjazyč-
né verzi (angličtina)
Disk 1: Průmysl a zemědělství
Disk 2: Brannost a Sport
Disk 3: Zdravotnictví a Zdravá výživa
Disk 4: Umění a Životní styl
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

DGP LUX

4 DVD

3 DVD

LIDOVÝ ROK  
ČR, 2008, 712 min., čb/bar
Vyprávění historika a  spisovatele Vlastimila 
Vondrušky o kalendářních zvycích a obyčejích 
českého lidu v dávné i nedávné minulosti. Film 
je doplněný řadou unikátních filmových doku-
mentů ze sbírek předních českých a moravských 
muzeí a obsahuje i četné bonusy.
TITULKY: anglické, české pro neslyšící
BONUSY: archiv dok. filmů (39 filmů a ukázek), 
fotoarchiv, archiv historických textů, liturgický 
slovník, kalendáře

DGP LUX

4 DVD

STÁTNÍ SYMBOLY ČR
ČR, 2006, 77 min., bar
Film o historii českých státních symbolů zachy-
cuje vývoj státního znaku, vlajky a hymny v prů-
běhu dvou tisíciletí. Dokument si všímá také 
pečetí i historie vojenské symboliky.
TITULKY: anglické, české pro neslyšící
BONUSY: nahrávky písní a hymny, notový zá-
znam písně Kde domov můj?
 

DVD BOX

SVATÝ VÁCLAV:  
OCHRÁNCE ČESKÉ ZEMĚ
ČR, 2009, 55 min., bar
K poctě jedenáctistého výročí narození světce 
a patrona našeho národa sv. Václava uspořáda-
lo Arcibiskupství pražské výstavu v prostorách 
Anežského kláštera. Dokument zachycuje uni-
kátní exponáty s odborným komentářem autorů 
a kurátorů výstavy.
BONUSY: Přednášky našich předních odborníků: 
Historická postava sv. Václava, Ikonografie sv. 
Václava ve výtvarném umění a Legendy o sv. Vác-
lavu a jejich historická výpověď DVD BOX
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dokumenty

3× HANZELKA A ZIKMUND 
ČR, 1953, 235 min.
3 dokumentární filmy s Hanzelkou a Zikmundem 
v jednom balení! 
Afrika 1. (1953, 97 min., čb/barevný)  
Afrika 2. (1953, 57 min., čb)  
Z Argentiny do Mexika (1953, 81 min., čb)

AFRIKA 1. DÍL,  
AFRIKA 2. DÍL  
Z ARGENTINY DO MEXIKA
ČR, 1953, 245 min., čb/bar
Dokument zachycuje cesty Hanzelky a Zikmun-
da Afrikou a Jižní Amerikou a vedle původního 
komentáře je cestopis obohacen o nový komen-
tář Miroslava Zikmunda.
BONUSY: F, BIO, SD, rozhovor V. Kroce s M. 
Zikmundem

CESTOVATELÉ  
HANZELKA A ZIKMUND 
– SBĚRATELSKÁ KOLEKCE
ČR, 1953–1965, 828 min., čb/bar
Sběratelská kolekce filmů cestovatelů Jiřího 
Hanzelky a Miroslava Zikmunda obsahuje: Afri-
ka 1, 2 a Z Argentiny do Mexika (3 DVD, 245 
min.) Hanzelka a Zikmund v Japonsku (2 DVD, 
174 min.) Hanzelka a Zikmund v Sovětském 
svazu (2 DVD, 180 min.) Je-li kde na světě 
ráj – Kašmír (2 DVD, 229 min.)
TITULKY: české pro neslyšící, anglické

JE-LI KDE NA SVĚTĚ  
RÁJ – KAŠMÍR
ČR, 1961, 229 min., čb/bar
V Indii pobývali cestovatelé 11 měsíců při své 
druhé cestě v letech 1959-64; kromě celovečer-
ního filmu Je-li kde na světe ráj… vzniklo také 
16 krátkých filmů.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: Vzpomínky na vznik filmu, Ztracené 
záběry, F, SD, DR, BIO, R: Karel Loprais – Osud 
Tatry 805 Hanzelky a Zikmunda; Mirek Dryák – 
Indická cesta očima řidiče

