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Hity měsíce

novinky na DVD nejen v trafikách 5,90 Kč
0,30 Eur

režisér  Otakar Vávra
B L A H O P Ř E J E M E !

Dne 28. února 2011 se dožívá 

100 let

Šťastnou cestu
Příběh prodavaček velkého 
obchodního domu v hlavních 
rolích s Adinou Mandlovou, 
Hanou Vítovou, Natašou  
Gollovou a dalšími.

CENA: 199 Kč
V prodeji od 
1. března 2011
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Nepropásněte!

v prodeji od 
25. února

Román pro muže
Filmová komedie režiséra Tomáše Bařiny 
(Bobule) podle scénáře a literárního 
bestselleru nejprodávanějšího českého 
spisovatele Michala Viewegha
Bontonfilm, doporučená cena 199 Kč

BONTONFILM
V prodeji od 14. 3. 2011

INTERSONIC
V prodeji od 18. 3. 2011

FILMEXPORT
V prodeji od 25. 3. 2011

NORTH VIDEO
V prodeji od 18. 3. 2011

FILMEXPORT
V prodeji od 1. 3. 2011

VAPET
V prodeji od 10. 3. 2011

INTERSONIC 
V prodeji od 4. 3. 2011

NORTH VIDEO 
V prodeji od 9. 3. 2011

VAPET 
V prodeji od 14. 3. 2011

V prodeji od 
1. března 2011



2 |  film a video www.filmavideo.cz www.filmavideo.cz výročí měsíce  | 3

OTAKAR VÁVRA 
LEGENDA ČESKÉHO FILMU

Filmový režisér, scenárista 
a pe dagog, Otakar Vávra, 
se 28. února dožívá ne-

uvěřitelných 100 let! Během 
svého života získal mnoho do-
mácích i zahraničních oce nění 
a vyznamenání – byl jmenován 
zasloužilým umělcem (1955), 
národním umělcem (1968), 
zís kal Českého lva za dlouho-
letý umělecký přínos (2001) 
a v témže roce mu vzdal poctu 
i karlovarský MFF.

Otakar Vávra se narodil 28. února 1911 v Hrad-
ci Králové. Po maturitě na reálce začal studovat 
architekturu, nejprve v Brně a potom v Praze, 
avšak studia nedokončil, protože se začal plně 
věnovat filmu, který vnímal v duchu meziváleč-
né avantgardy. Ještě v Brně, jako příslušník Levé 
fronty, publikoval filmové kritiky. 

K vlastní filmové práci se dostal v roce 1931. 
V první polovině 30. let natočil krátké experi-
mentální snímky Světlo proniká tmou, Žijeme 
v Praze a Listopad, které dnes představují me-
ziválečnou českou filmovou avantgardu. V le-
tech 1931-1936 se věnoval scenáristické práci 
pro jiné režiséry, která mu byla průpravou pro 
pozdější vlastní režii. Jako scenárista i jako 
režisér se potom specializoval na filmové adap-
tace slavných děl české i světové literatury, na 
filmových adaptacích často pracoval s literáty.

Jeho debutem byla veselohra Velbloud 
uchem jehly (1936), kterou společně režíroval 

s Hugo Haasem. Samostatnou 
prvotinou byla o rok později 
adaptace Filosofské historie, 
která otevřela řadu jeho his-
torických kostýmních filmů 
(Cech panen kutnohorských, 
Rozina sebranec, Nezbedný 
bakalář). 

Druhou skupinu jeho před-
válečných filmů tvořily příbě-
hy křehkého lyrismu, hlubo-
kých citů a vášnivých hnutí, 
v nichž projevoval zájem o ci-

tový život moderního člověka, o vztahy mezi 
lidmi ve vypjatých situacích dospívání, o sociál-
ní a morální problematiku (Panenství, Humo-
reska, Kouzelný dům, Pacientka doktora He-
gla, Pohádka máje, Turbina, Šťastnou cestu). 

Po osvobození se k válečné minulosti vy-
slovil filmovými přepisy Drdovy Němé bariká-
dy a Čapkova Krakatitu, v 50. letech se vrátil 
k Jiráskovi (román Proti všem) svou Husitskou 
trilogií, která se stala klasikou v žánru historic-
kého filmu. 

Jeho dílo kulminovalo v 60. letech, kdy na-
vázal na tradici českého lyrického filmu přepisy 
děl Františka Hrubína Zlatá reneta a Romance 
pro křídlovku a kdy se rovněž vrátil k historic-
ké tematice filmem Kladivo na čarodějnice, 
v němž odsoudil násilí a totalitní zvůli. 

V 70. letech realizoval trilogii hraných do-
kumentů z novodobých českých dějin Dny 
zrady, Sokolovo a Osvobození Prahy. K přepi-

sům literárních děl a k historickým tématům 
se znovu vrátil v 80. letech (Temné slunce, 
Putování Jana Amose, Komediant, Oldřich 
a Božena, Veronika, Evropa tančila valčík). 
Jeho posledními snímky jsou pořad z cyklu 
GEN o Lídě Baarové a středometrážní doku-

ment Moje Praha (2002), které byly natočeny 
pro Českou televizi. 

Své profesionální zkušenosti zaznamenal 
ve vzpomínkových knihách Zamyšlení režiséra 
(1982) a Podivný život režiséra (1996), ve kte-
rých mj. hovoří také o své pedagogické činnosti 
a o svých žácích. 

Vedle vlastní umělecké tvorby zaujímal 
i řadu významných společenských a pracovních 
funkcí: v letech 1947-51 a 1954-56 byl umělec-
kým šéfem jedné z tvůrčích skupin Filmového 
studia Barrandov, v letech 1951-54 členem jeho 
kolektivního vedení, po roce 1945 působil jako 
pedagog a vedl katedru režie na FAMU (od roku 
1963 jako profesor). 

   TEXT: Stanislav Bensch
F O T O:  archiv FEX

23. 3. 1934 
premiéra filmu Mazlíček

25. 3. 1932
premiéra filmu 
Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa

22. 3.  1940 
premiéra filmu Přítelkyně pana ministra

Vydává Filmexport home video s.r.o., Kaplická 14, 140 00 
Praha 4, IČ 49689193. Tel.: 261 213 664. E-mail:  
info@filmexport.cz; web: www.filmavideo.cz. Šéfre-
daktorka: BcA. Lenka Kosztolányiová. Produkce: 
Mgr. Helena Němcová. Grafický layout a sazba: sig na - 
tura.cz. Příjem inzerce: kabat@filmexport.cz. Evidenč- 
ní číslo MK ČR E 19901. Ročník I., číslo 1/2011. Rozšiřují 
společnosti PNS a.s., Tisk Mafra a.s. Periodicita: měsíč-
ník. Autorská práva ke zveřejněným materiá lům vykoná-
vá vydavatel Filmexport home video s.r.o. Jakékoliv uži-
tí části nebo celku, zejména přetisk a šíření jakýmkoliv 
způsobem, včetně elektronického, je bez předchozího 
souhlasu vydavatele zakázáno.
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EDITORIAL VÝROČÍOBSAH
Milé čtenářky, milí čtenáři,

dostává se vám do ruky první číslo měsíčníku 
FILM A VIDEO, jehož hlavním cílem je infor-
movat o novinkách na DVD nosičích, které lze 
v daném měsíci koupit nejen v novinové dis-
tribuční síti, ale i v běžných obchodech. Díky 
spolupráci s několika vydavateli pro vás každý 
měsíc připravíme aktuální přehled filmů, kte-
ré budou k dostání na novinových stáncích. 
Přehled bude mít podobu katalogových listů 
a každý vydavatel v nich bude mít vyhrazené své 
stránky, na kterých najdete informace o všech 
filmech, které má právě v prodeji. Chybět nebu-
de ani měsíční abecední a dvouměsíční ka-
lendářní rejstřík filmů. Informovat vás bu-
deme i o premiérách v kinech a novinkách na 
DVD a Blu-ray v běžných obchodech. 

Kromě toho se v každém čísle dočtete mnoho 
zajímavého o českých i zahraničních filmech, 
významných osobnostech a výročích. Tako-
vým významným jubileem jsou 100. narozeni-
ny filmového režiséra Otakara Vávry. Další 
osobností, která v únoru oslaví své narozeniny, 
je cestovatel Miroslav Zikmund. I o něm se do-
čtete v tomto čísle – k jeho narozeninám vychá-
zí nové DVD z cesty po Sovětském svazu. A když 
už jsme u těch cestovatelů, přečíst si budete 
moci i článek o Expedici Lambarene obohace-
ný o rozhovor s jedním z účastníků. 

Jistě vás upoutá i soutěžní strana s křížov-
kou a kvízem. Pro milovníky filmu a historie 
jsme připravili speciální stránku, kde najdete 
soudobou dokumentaci týkající se vybraného 
archivního českého filmu – v tomto čísle to je 
poutavá reportáž z natáčení Šťastné cesty 
Otakara Vávry, která vyšla v Kinorevue v roce 
1943. 

Vzhledem k tomu, že obsah každého čísla se 
připravuje ve velkém předstihu, je možné, že 
některé náhledy obalů DVD budou nahrazeny 
pouze fotografií z filmu. Omluvte proto prosím 
tuto malou kosmetickou vadu.

Doufáme, že díky našim novinám budete 
vždy v obraze a už nikdy nepropásnete svůj ob-
líbený film!

Příjemné počtení vám za celou redakci 
měsíčníku Film a video přeje

  BcA. Lenka Kosztolányiová
 ŠÉFREDAK T ORKA 

1. 3. † Karel Dostal (1966)

3. 3. † Hana Vítová (1987)

4. 3. 

Slaví narozeniny 
herečka Eva Gerová 
(1920)
Blahopřejeme!

4. 3. * Josef Neuberg  
    (1901, 110. výročí narození)

6. 3. * Eduard Kohout (1889)

12. 3. * Otto Zelenka (1931)

15. 3. * Antonín Novotný (1913)

15. 3. † Oldřich Nový (1983)

16. 3. * Josef Šváb-Malostranský (1860)

19. 3. † Gustav Hilmar (1967)

20. 3. * Fero Fenič (1951)

22. 3. * Jan Němeček  
    (1926, nedožitých 85 let)

23. 3. * Jaromír Borek  
     (1931, nedožitých 80 let)

24. 3. * Raoul Schránil (1910)

24. 3. † Zorka Janů (1946)

28. 3. * Zdeněk Svěrák (1936)

29. 3. * Martin Frič (1902)
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PREMIÉRY V KINECH 
 3 .  3. 

Správci osudu
Adaptace povídky P. K. Dic-
ka přemýšlí, jak moc může-
me kontrolovat svůj osud. 
Matt Damon hraje muže, 
který zahlédl svou budouc-
nost a chce ji změnit. Jestli režijní debut scéná-
risty Bourneova ultimáta bude hoden Dickova 
kultu ve světě sci-fi, zjistíme ve stejný týden 
jako v USA.
REŽIE: George Nolfi
HRAJÍ: Matt Damon, Emily Blunt, Terence Stamp

Drive Angry
Nicolas Cage se pustil do 
další pochybné akce, která 
stvrzuje jeho pověst nevy-
bíravého herce. V režii spe-
cialisty na průměrné horory 
se chystá pomstít smrt ženy 
a únos dcery, jako muž, který unikl peklu. 
REŽIE: Patrick Lussier
HRAJÍ: Nicolas Cage, Amber Heard, Billy Burke

Od višní do višní + 
Všechno je sračka
První film, český stu-
dentský dokument, sleduje 
rok v životě rodiny, kte - 
ré zemřel otec. Rodiny sa-
motné autorky. Soukromou autoterapii o hle-
dání nových citových vazeb v dvojprogramu 
doprovází portrét přítele ženy, která v roce 1973 
schválně najela náklaďákem do davu lidí a osm 
z nich zabila.
REŽIE: Jana Boršková, Tomáš Weinreb
HRAJÍ: Jarmila Boršková, Jana Boršková, Miro-
slav David

 10.  3. 

Králova řeč
Lídrem nejen oscarových 
nominací se letos stalo 
uhlazené britské drama, 
které dojalo i Alžbětu II. 
Sleduje, jak její otec Jiří VI. 
sbíral síly, aby dokázal če-
lit panování, válce a především svému koktání. 
V hlavních rolích vynikající Geoffrey Rush a brzy 
oscarový Colin Firth.
REŽIE: Tom Hooper
HRAJÍ: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bon-
ham Carter, Guy Pearce

Světová invaze
Američané musí opět za-
chránit svět. V době, kdy 
neznámé mimozemské síly 
napadnou Zemi, zůstane 
Los Angeles jako poslední 
útočiště lidstva a místo je-
jich poslední bitvy. Akce od 

režiséra remaku Texaského masakru motorovou 
pilou.
REŽIE: Jonathan Liebesman 
HRAJÍ: Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart, 
Bridget Moynahan

Když kámen promluví
Dokument o Jaroslavu Duš-
kovi na bízí netypický por- 
trét známého herce, zamě-
řený na jeho vnitřní život, 
názory a postoje. Natáčel 
se víc než rok a obsahuje 
víc než jen ukázky z divadla. 
REŽIE: Viliam Poltikovič
VYSTUPUJÍ: Jaroslav Dušek

Rango
Režisér Gore Verbinksi se 
znovu spojil s hvězdou 
svých Pirátů z Karibiku. 
Tentokrát potřeboval jen 
hlas Johnnyho Deppa, aby 
nadaboval chameleona, který se chce stát wes-
ternovým hrdinou. Jeden z nejočekávanějších 
animovaných filmů roku, jehož scénář napsal 
stejný pán jako Gladiátora.
REŽIE: Gore Verbinski
MLUVÍ: Johnny Depp, Isla Fisher, Bill Nighy

 17.  3. 

Autopohádky
Animovaný film o autech 
a lidech podle knížky Jiří-
ho Marka. Všechny povídky 
vypráví Michal Malátný ze 
skupiny Chinaski, každou 
ale natočil jiný tým a každá 
proto vypadá jinak. 
REŽIE: Břetislav Pojar, František Váša, Michal 
Žabka, Libor Pixa, Jakub Kohák 
VYPRÁVÍ: Michal Malátný

Sanctum
3D kamerový systém Jame-
se Camerona, uzpůsobený 
k použití v extrémním pro-
středí, zve na dechberoucí 
výpravu k podvodním úte-
sům a do skrytých koutů 
jeskyní. Příběh o potápěčích už tak dechberoucí 
není.
REŽIE: Alister Grierson
HRAJÍ: Richard Roxburgh, Ioan Gruffudd, Rhys 
Wakefield, Alice Parkinson

Obřad
Skutečností se inspiroval 
film o skeptickém mladém 
knězi, který ve škole exor-
cizmu potká muže, jenž 
mu ukáže temnější stránku 
jeho víry. Thriller Mikaela 
Hafströma, který byl kdysi 

nominován na Oscara za film Zlo, víc než z napětí 
těží z obsazení Anthony Hopkinse.
REŽIE: Mikael Hafström
HERCI: Anthony Hopkins, Colin O’Donoghue, 
Alice Braga, Ciarán Hinds

 24.  3. 

Všemocný
Robert De Niro a Bradley 
Cooper se potkají v akč-
ním thrilleru o tajné droze, 
díky které může člověk zís-
kat nevídané schopnosti. 
Pokud ho nezničí její zrádné vedlejší účinky. 
REŽIE: Neil Burger 
HRAJÍ: Robert De Niro, Bradley Cooper, Abbie 
Cornish, Anna Friel

Máma mezi Marťany
Malý chlapec si uvědomí, 
jak moc má rád svou ma-
minku, až když mu ji une-
sou Marťani a on se vydá ji 
zachránit. Nový 3D animák 
od studia Disney tedy ne-
bude postrádat morální ponaučení. 
REŽIE: Simon Wells
MLUVÍ: Seth Rogen, Joan Cusack, Dan Fogler

Hop
Velikonoční komedie o za-
jíčkovi, který by radši bub - 
noval v kapele než roz-
dával vajíčka a čokoládu, 
kombinuje animaci s herci. 
Varuje, že ji natočil stejný režisér jako Alvina 
a Chipmunky.
REŽIE: Tim Hill
MLUVÍ: Martin Stránský, Petr Burian, Jaromír 
Meduna, Otakar Brousek

Labyrint
Český thriller s mezinárodním obsazením kom-
binuje mystiku, duchařinu, satanisty, noční 
můry a podivný podzemní labyrint, v němž te-
prve má hlavní hrdinka poznat strach. Režie se 
chopil Tomáš Houška, který se podílel na scéná-
ři Gymplu.
REŽIE: Tomáš Houška
HRAJÍ: Lucie Vondráčková, Martin Zbrožek, 
Mary Coronado

 TEXT :  Iva Přivřelová
 F O T O:  Abraka, Aerofilm, Bioscop, Bonton-

film, Cinemart, Falcon, HCE, Warner Bros

PREMIÉRY NA BD A DVD
Ďábel / Devil / 2010 
Tato novinka jistě potěší všech-
ny milovníky hororů a napětí. 
Už se vám někdy zdálo, že jste 
uvězněni ve výtahu? Pěti zdán-
livě obyčejným lidem se tento 
sen stal skutečností. Každý 
z nich má však své tajemství 
a v uzavřeném prostoru bude odhalena děsivá 
pravda. Na vzniku tohoto snímku se podílel 
producent M. Night Shyamalan (Šestý smysl, 
Znamení), proto není divu, že vás tento film 
napětím nenechá vydechnout! 
REŽIE: John Erick Dowdle
HRAJÍ: Chris Messina, Logan Marshall-Green
VYDÁVÁ: Bontonfilm
VYCHÁZÍ: 14. 3. 2011 (BD, DVD)

 
Jiří Hanzelka  
a Miroslav Zikmund 
v Sovětském svazu / 
2011
Další cestopisné dokumenty 
této slavné cestovatelské dvo-
jice vyjdou na stříbrném no-
siči! Tentokrát se jedná o 20 
dokumentů z návštěvy Sovětského svazu, který 
měli možnost poznat při jejich druhé cestě ko-
lem světa. Obsah dvoudiskového vydání vás po-
těší i svými četnými bonusy, rozsáhlou fotoga-
lerií a přiloženým výtiskem Zvláštní zprávy č.4, 
která neměla nikdy spatřit světlo světa.
REŽIE: Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund
VYDÁVÁ: Filmexport home video
VYCHÁZÍ: 1. 3. 2011 (DVD)

 
Město /  
The Town / 2010
Ben Affleck přichází s dalším 
svým filmem. Tentokrát se 
zaměřil na zlodějský gang. 
Zkušený lupič plánuje vel-
kou akci. V patách mu však je 
agent FBI. Film má vynikající 
herecké obsazení a pozitivní kritiky. Rozhod-
ně stojí za vidění!
REŽIE: Ben Affleck
HRAJÍ: Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon 
Hamm, Jeremy Renner, Blake Lively
VYDÁVÁ: Magic Box
VYCHÁZÍ: 21. 3. 2011 (BD, DVD)

Nejsem blázen /  
Nobody´s fool / 1994
Film stojí za vidění už jen kvůli 
skvělému hereckému obsazení – 
Paul Newman, Bruce Willis 
a Melanie Griffith. Celý příběh 
se točí kolem Sullyho, kterému 
sice táhne na šedesátku, ale 
chová se, jako by nikdy nedo-

spěl. Svou rodinu opustil už před lety. Jednoho 
dne se však setká se svým synem Peterem a zjiš-
tění, že má vnuky, ho naprosto vykolejí. Trochu 
neobratně se snaží napravit, co v minulosti zane-
dbal. Snímek získal 2 nominace na Oscara a Zlatý 
glóbus a Stříbrného medvěda na MFF v Berlíně.
REŽIE: Robert Benton
HRAJÍ: Paul Newman, Bruce Willis, Melanie 
Griffith, Jessica Tandy
VYDÁVÁ: NORTH VIDEO
VYCHÁZÍ: 18. 3. 2011 (DVD)

 
PIRAŇA 3D /  
PIRANHA / 2010
Příběhů o piraňích jsme vi-
děli mnoho, ale tento je jiný. 
Ve 3D na nevinné oběti budou 
útočit prehistorické lidožravé 
ryby. Nikdo si nemůže být jis-
tý, že je v bezpečí. Ryby číhají 
pod hladinou. Kdo bude další? Podaří se je 
někomu zastavit?
REŽIE: Alexandre Aja
HRAJÍ: Steven R. McQueen, Elisabeth Shue, 
Kelly Brook, Ving Rhames
VYDÁVÁ: Bontonfilm
VYCHÁZÍ: 14. 3. 2011 (BD, DVD)

 
Red / Red / 2010
Snímek je inspirovaný stejno-
jmennou komiksovou mikro-
sérií Warrena Ellise a kreslíře 
Cully Hamnera. Penzionovaný 
agent CIA Frank Moses žije po-
klidně na venkově až do doby, 
než se ho nové vedení CIA 
rozhodne zlikvidovat. Hon začíná. Pokud by 
vás zajímalo, co znamená název filmu, pak je 
to zkratka označení Retired Extremely Dan-
gerous (v důchodu, extrémně nebezpečný). 
A Bruce Willlis přesně takový je!
REŽIE: Robert Schwentke 
HRAJÍ: Bruce Willis, Morgan Freeman, Mary-
-Louise Parker, Helen Mirren, John Malko-
vich, Karl Urban
VYDÁVÁ: HCE
VYCHÁZÍ: 11. 3. 2011 (BD)

 
Stůj při mně /  
Stand by me / 1986
Pokud jste tento film ještě ne-
viděli, rozhodně si ho pořiďte. 
Je to úžasný příběh o přátel-
ství a nesmazatelné zkuše-
nosti z dospívání. Skupina 
chlapců ze zapadlého oregon-
ského městečka se vydá pátrat po zmizelém 
těle teenagera. Uprostřed místních hlubokých 
lesů v sobě chlapci objeví sílu, o níž doposud 
nevěděli. Snímek vznikl na motivy povídky 
Tělo od Stephena Kinga.