JIŘÍ HANZELKA  
A MIROSLAV ZIKMUND 
NA CEJLONU A V INDONÉSII
ČR, 1962–1964, 314 min., čb
27 krátkých dokumentů z více než rok a  půl 
dlouhé cesty Hanzelky a Zikmunda po Cejlonu 
a Indonésii.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: Nedokončený film s unikátními zábě-
ry Ze Západního Irianu, F, DR, BIO, soudobá do-
kumentace z archivu H+Z, prezentace expozice 
Muzea JV Moravy ve Zlíně

PP

DGP LUX

DGP LUX

DGP LUX

ŠUBR

2 DVD

2 DVD

9 DVD

3 DVD

3 DVD

MIROSLAV ZIKMUND  
A JIŘÍ HANZELKA  
V JAPONSKU
ČR, 1964–1965, 174 min., čb
21 krátkých dokumentů ze sedmiměsíčního poby-
tu cestovatelů Zikmunda a Hanzelky v Japonsku.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: Miroslav Zikmund vzpomíná, 41 min. 
(natočeno 28. 11. 2013 ve Zlíně), fotografie, bio-
grafie, záznam z účasti H+Z v japonském tele-
vizním zábavném kvízu ,,Mé tajemství“, Zvláštní 
zpráva č. 3, DR

JIŘÍ HANZELKA  
A MIROSLAV ZIKMUND 
V SOVĚTSKÉM SVAZU 
ČR, 1965, 180 min., čb
20 krátkých filmů z  cesty inženýrů Hanzelky 
a Zikmunda napříč Sovětským svazem v letech 
1963 a 1964.
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: Zvláštní zpráva č. 4 (tištěná brožura), 
H+Z vzpomínají, Beseda s L. Šinkarjovem, Sovět-
ský filmový týdeník, fotografie, biografie a filmo-
grafie, M. Dryák vzpomíná

DGP LUX

DGP LUX

2 DVD

2 DVD

CESTOVATELÉ

ZIKMUND
MIROSLAV

JIŘÍ
HANZELKA
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BOXER A SMRŤ
SR, r. 1962, 102 min., čb.
Film prináša nový pohľad na tému degradácie člo-
veka v období fašizmu cez tragický príbeh jednot-
livca, ktorého jedinou šancou na záchranu života 
je prijať pravidlá nerovnej, nielen boxerskej hry.
HRAJÍ: Štefan Kvietik, Manfred Krug, Valentina 
Thielová, Józef Kondrat • REŽIE: Peter Solan • 
JAZYKOVÁ VERZE: slovenská, německá, polská • 
TITULKY: slovenské, anglické • BONUSY: filmový 
týždenník 8/1963, o filme, ohlasy z tlače, profily 
tvorcov, fotogaléria

DÁŽDNIK SVÄTÉHO PETRA
SR, r. 1958, 86 min., barevný
Veselohra o spletitej histórii istého červeného 
dáždnika, ktorým vraj podľa miestnej legendy 
svätý Peter ochránil osirelú sestru glogovského 
farára pred náhlym prudkým lejakom.
HRAJÍ: Karol Machata, Sándor Pécsi, Mari Törőc-
siková, Samuel Adamčík, Jela Lukešová a další • 
REŽIE: Imre Apáthi, Frigyes Bán • Jazyková verze: 
slovenská • TITULKY: slovenské, anglické • BONU-
SY: filmový týždenník Týždeň vo filme 51/1958, 
o filme, ohlasy z tlače, profily tvorcov, fotogaléria

FONTÁNA PRE ZUZANU
SR, r. 1985, 84 min., barevný
Druhý celovečerný hraný film režiséra Dušana 
Rapoša vznikl na základe rovnomenného romá-
nu Eleonóry Gašparovej. Významným zdrojom 
výslednej atmosféry filmu sa stala pôvodná slo-
venská hudba, ktorú skomponoval Vašo Patejdl.
HRAJÍ: Eva Vejmělková, Jiří Bábek, Katarína Šugá-
rová, Miloslav Holub, Sylvia Turbová, Edo Krajčír • 
REŽIE: Dušan Rapoš • JAZYKOVÁ VERZE: sloven-
ská • TITULKY: slovenské, slovenské pre nepoču-
júcich, anglické