REŽIE: Rob Reiner
HRAJÍ: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey 
Feldman, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland, 
Casey Siemaszko, Marshall Bell, Richard 
Dreyfuss, John Cusack
VYDÁVÁ: Bontonfilm
VYCHÁZÍ: 21. 3. 2011 (BD)

 
Šťastnou cestu / 1943
Snímek vypráví o osudech pro-
davaček velkého obchodního 
domu a září v něm mnoho popu-
lárních hereček 40. let. Ačkoli 
se jedná o film pro pamětníky, 
rozhodně své kouzlo neztrá-
cí ani v dnešní moderní době 
a svého diváka si najde i mezi mladými lidmi.
REŽIE: Otakar Vávra
HRAJÍ: Adina Mandlová, Jiřina Štěpničková, 
Hana Vítová, Nataša Gollová, Jana Dítětová, 
Otomar, Korbelář, Eduard Kohout, Vítězslav 
Vejražka, Jaroslav Marvan, Ladislav Pešek
VYDÁVÁ: Filmexport home video
VYCHÁZÍ: 1. 3. 2011 (DVD)

 
Toreador / Manolete
Životní příběh významného 
španělského matadora Mano-
leta vás zavede do poloviny 
40. let minulého století. Ma-
nolete svým stylem ovlivnil 
všechny své budoucí násle-
dovníky. Dosáhl nejvyšší mož-
né mety a rozhodl se ukončit kariéru. Zamilo-
val se do krásné Penélope Cruz.
REŽIE: Menno Meyjes
HRAJÍ: Adrien Brody, Penélope Cruz, Santia-
go Segura
VYDÁVÁ: Intersonic
VYCHÁZÍ: 5. 3. 2011 (DVD)

 
Vejce Toto na útěku / 
Eggs
Vaše děti si tento příběh za-
milují. Malé vejce Toto se tou-
ží stát krásným kuřetem a ne 
volským okem. Proti své vůli je 
však odvezeno do města a pro-
dáno jako potravina. Rozhod-
ne se utéci a vrátit se zpět na farmu, kde se chce 
vylíhnout v roztomilé kuřátko. Aby svůj sen na-
plnilo, musí toho ještě mnoho překonat.
REŽIE: Rodolfo Riva Palacio, Gabriel Riva 
Palacio
VYDÁVÁ: Intersonic
VYCHÁZÍ: 19. 3. 2011 (DVD)

 TEXT :  Lenka Kosztolányiová
 F O T O:  Bontonfilm, Filmexport,  

HCE, Intersonic, Magic Box,  
NORTH VIDEO
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SLAVNÝ EROTIKON
Proč se Vítězslav Nezval nechal zapírat?

Z českých filmařů meziválečného období 
dosáhl největší mezinárodní proslulosti 
bezesporu Gustav Machatý, a to díky dvě-

ma filmům provokativně dráždivých názvů – 
Erotikonu a Extázi.

Informace o projektu němého Erotikonu se 
začaly objevovat v tisku již od poloviny srp-
na 1928. Obsah byl tajen, jména zahraničních 
hvězd nebyla ještě týden před natáčením zve-
řejněna; jak se později ukázalo, ze čtveřice 
ohlašovaných českých herců Theodor Pištěk, J. 
W. Speerger, Karel Hašler a Marie Hübnerová byl 
nakonec obsazen jen první jmenovaný.

Představoval žárlivého manžela záletné pa-
ničky (hraje ji Němka Charlotte Suza). Kritici 
jeho výkon chválili. Tak kupříkladu v němec-
kém časopisu Die Filmwoche: „Proč je tenhle 
Pištěk tak dobrý, to ví bůh. Možná, že si s ním 
režisér nejlépe rozuměl; možná však, že Pištěk 
je skutečně velkou osobností. V tom případě by-
chom ho měli co nejrychleji přivést do Berlína, 
navzdory všem odpůrcům cizinců.“ 

Z českých herců dostal větší roli ještě Karel 
Schleichert-Loukodolský – zahrál si železnič-
ního hlídače, otce hlavní hrdinky. Pro ni získal 
režisér představitelku v tehdejší Jugoslávii: 
půvabná dívka debutovala pod pseudonymem 

Ita Rina a u nás pak filmovala ještě několikrát. 
Jejího svůdce ztvárnil norský herec Olaf Fjord, 
který byl divákům znám z působení v německé 
kinematografii. Gustav Machatý chtěl obsa-
zením zahraničních herců zvýšit mezinárodní 
ambice svého filmu, proto oslovil ještě Itala 
Luigiho Serventiho (hraje muže, který se ožení 
se svedenou dívkou).

Velkou zásluhu na podobě filmu kritici po 
právu přisoudili kameramanovi Václavu Vícho-
vi. Lubomír Linhart napsal: „Víchova fotografie 
spolupracovala tvořivě s režisérem. Její odsti-
ňování, nuancování osvětlením i stanovištěm 
aparátu dodává výkladu filmový ráz.“

Utajený autor
Tajemno zastřelo účast spoluautora scénáře. 
Machatý si napsal prý scénář sám, ale již v době 
natáčení se hovořilo, že nápomocen mu byl 
„mladý český básník“. A opravdu byl! Ostatně 
i Karel Smrž uvedl ve své kritice, že „námět byl 
zpracovaný za součinnosti význačného moder-
ního básníka“. Proč však nejmenoval Vítězslava 
Nezvala, nevíme. V Nezvalově pozůstalosti je 
zachován rukopis libreta, psaný básníkem, jeho 
jméno však v titulcích chybělo. Můžeme se do-
hadovat, že po kauze Jiřího Voskovce, kterého 
kvůli jeho herecké účasti v komerčních filmech 
vyloučili ze sdružení avantgardních umělců De-
větsil, nechtěl „devětsilák“ Nezval dráždit své 
přátele a raději zůstal v anonymitě.

Erotikon byl díky důmyslné zahraniční rekla-
mě okamžitě prodán do několika států: Němec-
ka, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Polska; 
viděli ho diváci v Jižní Americe. Žel po uvedení 
v Karlových Varech a po pražském nočním „gala 
představení“, které se konalo 27. února 1929, 
však obchod s atraktivním filmem selhal. Spolu-
produkční firma Slavia-film se rozhodla vynést 
svůj trumf až ve výhodnějším podzimním čase, 
kdy počítali s vyšší návštěvností. V té době ale 
byli diváci připravováni na nástup zvukových 
filmů a o němé filmy už valný zájem neměli. To 
se projevilo i na přijetí Erotikonu, jehož ofici-
ální pražská premiéra se nakonec konala až 3. 

ledna 1930. Producenti uvažovali, že stejně 
jako Tonku Šibenici také Erotikon dodatečně 
ozvučí a synchronizují. Ale kvůli vysokým ná-
kladům váhali a úpravu odsouvali. Ostatně tak-
to upravená verze filmu v Německu a v Rakous-
ku, kde se hrála pod názvem Parfém jedné ženy 
od podzimu 1934, velký úspěch neměla.

Vrcholné dílo české němé kinematografie, 
které v restaurované verzi, o níž se zasloužili 
v Národním filmovém archivu, si můžou dopřát 
filmoví ctitelé – na DVD ho vydala společnost 
Filmexport home video. 

TEXT :  Pavel Taussig
F O T O:  archiv FEX

Miroslav Zikmund letos v únoru oslavil 92. 
narozeniny. V anketě Sedmičky jej oby-
vatelé Zlína vybrali jako největší žijící 

osobnost města. Nebýt zlínských filmových ate-
liérů, měli by lidé v anketě mnohem složitější 
výběr. Právě zpracovávání filmových materiálů 
z cest po světě zavedlo cestovatelskou dvoji-
ci do těchto laboratoří. Architektura města, 
lidé kolem a možná i nezapomenutelné cesty 
na běžkách z ateliérů k hotelu Moskva mladé 
cestovatele uchvátily. Rozhodli se usadit se ve 
Zlíně natrvalo. Jiří Hanzelka se později přestě-
hoval do Prahy.

„Koupil jsem dům od režiséra Elmara Klo-
se, který zamířil do Prahy. A už jsem zůstal,“ 
popsal již dříve svůj příchod do Zlína Miroslav 
Zikmund. 

Miroslav Zikmund se narodil 14. 2. 1919 v Plz-
ni. Už v dětství toužil po cestování. Projel že-
leznicí celou republiku až k Podkarpatské Rusi, 
psal si deník a poznámky těsnopisem. Maturitu 

složil na reálném gymnáziu v Plzni roku 1938 
a nastoupil na Vysokou školu obchodní v Pra-
ze, kde se jeho osud na dlouho propojil s osu-
dem Jiřího Hanzelky, narozeného 24.12.1920 ve 
Štramberku.

Do světa vyrazil s Jiřím Hanzelkou poprvé 
v osmadvaceti letech, v letech 1947-1950 pro-
jeli společně vozem Tatra 87 Afriku a Latinskou 
Ameriku. V letech 1959-1964 podnikli cestu do 
Asie a Oceánie. Z obou cest zpracovali stovky 
reportáží pro české i zahraniční noviny, časo-
pisy a rozhlas. Procestovali více než sto deset 
zemí, vydali téměř dvě desítky knížek, natočili 
sto padesát krátkých filmů a čtyři celovečerní. 
Všechny celovečerní filmy (Afrika I, Afrika II, 
Z Argentiny do Mexika, Je-li kde na světě ráj) 
vydala na DVD společnost Filmexport home vi-
deo a nyní nově vychází také 20 dokumentár-
ních krátkých filmů ze Sovětského svazu i s le-
gendární Zvláštní zprávou č.4.