JÁNOŠÍK – 2× DVD
Disk 1 Jánošík I-II 
SR, 1962-1963, 80+90 min., barevný
  Príbeh o legendárnom ľudovom hrdinovi a zbojní-
kovi Jurovi Jánošíkovi (1688 – 1713), ktorý zachy-
týva život na Slovensku koncom 17. a začiatkom 
18. storočia. 
 HRAJÍ: František Kuchta, Ctibor Filčík, Martin Ťa-
pák, Jozef Kroner • REŽIE: Paľo Bielik • Jazyková 
verze: slovenská • TITULKY: slovenské, anglické, 
poľské, nemecké, španielske, francúzske, maďar-
ské, ruské • BONUSY: trikrát o Jánošíkovi (r.Štefan 
Ondrkal, 1963), Jánošík – príbeh, legenda, tradícia 
(r. Ladislav Šidelský, 1997), o Jánošíkovi a Paľovi 
Bielikovi (r. Marko Škop, 2003), profily – Paľo 
Bielik, František Kuchta, ocenenia a zaujímavosti, 
ohlasy z tlače, tri plagáty z filmu, booklet

Disk 2 Jánošík, SR, r. 1921, 68 min., čb
Príbeh o legendárnom ľudovom hrdinovi Jurovi Jánošíkovi (1688-1713) nakrútený ame-
rickými Slovákmi. Prvý slovenský celovečerný hraný film.
HRAJÍ: Theodor Pištěk, Mária Fábryová, Karel Schleichert, Olga Augustová • REŽIE: 
Jaroslav Siakeľ • Jazyková verze: slovenská • TITULKY: slovenské, anglické, poľské, 
nemecké, španielske, francúzske, maďarské, ruské • BONUSY: Kinožurnál 4/1986 – 
Storočnica Jaroslava Siakeľa (r. Miroslav Cimerman, 1986), Film o filme č. 21 (r. Ivan 
Rumanovský, 1971), Film o filme č. 1/1981 – Trochu inak (r. Igor Dobiš, 1981), profi-
ly – Juro Jánošík, Jaroslav Siakeľ, Theodor Pištek, Mária Fábryová, zaujímavosti zo 
zákulisia, ohlasy z tlače, spomienky hercov a tvorcov, fotogaléria, DVD-ROM (kniha 
Osemdesiatiny filmu Jánošík z roku 1921 v PDF verzii)

ORLIE PIERKO
SR, r. 1972, 86 min., barevný
Orlie pierko voľne nadväzuje na úspešnú Medenú 
vežu. Starec (Ivan Mistrík) a Valér (Ivan Rajniak) 
sa po dvoch rokoch väzenia za pašeráctvo vraca-
jú do Stratenej doliny.
HRAJÍ: Ivan Mistrík, Ivan Rajniak , Andrea Čun-
derlíková, Vlado Müller • REŽIE: Martin Hollý • 
Jazyková verze: slovenská • TITULKY: slovenské, 
anglické • BONUSY: ohlasy z tlače, o filme, profily 
tvorcov, fotogaléria

MUŽ, KTORÝ LUŽE /  
EDEN A POTOM… 2× DVD
SR/Francie, r. 1968, 93 min., barevný
Francúzsky spisovateľ, filmový režisér a scená-
rista Alain Robbe-Grillet dodnes zostáva výni-
močnou postavou. Dvojica diel, ktoré na prelome 
60. a 70. rokov na Slovensku vytvoril, preto patrí 
k tomu najhodnotnejšiemu v celej histórii sloven-
skej kinematografie.
HRAJÍ: Jean-Louis Trintignant, Ivan Mistrík, Syl-
vie Bréal, Sylvia Turbová, Juraj Kukura • REŽIE: 
Alain Robbe-Grillet • Jazyková verze: slovenská • 
TITULKY: slovenské, francúzske, anglické • 
BONUSY: FF, BIO, FIO, SD

MEDENÁ VEŽA
SR, r. 1970, 82 min., barevný
Medená veža je dobrodružno-romantický príbeh 
troch kamarátov a jednej ženy odohrávajúci sa 
v atraktívnej scenérii Vysokých Tatier.
HRAJÍ: Emília Vášáryová , Štefan Kvietik, Ivan 
Mistrík, Ivan Rajniak • REŽIE: Martin Hollý • Ja-
zyková verze: slovenská • TITULKY: slovenské, 
anglické • BONUSY: ohlasy z tlače, o filme, profily 
tvorcov, fotogaléria

MAJSTER KAT
SR, r. 1966, 105 min., barevný
Príbeh dvoch priateľov – rybára Richardusa a po-
sledného bratislavského kata Emila
HRAJÍ: Vlado Müller, Štefan Kvietik, Emília 
Vášáryová, Peter Debnár (nahovoril Marián Labu-
da), Jozef Budský • REŽIE: Paľo Bielik • Jazyková 
verze: slovenská • TITULKY: slovenské, anglické • 
BONUSY: týždeň vo filme 21/1967, o filme, ohlasy 
z tlače, profily tvorcov, fotogaléria

KAPITÁN DABAČ
SR, r. 1959, 99 min., čb
Psychologicky ladená vojnová dráma o dôstoj-
níkovi slovenskej armády, ktorý si pod vplyvom 
osobnej životnej prehry začne počas bojov na 
Ukrajine postupne uvedomovať skutočné hrôzy 
fašizmu.
HRAJÍ: Ladislav Chudík, Elo Romančík, Hilda 
Augustovičová, Ctibor Filčík, Zdena Gruberová, 
Anton Michalička • REŽIE: Paľo Bielik • Jazyková 
verze: slovenská • TITULKY: slovenské, anglické • 
BONUSY: BIO, FIO, SD, F, FF
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PACHO, HYBSKÝ ZBOJNÍK
SR, r. 1976, 85 min., barevný
Pacho, hybský zbojník Martina Ťapáka, ktorý 
vznikol podľa predlohy Petra Jaroša ako vtipná 
ponáška na slovenského hrdinu Juraja Jánošíka 
s využitím mnohých klišé oficiálneho slovenské-
ho folklóru, je jednou z mála, a možno dokonca 
jedinou vydarenou slovenskou filmovou paródiou. 
HRAJÍ: Jozef Kroner, Slavomír Záhradník, Dušan 
Blaškovič, Mária Hojerová • REŽIE: Martin Ťapák 
• Jazyková verze: slovenská • TITULKY: slovenské, 
anglické • BONUSY: ohlasy z tlače, o filme, profily 
tvorcov, fotogaléria

RUŽOVÉ SNY
SR, r. 1977, 80 min., barevný
Film o dospievaní, snívaní a prvej veľkej, ale za-
kázanej láske. 
HRAJÍ: Juraj Nvota, Iva Bittová, Josef Hlinomaz, 
Marie Motlová • REŽIE: Dušan Hanák • Jazyková 
verze: slovenská • TITULKY: slovenské, anglické 
• BONUSY: ohlasy z tlače, profily tvorcov, foto-
galéria

PÁSLA KONE NA BETÓNE
SR, r. 1982, 78 min., barevný
Tragikomický príbeh z prostredia východosloven-
ského vidieka vznikol na základe poviedok Milky 
Zimkovej, ktorá vo filme zároveň stvárnila hlavnú 
úlohu.
HRAJÍ: Milka Zimková, Marie Logojdová, Ľubomír 
Paulovič, Peter Staník, Veronika Jeníková, Anton 
Trón • Jazyková verze: slovenská • TITULKY: slo-
venské, anglické • BONUSY: ohlasy z tlače, profily 
tvorcov, fotogaléria

SIGNUM LAUDIS
SR, r. 1980, 85 min., barevný
Dramatický príbeh odohrávajúci sa v posledných 
dňoch 1. svetovej vojny na ruskom fronte je ne-
kompromisnou obžalobou jej krutosti a nezmy-
selnosti.
HRAJÍ: Vlado Müller, Josef Bláha, Ilja Prachař, 
Radovan Lukavský, Jiří Kodet, Oldřich Velen, Pavel 
Zedníček, Miroslav Zounar, Ladislav Frej, Jan Sko-
peček, Jiří Zahajský, Vítězslav Jandák, Jan Pohan, 
Jiří Krampol, Ivan Palúch • REŽIE: Martin Hollý • 
Jazyková verze: slovenská • TITULKY: slovenské, 
anglické, nemecké, francúzske, ruské, talianske • 
BONUSY: F, BIO