Problém nastal po roce 1968. Angažmá Miro-
slava Zikmunda a Jiřího Hanzelky v reformním 
hnutí vyústilo v zákaz veřejného publikování. 
Část jejich postřehů z cest proto vyšla v sami-
zdatové edici Petlice. 

V době, kdy měl oficiální zákaz činnosti, 
upřel Miroslav Zikmund svoji pozornost na 
genealogii. „Řekl jsem si, že budu jako pan 
Brouček cestovat do minulosti. To mi nemohou 
zakázat a nepotřebuji k tomu žádnou výjezdní 
doložku,“ vysvětlil v jednom z mnoha novino-
vých rozhovorů. 

Pro mnoho lidí z jeho okolí bylo dlouhé desít-
ky let nepochopitelné, že společně s Hanzelkou 
neemigrovali. Zikmundovo vysvětlení bylo pro-

sté: „Chtěli jsme žít doma. Nejkrásnější na všech 
cestách jsou přece návraty domů.“

O tom, jak Zikmundovi jako rodilému Plzeňa-
novi přirostl Zlín k srdci, nade vší pochybnost 
svědčí i fakt, že svůj bohatý archiv věnoval Mu-
zeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 

Při zakládání Archivu H+Z v roce 1994 a ná-
sledně stálé expozice v Muzeu jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně někteří lidé tvrdili, že je to jen 
pro důchodce, kteří si je pamatují a mladým již 
nemají co říct. Po patnácti letech se ukazuje, že 
k dílu Hanzelky a Zikmunda se stále vrací jak ces-
tovatelé, tak studenti, žáci, diplomanti a další. 

K Zikmundovi i jeho již zesnulému kolego-
vi mají úctu nejen obyvatelé Zlína, ale i jejich 
současní následovníci. „Snad každý, kdo četl 
či slyšel jakýkoliv rozhovor s oběma pány, si 
nemohl nevšimnout neobyčejné moudrosti, 
pokory, skromnosti, nadhledu a vzdělanosti, 
které z kaž dé věty čiší, a to vše je umocněno 
jejich přirozenou morální integritou,“ napsal 
v jednom ze svých textů cestovatel Stanislav 
Bernard.

Miroslav Zikmund je historicky prvním nosi-
telem ceny Osobnost města Zlína, kterou dostal 
v roce 1993 společně s architektem Vladimírem 
Karfíkem a fotografem Josefem Vaňharou. 

 TEXT A  F O T O:  Archiv H+Z 

MIROSLAV ZIKMUND 
Nejkrásnější na všech cestách jsou přece návraty domů

Snímek Erotikon vyšel  
na DVD ve 2 různých vydáních 

– jednodiskovém (vpravo), 
dvoudiskovém (vlevo).
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BUTCH CASSIDY A SUNDANCE 
KID
USA, 1969, 105 min., barevný
Oscarový pravdivý příběh nejsympatičtějších mužů Západu 
postavených mimo zákon. Přijde -li na věc, není nikdo rych-
lejší než BUTCH CASSIDY a jeho parťák SUDANCE KID. Když 
už je unavuje utíkat před spravedlností, rozhodnou se odjet 
do Bolívie. Tím jejich pronásledování nekončí.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 18. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

DŮM NA ŠPATNÉ ADRESE
USA, 2008, 106 min., barevný
Mladý pár (Patrick Wilson a Kerry Washington) se právě na-
stěhoval do svého kalifornského domu snů. Záhy se však 
stává terčem souseda (Samuel L. Jackson), který těžko sná-
ší, že má každý z manželů jinou barvu pleti. Proti trvalému 
narušování soukromí se dvojice začne bránit.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 7. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

INTERNATIONAL
USA, 2009, 113 min., barevný
Agent Interpolu Louis Salinger (Clive Owen) a zástupkyně 
státního návladního Eleanor Whitman (Naomi Watts) jsou 
odhodláni dovést k spravedlnosti jednu z nejmocnějších 
světových bank. Jejich protivníci se nezastaví před ničím, 
jen aby mohli dále financovat teror a válčení.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 28. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

JERRY MAGUIRE
USA, 1996, 133 min., barevný
JERRY MAGUIRE (Tom Cruise) je úspěšným sportovním 
agentem. Sklidil potlesk, souhlas, ale když šlo do tuhého, 
nikdo se ho nezastal. Skončil na dlažbě bez jediného floka. 
Od toho okamžiku začal potit krev a hrabat se z bídy, jen 
aby všem vytřel zrak a dokázal, že pravdu má on.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 14. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

MONGOL – ČINGISCHÁN
Rusko, Německo, 2007, 120 min., barevný
Režisér Sergei Bodrov zfilmoval historický příběh z let 1167 
– 1227, který vypráví o vizionářském zakladateli mongolské 
říše Čingischánovi (rodným jménem Temüdžin), zobrazuje 
jeho drsný vzestup a jeho ničivá válečná tažení, která mon-
golská říše vyvolala.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 4. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

ODPOR
USA, 2008, 131 min., barevný
Film režiséra Edwarda Zwicka vznikl podle skutečného pří-
běhu o rodině, odplatě a spáse ve 2. světové válce. Daniel 
Craig, Liev Schreiber a Jamie Bell jsou bratři, kteří svádí zá-
pas o přežití, jenž se mění v možnost pomstít smrt svých 
blízkých tím, že zachrání životy tisíců jiných.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 11. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

PIRAŇA 3D
USA, 2010, 88 min., barevný
KE KAŽDÉMU DVD 2 KS 3D BRÝLÍ ZDARMA! 
Každým rokem se o jarních prázdninách populace ospalého 
jezera Victoria rozroste z 5 tisíc na padesát. Ve výhni slunce 
vypukne hlučná zábava se spoustou alkoholu. Tento rok ale 
existuje další důvod, proč se obávat a nepůjde jen o těžká 
rána po večírku nebo stížnosti od sousedů.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 14. 3. 2011
Cena: 199 Kč 

POSEDLÁ
USA, 2009, 108 min., barevný
Když se úspěšný finanční poradce Derek Charles (Idris Elba) 
se svou ženou Sharon (Beyonce Knowles) a malým synem 
Kylem stěhuje do nové čtvrti v Los Angeles, všechno se zdá 
být dokonalé. Pak ale do firmy nastupuje na záskok krásná 
Lisa (Ali Larter) a Derekův život nabírá podivný obrat.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 28. 2. 2011
Cena: 99 Kč 

PRAVÁ BLONDÝNKA 3
USA, 2008, 82 min., barevný
Annie a Izzy (Milly a Becky Rosso) se stěhují z Anglie do 
Kalifornie s přesvědčením, že růžové šaty a malí pejsci jim 
postačí k tomu, aby sem zapadly a byly jako doma. Nastává 
ale chvíle, kdy musí využít svou chytrost, aby ukázaly, že 
schopnosti blondýnek by neměl nikdo podceňovat!
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 2. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

ROCKY
USA, 1976, 114 min., barevný
Diváky na celém světě nadchnul tento americký příběh 
o úspěchu obyčejného člověka, který zvítězil nad všemi 
soupeři. Sylvester Stallone jako ROCKY Balboa přichází se 
svižným humorem, srdcem na dlani a nezapomenutelnou 
silou.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 9. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

ROCKY II
USA, 1979, 115 min., barevný
Boxer ROCKY (Sylvester Stallone) obstál v zápase se šam-
piónem těžké váhy Apollo Creedem (Carl Weathers) Utrpěl 
v boji těžká poranění a odpočívá. Věnuje se své Adrian (Talia 
Shire) a žije rodinným životem. Ring ho ale znovu láká a tak 
se musí připravit na zápas svého života. 
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 16. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

ROCKY III
USA, 1982, 96 min., barevný
ROCKY Balboa se s pomocí nového spojence snaží znovu 
získat bojovného ducha před vysilujícím odvetným zápasem 
na světovém šampiónátu v těžké váze. Sylvester Stallone 
tento film napsal, režíroval a zahrál si hlavní roli s nakažli-
vou vášní a zaujetím.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 23. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

Název                                     V prodeji od    Žánr           Vydavatel

5 posledních lásek 24. 2. komedie Vapet

American Yakuza 1 22. 3. akční Vapet

Armagedon zvířecí říše 1 9. 3. dokument Filmexport

Armagedon zvířecí říše 2 16. 3. dokument Filmexport

Armagedon zvířecí říše 3 23. 3. dokument Filmexport

Armagedon zvířecí říše 4 30. 3. dokument Filmexport

Billy a Buddy (DVD1) 3. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Billy a Buddy (DVD2) 10. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Billy a Buddy (DVD3) 17. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Billy a Buddy (DVD4) 24. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Bod zvratu 8. 3. sci-fi NORTH VIDEO

Butch Cassidy  
a Sundance Kid 18. 3. western Bontonfilm

Café Society 29. 3. drama NORTH VIDEO

Cestování červí dírou 
s Morganem Freemanem 22. 3. dokument Intersonic

Criss Angel:  
Mistr magie, série 2 1. 3. mysteriózní, 

dokument Intersonic

Dům na špatné adrese 7. 3. thriller Bontonfilm

Dvakrát do stejné řeky 25. 2. komedie/
romantický NORTH VIDEO

Erotické anekdoty 17. 3. veselé 
povídání NORTH VIDEO

Erotikon 4. 3. drama Filmexport

Expedice Lambarene 2 28. 2. dokument Filmexport

Expedice Lambarene 3 7. 3. dokument Filmexport

Expendables 9. 3. akční NORTH VIDEO

Ezopovy bajky 19. 2. dětský, anim. Vapet

Fotograf smrti 14. 3. drama NORTH VIDEO

Franklin  
a jeho dobrodružství 3 19. 3. dětský, anim. Vapet

Gang 7. 3. krimi, akční Vapet

Hádej, hádej 
s kocourkem 12. 3. anim., 

vzdělávací Intersonic

Havěť kolem nás 23. 3. dokument Filmexport

Hazardní hra 16. 3. drama NORTH VIDEO

Horečka 23. 3. thriller NORTH VIDEO

Horká hlava 30. 3. komedie NORTH VIDEO

Hrabě Monte Christo 
(DVD1) 11. 3. historický, 

dobrodružný NORTH VIDEO

Hrabě Monte Christo 
(DVD2) 25. 3. historický, 

dobrodružný NORTH VIDEO

Ikarie XB1 25. 3. sci-fi drama Filmexport

International 28. 3. thriller, akční Bontonfilm

Jack Dýka 1. 3. drama NORTH VIDEO

Jak funguje vesmír 1. 3. dokument, 
vzdělávací Intersonic

Jerry Maguire 14. 3. komedie, 
romantický Bontonfilm

Johny Mnemonic 9. 3. akční, sci-fi NORTH VIDEO

Kdo z koho 29. 3. akční Vapet

Kejcháček 5. 3. dětský Vapet

Kniha džunglí (DVD1) 18. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Král dinosaurů (DVD9) 31. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Královská hra 23. 3. horor NORTH VIDEO

Království křivých 
zrcadel 4. 3. fantasy, 

pohádka NORTH VIDEO

Kroky do neznáma 24. 3. rodinný Vapet

Krtkova dobrodružství 4 19. 3. pohádka NORTH VIDEO

Letem světem 3  
(prac. Název) 26. 3. dokument NORTH VIDEO

Lovec bouřek 1. 3. krimi, akční Vapet

Lví král – Simba  
(DVD 10) 10. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Lví král – Simba  
(DVD 11) 17. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Lví král – Simba  
(DVD 12) 24. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Lví král – Simba  
(DVD 9) 3. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Malý Herkules 3D 14. 3. rodinná 
komedie Vapet

Medvědí rodinka 26. 2. dětský, anim. Vapet

Medvídci 7 12. 3. dětský, anim. Vapet

Merlin 19. 3. rodinný, 
fantasy Intersonic

Messerschmitt 262 28. 3. dokument Filmexport

Mluv 22. 3. drama NORTH VIDEO

Moderní milování 16. 3. dokument Filmexport

Mongol – Čingischán 4. 3. historický, 
válečný Bontonfilm

Motýlek 2. 3. drama, 
životopisný NORTH VIDEO

Muž v pokušení 4. 3. komedie, 
drama NORTH VIDEO

Muž vs. divočina, série 2 4. 3. dokument Intersonic

Na Brusel, Vávro,  
na Brusel 3. 3. komedie NORTH VIDEO

Na křídlech slávy 11. 3. komedie, 
romantický NORTH VIDEO

Nejsem blázen 18. 3. fantasy 
drama NORTH VIDEO

Nemluv s cizinci 7. 3. thriller, krimi NORTH VIDEO

Není úniku 8. 3. krimi Vapet

Neporažení 11. 3. drama Filmexport

Neviditelný cíl 16. 3. akční, krimi NORTH VIDEO

Ninja 25. 3. akční NORTH VIDEO

Noc muže na útěku 28. 2. krimi, akční Vapet

Nostradamus 19. 3. dokument Intersonic

Nová dobrodružství 
Lucky Lucka (DVD 9) 31. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

O kocouru Mikešovi 3 5. 3. pohádka NORTH VIDEO

Odpor 11. 3. drama, 
válečný Bontonfilm

Odvážná láska 18. 3. romantické 
drama NORTH VIDEO

Oggy a švábi –  
Malý génius 11. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Oggy a švábi – Potápění 25. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Operace Delta Force 2 28. 3. akční Vapet

Parohy 18. 3. komedie Filmexport

Piraňa 14. 3. horor, trihller Bontonfilm

Podivuhodný svět rostlin 30. 3. dokument Filmexport

Posedlá 28. 2. thriller Bontonfilm

Poslední znamení 22. 2. romantický Vapet

Pravá blondýnka 3 2. 3. komedie Bontonfilm

Pravdivý příběh… ABBA 29. 3. dokument, 
hudební Intersonic

Prozacový národ 21. 3. drama NORTH VIDEO

První pes 10. 3. rodinný, 
komedie Vapet

Přednosti života 28. 3. krimi NORTH VIDEO

Rocky 9. 3. drama Bontonfilm

Rocky II 16. 3. drama Bontonfilm

Rocky III 23. 3. drama Bontonfilm

Rocky IV 30. 3. drama Bontonfilm

Román pro muže 25. 2. komedie, 
drama Bontonfilm

Rosamunde Pilcher: 
Hledači mušlí 18. 3. romantický Intersonic

Rosamunde Pilcher:  
Září 4. 3. romantický Intersonic

Rudý orel 5. 3. dobrodružný, 
romantický Intersonic

Řek Zorba 25. 3. drama Bontonfilm

Sedm let v Tibetu 25. 2. dobrodružný Bontonfilm

Sedm smrtelných 
hříchů I. 28. 3. dokument Filmexport

Sestřička v kalhotách 31. 3. komedie Vapet

Smrtící úchylka 2. 3. akční, krimi NORTH VIDEO

Smyslné těhotenství 9. 3. dokument Filmexport

Souboj vojevůdců 4 25. 2. dokument Filmexport

Souboj vojevůdců 5 4. 3. dokument Filmexport

Souboj vojevůdců 6 11. 3. dokument Filmexport

Souboj vojevůdců 7 18. 3. dokument Filmexport

Souboj vojevůdců 8 25. 3. dokument Filmexport

Spiderman bez hranic 
(DVD 21) 28. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Spiderman new  
(DVD 18) 7. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Spiderman new  
(DVD 19) 14. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Spiderman new  
(DVD 20) 21. 3. anim. seriál NORTH VIDEO

Start v ohrožení 4. 3. akční, drama NORTH VIDEO

Střet bohů 4 28. 2. dokument Filmexport

Střet bohů 5 7. 3. dokument Filmexport

Špatnej polda 18. 3. krimi, drama NORTH VIDEO

Tajemství skvělého 
sexu 5 2. 3. dokument Filmexport

Tajemství války 2. 3. dokument Intersonic

Tajná společenství 2 2. 3. dokument Filmexport

Tank T-34 21. 3. dokument Filmexport

Taxikář 3. 3. komedie Vapet

Titanic 5. 3. dokument Intersonic

Top secret 21. 3. akční Vapet

Toreador 5. 3. drama Intersonic

Trabantem  
Hedvábnou stezkou 14. 3. dokument Filmexport

Travička zelená 21. 3. komedie Bontonfilm

Tutanchamon 1 14. 3. dokument Filmexport

Tutanchamon 2 21. 3. dokument Filmexport

U snědeného krámu 25. 2. drama Filmexport

V temnotě 30. 3. horor NORTH VIDEO

Vejce Toto na útěku 19. 3. anim., dobro-
družný Intersonic

Vesmírní trakeři 15. 3. sci-fi 
komedie NORTH VIDEO

Vetřelec 1. 3. sci-fi, horor Bontonfilm

Vtipálek 17. 3. komedie Vapet

Výpis z rejstříku lásek 31. 3. veselé 
povídání NORTH VIDEO

Vysoká hra 15. 3. akční Vapet

Zatracení rebelové 4. 3. drama NORTH VIDEO

Želvy Ninja 5 26. 3. dětský, anim. Vapet

Ženy v nesnázích 21. 2. komedie Vapet

Žofka  
a její dobrodružství 1 12. 3. pohádka NORTH VIDEO

Žofka  
a její dobrodružství 2 26. 3. pohádka NORTH VIDEO

Změna filmů vyhrazena

K DOSTÁNÍ V TRAFIKÁCH
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MATT DAMON EMILY BLUNT

U K R A D L I  M U  B U D O U C N O S T.
T E Ď  S I  J I  B E R E  Z PÁT K Y.

V KINECH OD 3. BŘEZNA

K R Á L O VA

Ř E Č
V KINECH OD 10. BŘEZNA 

Vystrašená zem! pot"ebuje pravého v#dce. 
Vystrašený $lov!k pot"ebuje pravého p"ítele.

Knihu zakoupite 
v knihkupectvich Neoluxor

Soundtrack 
v prodeji 

12  NOMINACÍ NA OSCARA® 
v$etn!!"#$%#&'(!)*%+!,!"#$%#&'(!-#.#/!0!-%10"(!.2%*

,!"#$%#&'(!3/4"5%!,!"#$%#&'(!.#6*#

ARMAGEDON ZVÍŘECÍ ŘÍŠE 1
VB, 2009, 96 min., barevný
Dokumentární seriál zachycující hromadné vyhynutí dino-
saurů i dalších živočišných druhů, jež kdysi dávno obývaly 
naši planetu. 
DVD obsahuje tyto dva díly: 
1. díl – Paprsky smrti 
2. díl – Peklo na Zemi
V prodeji od 9.3. do 16.3. 2011
Cena: 49 Kč / 2,00 Eur

ARMAGEDON ZVÍŘECÍ ŘÍŠE 2
VB, 2009, 96 min., barevný
DVD obsahuje tyto dva díly: 
3. díl – Velké vymírání 
4. díl – Udušení
V prodeji od 16.3 do 23.3. 2011
Cena: 49 Kč / 2,00 Eur

ARMAGEDON ZVÍŘECÍ ŘÍŠE 3
VB, 2009, 96 min., barevný
DVD obsahuje tyto dva díly: 
5. díl – Soudný den 
6. díl – Panika v oblacích
V prodeji od 23.3. do 30.3. 2011
Cena: 49 Kč / 2,00 Eur

ARMAGEDON ZVÍŘECÍ ŘÍŠE 4
VB, 2009, 96 min., barevný
DVD obsahuje tyto dva díly: 
7. díl – Oheň a led 
8. díl – Kdo bude na řadě příště?
V prodeji od 30.3. do 6.4. 2011
Cena: 49 Kč / 2,00 Eur

EROTIKON
ČR, 1929, 85 min., čb
Světově proslulý, nejvýznamnější film němé éry české kine-
matografie v režii Gustava Machatého, který vypráví o že-
lezničním hlídači a jeho dceři Andrei, kterou svede mladý 
elegán George. Dívka po čase zjistí, že je těhotná…
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmografie, 
soudobá dokumentace, DVD-ROM
V prodeji od 4.3. do 11.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

EXPEDICE LAMBARENE 2
ČR, 1968, 96 min., čb
Expedice Lambarene je výprava osmi studentů a absolven-
tů pražských vysokých škol, která transportovala léčiva do 
věhlasné nemocnice v Lambaréné v Gabonu. Po návratu 
vznikl z natočeného materiálu 18dílný seriál pro Českou 
televizi, který vyšel na 3 DVD nosičích.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: rozhovory, DVD-ROM
V prodeji od 28.2. do 7.3. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