PERINBABA
SR, SRN, r. 1985, 90 min., barevný
Perinbaba je príbehom o dobrej a múdrej staren-
ke, ktorá kúzlami vyrábala sneh, a o odvážnom 
Jakubovi, ktorý sa ani smrti nebál.
HRAJÍ: Giulietta Masina, Tobias Hoesl, Petra 
Vančíková, Soňa Valentová, Pavol Mikulík, Milada 
Ondrašíková, Valerie Kaplanová, Karel Effa • RE-
ŽIE: Juraj Jakubisko • Jazyková verze: slovenská 
• TITULKY: slovenské, anglické • BONUSY: profily 
tvorcov a fotogaléria

SLADKÉ STAROSTI
SR, r. 1984, 85 min., barevný
Komédia o cukrárovi a starom mládencovi Šimo-
novi, ktorý sa stáva ľahkou obeťou svojho šéfa, 
matky a zástupu vydajachtivých žien.
HRAJÍ: Renata Mašková, Andrej Hryc, Emil 
Horváth ml., Dušan Blaškovič, Irena Kačírková, 
Vlado Černý, Marián Labuda st., Július Vašek, Ka-
rol Spišák, Marta Černická, Peter Šimun, Štefan 
Kožka, Pavlína Mourková, Marián Labuda ml., Jan 
Antonín Duchoslav • REŽIE: Juraj Herz • Jazyková 
verze: slovenská • TITULKY: slovenské, anglické • 
BONUSY: Ohlasy z tlače, o filme, profily tvorcov, 
fotogaléria

SLADKÝ ČAS KALIMAGDORY
SR/SRN, r. 1968, 102 min., čb.
Jediný celovečerný film exilového režiséra Leo-
polda Laholu, ktorý nakrútil na Slovensku. Film je 
adaptáciou fantastického románu českého spi-
sovateľa Jana Weissa Spáč ve zvěrokruhu z roku 
1937 a vznikol v slovensko-nemeckej koprodukcii. 
HRAJÍ: Rüdiger Bahr, Magda Vášáryová, Ivan 
Gogál, Samuel Adamčík, Viktor Blaho • REŽIE: 
Leopold Lahola • Jazyková verze: slovenská • TI-
TULKY: slovenské, anglické • BONUSY: krátky film 
Epizodka, texty o filme a tvorcoch, fotogaléria

SLÁVNOSŤ  
V BOTANICKEJ ZÁHRADE
SR, r. 1969, 83 min., barevný
Mozaikovité rozprávanie o krčmárke Márii, več-
nej neveste, ktorá vytrvalo a márne vodí k oltáru 
otca svojich ôsmich dcér a o Pierrovi, ktorý svojím 
príchodom naruší pokoj vinárskej dediny Babindol 
a naučí jej obyvateľov vychutnávať život.
HRAJÍ: Slavoj Urban, Nina Divíšková, Jiří Sýkora, 
Dušan Blaškovič, Hana Slivková, Zuzana Cigánová 
• REŽIE: Elo Havetta • JAZYKOVÁ VERZE: sloven-
ská • TITULKY: slovenské, anglické • BONUSY: 
BIO, F, SD

PIESEŇ O SIVOM HOLUBOVI
SR, r. 1961, 99 min., čb.
Príbeh hraného debutu režiséra Stanislava Ba-
rabáša sa odohráva v slovenských horách počas 
Slovenského národného povstania. 
HRAJÍ: Pavol Poláček, Pavol Mattoš, Vlado Breč-
ka, Peter Kollárik, Karol Machata, Ladislav Chudík, 
Vladimír Durdík st., Jiří Sovák, Karla Chadimová, 
Martin Ťapák • REŽIE: Stanislav Barabáš • Ja-
zyková verze: slovenská • TITULKY: slovenské, 
anglické • BONUSY: o filme, ohlasy z tlače, profily 
tvorcov, fotogaléria