EXPEDICE LAMBARENE 3
ČR, 1968, 98 min., čb
Expedice Lambarene urazila za 256 dní ve stříbřité Tatře 
138 obdivuhodných 35 000 km.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: rozhovory 
V prodeji od 7.3. do 14.3. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

HAVĚŤ KOLEM NÁS
Francie, 2006, 50 min., barevný
Zdá se vám váš byt či dům čistý? Omyl! Bydlíte v domě hrů-
zy – roztoči, švábi, červi a nosatci jsou vašimi neviditelnými 
spolubydlícími. Za pomoci nejmodernější technologie, elek-
tronového mikroskopu, před vámi ožije svět, o kterém jste 
ani netušili, že existuje.
V prodeji od 23.3. do 30.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

IKARIE XB1
ČR, 1963, 83 min., čb
Píše se rok 2163 a raketa Ikarie XB 1 s posádkou se vydává 
k planetám Alfy Centauri. Na své cestě se setká s vrakem 
rakety z 20. století, octne se pod vlivem Tmavé hvězdy, blíží 
se k Bílé planetě…
TITULKY: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmogra-
fie, soudobá dokumentace, DVD-ROM, Film o filmu, festivaly 
a ocenění, ukázka z americké verze filmu 
V prodeji od 25.3. do 1.4. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

MESSERSCHMITT 262
USA, 2001, 45 min., barevný
ME 262 se stal nepochybně jedním z nejslavnějších letounů 
v historii německého letectví a možná v historii obecně. Byl 
zrozen k tomu, stát se obávaným ničitelem. Předznamenal 
konec éry vrtulových letadel a ohlásil tak příchod nového 
věku tryskových technologií.
V prodeji od 28.3. do 4.4. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

MODERNÍ MILOVÁNÍ
USA, 2006, 52 min., barevný
Pořad Moderní milování, který připravila Sarah Hedleyová, 
je praktický průvodce pro zlepšení vašeho sexuálního živo-
ta. Sarah se s vámi podělí o svou desetiletou zkušenost 
ve Velké Británii, kde se prosadila jako sexuální pedagožka. 
Dozvíte se všechno, co jste chtěli vědět o sexu, ale báli jste 
se zeptat!
V prodeji od 16.3. do 23.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

NEPORAŽENÍ
ČR, 1956, 95 min., čb
Příběh vypráví o hrdinném úsilí kapitána Richtera a jeho jed-
notky ubránit svou vojenskou čest před německými vojsky 
během obsazování pohraničí. V březnu roku 1939 nadpo-
ručík Žáček přináší vojákům instrukce, aby nekladli odpor 
a vzdali se německé armádě. To však Richterova jednotka 
jednoznačně odmítá a rozhodne se bojovat.
TITULKY: české pro neslyšící
V prodeji od 11.3. do 18.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

ROCKY IV
USA, 1985, 88 min., barevný
Východ se utká se západem, když se ROCKY postaví proti 
sovětskému zápasníkovi, který svého posledního protivníka 
dokonce zabil! Čeká ho událost plná napětí, boj s Dragem, 
při kterém buší srdce do úplného konce. ROCKY musí bránit 
svou čest, svoje přátele a Ameriku.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 30. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

ROMÁN PRO MUŽE
ČR, 2010, 100 min., barevný
Příběh tří sourozenců – Cyrila (Miroslav Donutil), Bruna (Mi-
roslav Vladyka) a Anety (Vanda Hybnerová), kteří odjíždějí 
na tradiční výlet do hor v zádech se stínem neodvratně se 
blížící Brunovy smrti. Výlet se mění v tragikomickou kon-
frontaci základních hodnot a životních postojů.
V prodeji od 25. 2. 2011
Cena: 199 Kč 

ŘEK ZORBA
USA, 1964, 108 min., barevný
Na řeckém ostrově Kréta se anglický spisovatel Basil (ALAN 
BATES) seznamuje se Zorbou (QUINN), nespoutaným sedlá-
kem, z něhož vyzařuje udivující radost ze života. Když Zor-
ba souhlasí s nabídkou, aby pracoval v Basilově opuštěném 
dole, znamená to pro mladíka začátek životní lekce. 
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 25. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

SEDM LET V TIBETU
USA, 1997, 130 min., barevný
Brad Pitt v závratném dobrodružství a až neuvěřitelně prav-
divém příběhu o rakouském válečném zajatci, kterého změní 
přátelství s mladým Dalajlámou.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 25. 2. 2011
Cena: 99 Kč 

TRAVIČKA ZELENÁ
USA, 2008, 112 min., barevný
Líný budižkničemu (Seth Rogen) je svědkem vraždy. Pacha-
teli jsou drogový boss (Gary Cole) a zkorumpovaná policajt-
ka (Rosie Perez). Ve stavu, který má ke střízlivosti daleko, se 
pouští do boje, do kterého zatahuje dealera (James Franco) 
a jeho dodavatele (Danny McBride). 
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 21. 3. 2011
Cena: 99 Kč 

VETŘELEC
USA, 1979, 111 min., barevný
VETŘELEC je prvním filmem jedné z nejpopulárnějších ság 
v historii science fiction. Představuje vám Sigourney Wea-
ver jako Ripleyovou, ženu ocelových nervů, předurčenou 
k boji proti nepřekonatelné bytosti z vesmíru.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 1. 3. 2011
Cena: 99 Kč 
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PAROHY
ČR, 1947, 77 min., čb
Vydražené paroží, jehož nedobrovolným majitelem se sta-
ne Viktorin, způsobí lavinu nedorozumění a málem přivede 
ke krachu jeho šťastné manželství se Zuzankou. Škodolibé 
žertíky a zlovolné intriky se stanou příčinou vzájemné nedů-
věry a žárlivosti. Naštěstí jsou tu ale milující blízcí, kterým 
na mladých manželích záleží a snaží se vše v dobré obrátit.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: slovo historika
V prodeji od 18.3. do 25.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

PODIVUHODNÝ SVĚT ROSTLIN
Německo, 2009, 50 min., barevný
Nahlédněte do udivující říše rostlin – rostlin dlouho opomí-
jených, jež si nyní získávají zaslouženou pozornost, neboť 
tím, že „vnímají“, „slyší“, „cítí“ a „ochutnávají“ okolní pro-
středí, dokážou úspěšně přežívat v podrostu, kde zuří boj 
o holou existenci. Vědci i odborníci vám odhalí dovednosti 
i triky, které rostliny používají k přežití. 
V prodeji od 30.3. do 6.4. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

SEDM SMRTELNÝCH HŘÍCHŮ 1
USA, 2008, 92 min., barevný
Dokument vám představí 7 smrtelných hříchů. 
DVD obsahuje tyto dva díly: 
1. díl: Pýcha 
2. díl: Závist
V prodeji od 28.3. do 4.4. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

SMYSLNÉ TĚHOTENSTVÍ
USA, 2009, 52 min., barevný
Očekáváte-li potomka, nemusíte nutně abstinovat. Sex 
v těhotenství může být pro vás ještě více vzrušující než 
tomu bylo doposud. Ukážeme vám různé způsoby, nejlep-
ší polohy, úhly a techniky pro maximální uspokojení obou 
partnerů.
V prodeji od 9.3. do 16.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 4
USA, 2000, 90 min., barevný
Na 8 DVD vám nabízíme srovnání jednotlivých velitelů a při-
nášíme odpověď na otázku, kdo z nich byl lepší vojevůdce. 
DVD obsahuje tyto dva díly: 
Horton proti Dönitzovi 
von Manstein proti Vatutinovi
V prodeji od 25.2. do 4.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 5
USA, 2000, 90 min., barevný
DVD obsahuje tyto dva díly: 
Alexander proti von Arnimovi 
Clark proti Kesselringovi
V prodeji od 4.3. do 11.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 6
USA, 2000, 90 min., barevný
DVD obsahuje tyto dva díly: 
von Rundstedt proti Eisenhowerovi 
Patton proti von Klugemu
V prodeji od 11.3. do 18.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 7
USA, 2000, 90 min., barevný
DVD obsahuje tyto dva díly: 
Bradley proti Modelovi 
MacArthur proti Jamašitovi
V prodeji od 18.3. do 25.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 8
USA, 2000, 90 min., barevný
DVD obsahuje tyto dva díly: 
Buckner proti Ušidžimovi 
Schwarzkopf proti Saddamovi
V prodeji od 25.3. do 1.4. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

STŘET BOHŮ 4
USA, 2009, 90 min., barevný
Odysseus, Pomsta bojovníka: Po vítězství nad Trójou 
se král Odysseus snaží dostat domů dříve, než ztratí ženu, 
kterou miloval, a národ, kterému vládl. V cestě mu ale stojí 
lidožravý Kyklop, větry o síle hurikánu a gigantičtí kanibalo-
vé. Cesta z války trvala 10 let.
V prodeji od 28.2. do 7.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

STŘET BOHŮ 5
USA, 2009, 90 min., barevný
Thor: Je strážcem a vykonavatelem spravedlnosti. Podle 
legendy měl Thor dvě zbraně. Pás, který zdvojnásoboval 
jeho sílu, a železné kladivo, které vrhalo smrtonosné blesky. 
Tvorové podle Tolkiena: Ďábelský prsten moci, hrdi-
na, který má za úkol ho zničit. To je příběh Pána prstenů. 
Příběh o boji dobra se zlem se odehrává ve světě zvaném 
Středozemě. 
V prodeji od 7.3. do 14.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

TAJEMSTVÍ SKVĚLÉHO SEXU 5
USA, 2010, 59 min., barevný
Muži a ženy jsou odlišní, pokud jde o erotogenní zóny. Proto 
bychom se neměli bát o sexu otevřeně mluvit. Objevte nové 
erotogenní zóny, vymaňte se z rutiny, naučte se nové tech-
niky a rozšiřte si svůj repertoár. Uspokojte svoje fantazie 
a zažijte nejúžasnější sex svého života!
V prodeji od 2.3. do 9.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

TAJNÁ SPOLEČENSTVÍ 2
Argentina, 2007, 92 min., barevný
Dokumentární cyklus Tajná společenství je exkurzem do 
světa, kam nemá obyčejný smrtelník přístup. DVD obsahuje 
tyto 2 díly: 3. díl: Zednáři v USA, 4. díl: Současnost
V prodeji od 2. 3. do 9. 3. 2011
Cena: 49 Kč / 2,00 Eur

TANK T-34
USA, 2001, 45 min., barevný
Tyto tanky byly vyvinuty v dokonalém utajení na Sibiři. 
Sovětští inženýři a dělníci v katastrofálních podmínkách 
započali jejich výrobu ve velkém, pracovali do úmoru, byli 
totálně vyčerpaní. Tank T-34 se zúčastnil těch největších 
tankových bitev v historii na Východní frontě.
V prodeji od 21.3. do 28.3. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

TRABANTEM HEDVÁBNOU STEZKOU
ČR, 2009, 57 min., barevný
Dokument o tříčlenné expedici, která se v červenci roku 
2007 vydala Hedvábnou stezkou do pouští střední Asie. 
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: fotografie I, II, účastníci expedice, rozhovor, 
nepoužité záběry, F. A. Elstner, ohlasy v médiích, náklady 
na expedici, ocenění, dokumentace, dokumentace na DVD-
-ROM, upoutávka Afrika 2009
V prodeji od 14.3. do 21.3. 2011
Cena: 49 Kč / 2,00 Eur

TUTANCHAMON 1
USA, 2009, 88 min., barevný
Král Tutanchamon je jednou z největších světových ikon. 
Co ale skutečně o něm víme? Měl sourozence? Jaké bylo 
jeho dětství? Dr. Zahi Hawas a jeho vědecký tým použijí ty 
nejvyspělejší technologie, aby tato tajemství odhalili. Vůbec 
poprvé použijí testy DNA.
V prodeji od 14.3. do 21.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

TUTANCHAMON 2
USA, 2009, 88 min., barevný
Jeho mumifikace je jiná než všechny ostatní. Jeho hrobka 
byla naplněna předměty, nad kterými vědci bádají již skoro 
celé století. V této epizodě je výzkum zaměřen k rozluštění 
okolností jeho smrti.
V prodeji od 21.3. do 28.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

U SNĚDENÉHO KRÁMU
ČR, 1933, 91 min., čb
Drama s Vlastou Burianem o muži, který se stane obětí své-
ho zištného okolí, jež lační po jeho těžce nabytém majetku 
a zneužívá jeho dobroty.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmografie, 
soudobá dokumentace
V prodeji od 25.2. do 4.3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

Cesta inženýrů Hanzelky a Zikmunda napříč 
Sovětským svazem v letech 1963 a 1964 nebyla 
nikdy literárně zpracována. Jediným uceleným 
dokumentem jsou krátké filmy, které byly bě-
hem cesty natočeny a postupně vysílány v Čes-
koslovenské televizi, a několik tisíc fotografií 
dosud nepublikovaných. Po roce 1968 však bylo 
dílo Hanzelky a Zikmunda odstraněno jak z ve-
řejných knihoven, tak i z Československé tele-
vize a filmu. 

Nyní máte možnost vidět kompletní soubor 
20 krátkých filmů obohacený o četné bonusy 
a výběr barevných fotografií. Luxusní balení 
obsahuje i úplný text „Zvláštní zprávy č. 4“, 
důvěrné a přísně tajné informace, kterou pro 
nejvyšší státní a stranické představitele napsali 
Hanzelka se Zikmundem o ekonomické a po-
litické situaci v SSSR. Tento text také předali 
v ruském překladu v roce 1967 Leonidu Brež-
něvovi.

HANZELKA     ZIKMUND

Jiří Miroslav
a

v Sovìtském svazu 

BONUSOVÁ VÝBAVA:
fotografie, biografie a filmografie, H+Z vzpomínají na SSSR, Beseda s Leoni-
dem Šinkarjovem, Sovětský filmový týdeník (v ruském znění), Cesta přátel-
ství (dokument o cestách H+Z z roku 1960 v ruském znění), 1968 – hovoří J. 
Hanzelka (zvukový záznam besedy), M. Dryák vzpomíná, Norilsk (v ruském 
znění), Moskva vítá hvězdné bratry (zpravodajská aktualita z příletu 3. a 4. 
kosmonauta Popoviče a Nikolajeva, natočená 12.–15. 8. 1962 v Moskvě; 
pouze obrazový záznam bez zvuku), Fond H+Z v Muzeu JV Moravy ve Zlíně 
(video z expozice s přehlednými animacemi a prezentace Muzea JV Moravy)

K dostání u všech dobrých maloobchodních prodejců  
nebo na www.filmexport.cz299 Kč

Cena: 49Kč / 2,00 Eur
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CESTOVÁNÍ ČERVÍ DÍROU 
S MORGANEM FREEMANEM
Nejlepší vědci světa poodhalují zákony vesmíru.
V prodeji: DVD 1: 22. 3. –28. 3. / DVD 2: 29. 3. –4. 4. / 
DVD 3: 5. 4.–11. 4. / DVD 4: 12. 4.–18. 4. 
Cena: 69 Kč / 2,80 Eur

CRISS ANGEL: MISTR MAGIE
Mistr extrémní magie, iluzí a kouzel, které vám 
vyrazí dech.
V prodeji: DVD 1: 15. 2.–21. 2. / DVD 2: 22. 2.–28. 2. / 
DVD 3: 1. 3. –7. 3. / DVD 4: 8. 3.–14. 3. / 
DVD 5: 15. 3.–21. 3. / DVD 6: 22. 3.–28. 3. 
Cena: 69 Kč / 2,80 Eur

HÁDEJ, HÁDEJ 
S KOCOURKEM
Animovaný vzdělávací seriál pro děti.
V prodeji: DVD 1: 26. 2.–4. 3. / DVD 2: 12. 3.–18. 3. / 
DVD 3: 26. 3.–1. 4. / DVD 4: 9. 4.–15. 4. / 
DVD 5: 23. 4.–29. 4. / DVD 6: 7. 5.–13. 5. / 
DVD 7: 21. 5.–27. 5. / DVD 8: 4. 6.–10.6. 
Cena: 145 Kč / 5,80 Eur

JAK FUNGUJE VESMÍR
Od velkého třesku až po hledání života 
v hlubokém vesmíru.
V prodeji: DVD 1: 22. 2.–28. 2. / DVD 2: 1. 3.–7. 3. / 
DVD 3: 8. 3.–14. 3. / DVD 4: 15. 3.–21. 3. 
Cena: 69 Kč / 2,80 Eur

MERLIN
Příběhy mladého kouzelníka Merlina a  jeho 
kamarádů. Nová dobrodružství z bájného hradu Kamelot.
V prodeji: DVD 1: 19. 3.–25. 3. / DVD 2: 26. 3.–1. 4. / 
DVD 3: 2. 4.–8. 4. / DVD 4: 9. 4.–15. 4. / 
DVD 5: 16. 4.–22. 4. / DVD 6: 23. 4.–29. 4. 
Cena: 69 Kč / 2,80 Eur

MEXICKÝ KARTEL
Prostitutka Ana přijímá nabídku k sňatku od 
bohatého mexického bosse. Ocitá se v drsném prostředí 
překupníků drog. Despotický muž ji málem zničí. Čtyři pří-
telkyně připraví plán a vydávají se na cestu kruté pomsty…
V prodeji od 2. 4. 2011
Cena: 199 Kč / 7,99 Eur

MUŽ VS. DIVOČINA: SÉRIE 2
Extrémní dobrodružství a boj o přežití v nej-
zrádnějších oblastech světa.
V prodeji: DVD 1: 18. 2.–24. 2. / DVD 2: 25. 2.–3. 3. / 
DVD 3: 4. 3.–10.3. / DVD 4: 11. 3.–17. 3. / 
DVD 5: 18. 3.–24. 3. / DVD 6: 25. 3.–31. 3. 
Cena: 69 Kč / 2,80 Eur

NIGEL MARVEN  
A JEHO PŘÍRODA
V prodeji: DVD 1: 1. 4.–7. 4. / DVD 2: 8. 4.–14. 4. / 
DVD 3: 15. 4.–21. 4. / DVD 4: 22. 4.–28. 4. / 
DVD 5: 29. 4.–5. 5. / DVD 6: 6. 5.–12. 5. / 
DVD 7: 13. 5.–19. 5. / DVD 8: 20.5.–26. 5. / 
DVD 9: 27. 5.–2. 6. / DVD 10: 3. 6.–9. 6. 
Cena: 69 Kč / 2,80 Eur

NOSTRADAMUS
Proroctví slavného jasnovidce, která překva-
pují i děsí ještě dnes.
V prodeji: DVD 1: 19. 3.–25. 3. / DVD 2: 26. 3.–1. 4. / 
DVD 3: 2. 4.–8. 4. 
Cena: 69 Kč / 2,80 Eur

POŠŤÁK PAT
Nová dobrodružství oblíbeného pošťáka.
V prodeji: DVD 1: 2. 4.–8. 4. / DVD 2: 16. 4.–22. 4. / DVD 
3: 30.4.–6. 5. / DVD 4: 14. 5.–20.5. / DVD 5: 28. 5.–3. 6. 
/ DVD 6: 11. 6.–17. 6. 
Cena: 145 Kč / 5,80 Eur

PRAVDIVÝ PŘÍBĚH… ABBA
Agnetha, Frida, Björn a Benny – členové skupi-
ny ABBA, která se od roku 1974, kdy vyhráli v soutěži s pí-
sničkou Waterloo, stala jednou z komerčně nejúspěšnějších 
skupin v historii populární hudby. Sledujte jejich cestu od 
těžkých začátků až po současnost.
V prodeji od 29. 3. do 4. 4. 2011
Cena: 145 Kč / 5,80 Eur

RUDÝ OREL
Timothy Dalton v dvoudílném milostném dra-
matu z prostředí Blízkého východu.
V prodeji: DVD 1: 5. 3.–11. 3. / DVD 2: 12. 3.–18. 3. 
Cena: 69 Kč / 2,80 Eur

TAJEMSTVÍ VÁLKY
Odhalte neznámá fakta a události 2. světové 
války.
V prodeji: DVD 1: 9. 2. -15. 2. / DVD 2: 16. 2. -22. 2. / 
DVD 3: 23. 2. -1. 3. / DVD 4: 2. 3. -8. 3. / 
DVD 5: 9. 3. -15. 3. / DVD 6: 16. 3. -22. 3. / 
DVD 7: 23. 3. -29. 3. / DVD 8: 30.3. -5. 4. / 
DVD 9: 6. 4. -12. 4. / DVD 10: 13. 4. -19. 4. / 
DVD 11: 20.4. -26. 4. / DVD 12: 27. 4. -3. 5. 
Cena: 69 Kč / 2,80 Eur

TITANIC
Pátrání po tajemství nejslavnějšího vraku  
historie…
V prodeji: DVD 1: 19. 2.–25. 2. / DVD 2: 26. 2.–4. 3. / 
DVD 3: 5. 3.–11. 3. / DVD 4: 12. 3.–18. 3. 
Cena: 69 Kč / 2,80 Eur