RODNÁ ZEM
SR, r. 1953, 98 min., barevný
Hudobno-tanečný film, ktorý možno na jednej 
strane vnímať ako úprimnú oslavu ľudovej ume-
leckej tvorivosti, na stane druhej ako pestrofa-
rebnú agitku. 
HRAJÍ: Heda Melicherová, Martin Ťapák, Július 
Pántik, Magdaléna Balíková-Dziaková, Margita 
Dalmadyová, Karol L. Zachar, Gustáv Valach, 
Rudolf Bachlet, Elo Romančík, Ondrej Jariabek, 
František Zvarík, Trúda Tašká • REŽIE: Josef Mach 
• Jazyková verze: slovenská • TITULKY: slovenské, 
anglické • BONUSY: FF, SD, F, BIO, FIO

DVD BOX SLIM

DVD BOX SLIM

DGP

DVD BOX SLIM

DVD BOX SLIM

DVD BOX SLIM

DVD BOX SLIM

DVD BOX SLIM, BD

DGP

DVD BOX SLIM



Filmy Slovenského filmového ústavuwww.f i lmexpor t .cz 45

BEST OF VIKTOR KUBAL 
3× DVD
SR, 76 + 71 + 117 min., barevný
Kolekcia Viktora Kubala sa skladá z troch diskov 
– na prvom je Kubalov celovečerný film Zbojník 
Jurko (1976), na druhom Krvavá pani (1980) a na 
treťom súbor krátkych animovaných titulov vo 
výbere Rudolfa Urca.
JAZYKOVÁ VERZE: slovenská, audiokomentár pre 
nevidiacich • TITULKY: slovenské pre nepočujú-
cich, anglické, německé, francúzske, španielske, 
italské, ruské • BONUSY: Kolekce doplněna bo-
okletem – studie Rudolfa Urca

ZMLUVA S DIABLOM
SR, r. 1967, 59 min., čb.
Komediálne ladený príbeh kamarátok, ktoré sa 
dostanú do problémov pre „nevinný“ žart, patrí 
k významným dielam slovenskej kinematografie. 
HRAJÍ: Božidara Turzonovová, Dušan Blaškovič, 
Anton Trón, František Dibarbora, Erna Suchá-
nová, Jaromír Hanzlík, Stella Zázvorková, Josef 
Hlinomaz (nahovoril Ivan Krivosudský), , Vladimír 
Menšík, Ivan Mistrík, Marián Labuda • REŽIE: Jo-
zef Zachar • Jazyková verze: slovenská • TITUL-
KY: slovenské, anglické • BONUSY: FF, SD, F, BIO

ZVONY PRE BOSÝCH
SR, r. 1965, 96 min., čb.
Podobne ako vo svojom debute Pieseň o sivom 
holubovi reaguje Stanislav Barabáš na udalosti 2. 
svetovej vojny a SNP. 
HRAJÍ: Vlado Müller, Ivan Rajniak, Axel Dietrich 
, Ewa Krzyzewska (nahovorila Viera Strnisková), 
Radovan Lukavský (nahovoril Hugo Kaminský), 
Jozef Sorok (nahovoril František Gervai), Pavol 
Benca, Hans Brückner • REŽIE: Jozef Zachar • 
Jazyková verze: slovenská • TITULKY: slovenské, 
anglické • BONUSY: filmový týždenník Týždeň vo 
filme 36/1965, o filme, ohlasy z tlače, profily tvor-
cov, fotogaléria

TICHÁ RADOSŤ
SR, r. 1985, 88 min., barevný
Tichá radosť je psychologickou sondou do vnútra 
mladej ženy, 36-ročnej zdravotnej sestry Soni. 
Vďaka herectvu Magdy Vášáryovej (cena za žen-
ský herecký výkon na MF autorských filmov v San 
Reme) sa na diváka v kine prenáša čaro „tichej 
radosti", ktorú v niektorých okamihoch prežíva 
hlavná hrdinka.
HRAJÍ: Magda Vášáryová, Jiří Bartoška, Róbert 
Koltai, Jana Brejchová, Juraj Nvota • REŽIE: Du-
šan Hanák • JAZYKOVÁ VERZE: slovenská • TI-
TULKY: slovenské, slovenské pre nepočujúcich, 
anglické • BONUSY: Profil D. Hanáka, F

SÚKROMNÉ ŽIVOTY
SR/SRN, r. 1990, 99 min., barevný
Film o problémoch a túžbach dvoch nevlastných 
sestier, psychologičky Nadi a herečky Eleny. Autor 
sa tu opäť sústreďuje na materstvo ako základ-
nú os ženskosti: kým Elene sa v neskoršom veku 
narodí prvé dieťa, Naďa prežíva krízu po operácii, 
ktorá ju pripravila o možnosť mať deti. 
HRAJÍ: Jana Šulcová, Magda Vášáryová, Ilse 
Matheis, Stano Dančiak, Zdena Studenková, Mi-
chal Dočolomanský, Tomáš Töpfer, Vladimír Drha 
• REŽIE: Dušan Hanák • JAZYKOVÁ VERZE: slo-
venská • TITULKY: slovenské, anglické • BONUSY: 
Profil D. Hanáka, F

TISÍCROČNÁ VČELA I.–II.
SR, r. 1983, 162 min., barevný
Dvojdielny celovečerný film Tisícročná včela 
Juraja Jakubiska patrí k divácky najžiadanejším 
slovenským titulom.
HRAJÍ: Jozef Kroner, Štefan Kvietik, Michal Dočo-
lomanský, Jana Janovská, Ivana Valešová, Pavol 
Mikulík, Eva Jakoubková, Jiří Císler, Samuel Adam-
čík, Barbora Štěpánová • REŽIE: Juraj Jakubisko • 
Jazyková verze: slovenská • TITULKY: slovenské, 
anglické • BONUSY: BIO, FIO, F, disk obsahuje di-
gitálne remastrovaný obraz a zvuk

VLČIE DIERY
SR, r. 1948, 123 min., čb.
Silný dramatický príbeh z prostredia malej slo-
venskej dediny sa odohráva v pohnutých časoch 
Slovenského národného povstania.
HRAJÍ: Alžbeta Poničanová, Jozef Budský, Mikuláš 
Huba, Juraj Šebok, Ladislav Chudík, Arnold Flögl, 
Magda Husáková, Karol L. Zachar, Martin Ťapák, 
Paľo Bielik pod pseudonymom Ján • BONUSY: Fil-
mový týždenník Týždeň vo filme 47/1948, o filme, 
ohlasy z tlače, profily tvorcov, fotogaléria • REŽIE: 
Paľo Bielik • Jazyková verze: slovenská • TITULKY: 
slovenské, anglické
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Titulky: české pro nelyšící, anglické

POD ZNAČKOU

Unikátní soubor � lmů obohacený o brožuru 
s dalšími fakty o baťovské � lmové výrobně!

Film pro svou propagaci začala � rma Baťa používat na konci dvacátých let, ale své 
� lmové projekty si několik let nechala vyrábět na zakázku, většinou v pražských ate-
liérech. Teprve v roce 1935 začala skupina mladých � lmových tvůrců ve Zlíně natáčet 
nápadité reklamní a instrukční � lmy, které pro potřebu podniku vznikaly ve vlastních 
� lmových ateliérech � rmy Baťa. V těchto snímcích se objevují hvězdy jako Vlasta Bu-
rian, Hana Vítová, Václav Trégl, Raoul Schránil, Theodor Pištěk a další; před kamerou 
Alexandra Hackenschmieda či Jana Lukase, v režii Elmara Klose nebo Otakara Vávry…

Celkem 32 � lmů/240 min.:
DVD 1 – reklamní � lmy na obuv
DVD 2 –  dokumenty o životě ve Zlíně

a v Baťových závodech
DVD 3 –  reklamní � lmy na ostatní výrobky 

a služby, instrukční � lmy 
pro prodavače 

Trojdiskové DVD obsahuje výběr 
z dochovaných baťovských � lmů z let 1935 až 1948. 
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Ať žije nebožtík 
Velikost plakátu: 60×78 cm

Byl jednou jeden král 
Velikost plakátu: 59×79 cm

Dobrý voják Švejk 
Velikost plakátu: 55×84 cm

Ducháček to zařídí 
Velikost plakátu: 63×84 cm

Eva tropí hlouposti 
Velikost plakátu: 64×84 cm

Extase 
Velikost plakátu: 63×84 cm

Falešná kočička (1937) 
Velikost plakátu: 60×82 cm

Hanzelka a Zikmund – 
Afrika 3 
Velikost plakátu: 59×84 cm

Hanzelka a Zikmund – 
Afrika 1
Velikost plakátu: 59×84 cm

Hanzelka a Zikmund – 
Afrika 2 
Velikost plakátu: 59×84 cm

Hanzelka a Zikmund – 
Z Argentiny do Mexika 
Velikost plakátu: 59×84 cm

Holka nebo kluk? 
Velikost plakátu: 64×84 cm
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Tento plakát byl vyroben ve spolupráci s Národním fi lmových archivem (www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz) a je reprodukcí původní-
ho materiálu NFA, která je proti zneužití opatřena hologramem České protipirátské unie. | Vydal FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., 
Kaplická 14, 140 00 Praha 4, e-mail: video@fi lmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664, www.fi lmexport.cz Toto dílo je chráněno 
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Jsem děvče  
s čertem v těle 
Velikost plakátu: 57×84 cm

Když Burian prášil  
(Baron Prášil) 
Velikost plakátu: 64×84 cm

Kristian 
Velikost plakátu: 64×84 cm

Pancéřové auto 
Velikost plakátu: 57×84 cm

Poslušně hlásím 
Velikost plakátu: 59×84 cm

U pokladny stál… 
Velikost plakátu: 62×84 cm

Vandiny trampoty 
Velikost plakátu: 62×84 cm
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D Á R K O V Á  Š V E J K O V A  K O L E K C E
Elegantní dárkový box obsahuje kultovní film  
s Rudolfem Hrušínským z roku 1956 a Švejkův Tuzemák  
od firmy R. Jelínek, 0,2 l limitovaná edice 37,5 % obj.  
se Švejkovým portrétem od J. Lady na titulní etiketě. 

Tvoří tak vkusný, milý a unikátní dárek,  
který potěší každého příznivce našeho 
nejznámějšího literárně-filmového hrdiny. 

Film je opatřen německými  
a anglickými titulky.

Rozměry dárkového boxu:  
34 × 25,5 × 5 cm

Všechny plakáty

zakoupíte 

v e-shopu 

www.filmexport.cz







Vyprávění historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky o kalendářních zvycích a oby-
čejích českého lidu v dávné i nedávné minulosti se již dočkalo knižního vydání i diva-
delního zpracování. Nyní přinášíme toto zajímavé téma nově zpracované ve filmové 
podobě, doplněné řadou unikátních filmových dokumentů ze sbírek předních českých 
a moravských muzeí. Na 4 discích jsou v přehledných historických kapitolách zpraco-
vány obyčeje celého kalendářního roku od Hromnic a masopustu přes vynášení Morany, 
Velikonoce, pálení ohňů, poutě, Dušičky, adventní zábavu až do oslavy Vánoc a koledy. 
Původními písněmi doprovází Petr Traxler. Otakar Brousek st. a Stanislav Lehký 
interpretují unikátní dobové dokumenty.

BONUSY: archiv dokumentárních filmů 
(40 filmů a ukázek, včetně legendárního 
filmu Valašský rok z roku 1925), fotoar-
chiv, archiv historických textů, liturgický 
slovník a kalendáře

Lidový rok 1
Konec zimy

The Folk Year 1
The End of Winter

Vyrobil: 2008 Filmexport Home Video s.r.o.
    2008 FILMEXPORT HOME VIDEO s. r. o.

4:3

DVD 9
2.0
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Lidový rok 2
Jaro

The Folk Year 2
Spring
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4:3

DVD 9
2.0
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Lidový rok 3
Léto a podzim

The Folk Year 3
Summer and Autumn
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Lidový rok 4
Advent a vánoce

The Folk Year 4
Advent and Christmas
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