TOREADOR
Adrien Brody a Penélope Cruz v životopisném 
příběhu o  nejslavnějším španělském matadorovi. Svým 
provedením býčích zápasů ovlivnil všechny své budoucí 
následovníky.
TITULKY: české
V prodeji od 5. 3. 2011
Cena: 199 Kč / 7,99 Eur

VEJCE TOTO NA ÚTĚKU
Kdo uteče, toho neusmaží. Dobrodružná cesta 
odvážného vajíčka, které je pevně rozhodnuto, že se nikdy 
nestane volským okem, ale že bude jednou krásným kuře-
tem. 
V prodeji od 19. 3. 2011
Cena: 145 Kč / 5,80 Eur
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BILLY A BUDDY
barevný
Animovaný seriál natočený podle slavné francouzské ko-
miksové série o malém klukovi jménem Billy a jeho věrném 
psovi Buddym, kteří společně zažívají spoustu báječných 
dobrodružství.
V prodeji od 3. 3. do 28. 3. 2011
Cena: 69 Kč 

DVAKRÁT DO STEJNÉ ŘEKY
1998, 90 min., barevný
Duo hollywoodských krasavic Penélope Cruz a  Lena 
Headey v příjemné romantické komedii o bláznivě zamilo-
vaném muži, jehož usilovná snaha získat zpět ztracenou 
lásku překonává dokonce i čas.
TITULKY: české
V prodeji od 25. 2. do 3. 3. 2011
Cena: 99,90 Kč 

EXPENDABLES
2010, 99 min., barevný
Akční podívaná století začíná! Stallone, Schwarzenegger, 
Rourke, Willis, Statham, Li, Lundgren…, to jsou Expen-
dables, parta žoldáků, kteří se nebojí smrti a za pár babek 
pro vás udělají téměř cokoliv.
TITULKY: české
BONUSY: 2. DVD s bonusy 77 minut
V prodeji od 9. 3. do 16. 3. 2011
Cena: 199 Kč 

HRABĚ MONTE CHRISTO
1998, 100 min., barevný
Gérard Depardieu a Ornella Muti ve slavném čtyřdílném 
filmovém ztvárnění klasického románu A. Dumase, které 
sleduje cestu promyšlené pomsty Edmonda Dantése, jenž 
v minulosti kvůli intrikám přišel o svou lásku, domov i sli-
tování.
TITULKY: české
V prodeji od 11. 3. do 5. 5. 2011
Cena: 69 Kč 

JOHNNY MNEMONIC
1995, 93 min., barevný
Keanu Reeves jako Johnny Mnemonic, tedy kurýr, který 
má za úkol získat důležitá data. Slavná sci-fi podívaná, ve 
které se objeví též výbušný Dolph Lundgren a krásná Dina 
Meyer.
TITULKY: české
V prodeji od 9. 3. do 22. 3. 2011
Cena: 69 Kč 

KRÁLOVSKÁ HRA
2007, 85 min., barevný
Před smrtí je může zachránit pouze zběsilý útěk bez od-
počinku…Španělský mysteriózní horor o jedné nebezpečné 
cestě hustými lesy a záhadném střelci.
TITULKY: české
V prodeji od 23. 3. do 29. 3. 2011
Cena: 69 Kč 

LVÍ KRÁL SIMBA
1995, 78 min., barevný
Oblíbený animovaný seriál, který navazuje na slavný příběh 
o Mauglím. Lvíček jménem Simba zažívá nejedno dobrodruž-
ství po boku medvěda Balú, hada Kaa a pardála Baghíry.
TITULKY: české
V prodeji od 3. 3. do 6. 4. 2011
Cena: 69 Kč 

MOTÝLEK
1973, 144 min., barevný
Steve McQueen a Dustin Hoffman jako trestanci od-
souzení na doživotí do proslulé věznice na Ďábelských 
ostrovech. Oscarový snímek, který byl natočen na základě 
skutečných osudů vězně, jemuž se z nehostinného vězení 
podařilo uprchnout.
TITULKY: české
V prodeji od 2. 3. do 8. 3. 2011
Cena: 69 Kč 

MUŽ V POKUŠENÍ
2009, 86 min., barevný
Výrazná komediální novinka aneb charismatický Michael 
Douglas v jedné ze svých vynikajících rolí. Aby také ne, když 
mu sekundují Susan Sarandon a Danny DeVito. Film vy-
práví příběh stárnoucího muže, který léčí svá rodinná trápe-
ní v náručích mladých žen.
TITULKY: české
V prodeji od 4. 3. do 17. 3. 2011
Cena: 199 Kč 

NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU
2009, 132 min., barevný
Ethan Hawke, Richard Gere, Wesley Snipes. Tři poldové, 
tři příběhy, tři tragická rozhodnutí ve městě, které nikdy 
nespí… Co dodat? Snad jen, že režisér kultovního snímku 
s názvem Training Day opět nezklamal.
TITULKY: české
V prodeji od 1. 4. do 13. 4. 2011
Cena: 199 Kč 

NEMLUV S CIZINCI
1994, 90 min., barevný
Strhující thriller s Piercem Brosnanem a Terry O‘Qui-
nnem v  hlavních rolích. Ve chvíli, kdy je uneseno dítě 
jednoho ze dvou poněkud odlišných mužů, jsou nuceni se 
postavit proti sobě, aby jejich boj nakonec odkryl nejedno 
nečekané překvapení.
TITULKY: české
V prodeji od 7. 3. do 13. 3. 2011
Cena: 69 Kč 

NEVIDITELNÝ CÍL
2007, 125 min., barevný
Pravá hongkongská akční podívaná se skutečně adrenali-
novou náloží: vzrušující honičky, dynamické přestřelky, vše 
včetně humoru v ideálně namíchaném filmovém koktejlu.
TITULKY: české
V prodeji od 16. 3. do 22. 3. 2011
Cena: 69 Kč 

NINJA
2009, 83 min., barevný
Smrtící přestřelky, bojová umění ve velkém stylu a dechbe-
roucí krvavé souboje! To je příběh o muži ze Západu. Jme-
nuje se Casey, v Japonsku učí ninjutsu a s mečem to umí 
jako nikdo jiný.
TITULKY: české
V prodeji od 25. 3. do 7. 4. 2011
Cena: 99,90 Kč 

OGGY A ŠVÁBI
1998, 90 min., barevný
Animovaný seriál pro malé i velké, ve kterém známý kocour 
Oggy zas a znovu zápasí o klid se svými miniaturními souse-
dy, kterými jsou naneštěstí velmi vychytralí švábi.
V prodeji od 11. 3. do 28. 4. 2011
Cena: 69 Kč 

SPIDERMAN
60 min., barevný
Nesmrtelný komiksový příběh o pavoučím superhrdinovi. Ve 
dne je to jen plachý student Peter Parker, který má úplně 
obyčejné problémy jako každý jiný kluk. V noci ale bojuje 
proti nejhorším zločincům New Yorku.
V prodeji od 7. 3. do 3. 4. 2011
Cena: 69 Kč 

ŠPATNEJ POLDA
2009, 117 min., barevný
Hvězdní Nicolas Cage a  režisér Werner Herzog spojili 
své síly a vytvořili něco, co jen málokdo čekal. Okouzlující 
antihrdina v  popředí, podmanivá atmosféra velkoměsta 
v pozadí a to vše propojeno brilantní kriminální zápletkou. 
To je prostě Špatnej polda.
TITULKY: české
V prodeji od 18. 3. do 2. 4. 2011
Cena: 199 Kč 

UVĚZNĚNI V ČASE
2007, 79 min., barevný
Šokující španělský horor o muži, který byl shodou zvlášt-
ních okolností lapen v časové smyčce. V ní se roztáčí série 
katastrof, které budou mít pro jeho další život nedozírné 
následky.
TITULKY: české
V prodeji od 6. 4. do 12. 4. 2011
Cena: 69 Kč 

V TEMNOTĚ
2008, 90 min., barevný
Další z  řady úspěšných španělských hororů přináší opět 
silnou dávku napětí, tajemnou atmosféru vysokých hor, 
temných lesů a pořádnou mysteriózní zápletku… Ideální 
pro všechny, kteří se rádi bojí.
TITULKY: české
V prodeji od 30. 3. do 5. 4. 2011
Cena: 69 Kč 
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Z obsahu:

JÁ PADOUCH

SOCIAL NETWORK

RALLYE SMRTI!

JÍST, MEDITOVAT, 

MILOVAT

DOLPH LUNDGREN

V každém čísle 
také naleznete 
SLEVOVÝ KUPÓN 
na vybraný seriál

Z Á B A V N Ý ! 
O B S A Ž N Ý ! 
O D V Á Ž N Ý !

JEN za 19,90 Kč 

14DENNÍ TV PROGRAM
+ ke každému číslu 1 DOBRÝ FILM 
na DVD ZDARMA!

JEN za 99 Kč 
ČASOPIS O FILMOVÝCH 
NOVINKÁCH + ke každému 
číslu 3 DOBRÉ FILMY 
na DVD ZDARMA!

2 NOVÉ MAGAZÍNY 
N A  P U L T E C H  N O V I N O V Ý C H  S T Á N K Ů
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99 Kč . EUR 4,61 
březen 2011
číslo 03

Social Network 
Zajímavý pohled na zrod
Facebooku od režiséra Vetřelce 3

Scott Pilgrim
Nápady nabušená 

komiksová adaptace

Rallye smrti 2 
Brutální 

béčková jízda

Jíst, meditovat, milovat
JULIA ROJULIA ROBERTS UŽBERTS UŽBERTS UŽERTS UŽ NENÍ NENÍ  NENÍ 
ROMANROMANTROMANTIC Á ÝKÁ, NÝBRKÁ, NÝBRŽ NUDNÁŽ NUDNÁŽ NUDNÁU

Tupíři
SÁGA TWILIGHT DOT DOSTÁVÁSTÁVÁ STÁVÁ 

V NOVÉ PVÉ PAROARODII GARODII G ÁRÁDYRÁDYÁDY

Red
DŮCHODCI - ZABIJÁCI

OŽÍVAJÍ VE FILMU PODLE KOMIKSU

Já, padouch
Báječný padouch pro celou rodinu

©
 1993 Rudolf M

OS        ČNTS s.r.o. TV NOVA       © 2008 KMa s.r.o.     Varování: kopírování, půjčování a ja
kékoliv
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ENCORE
ENTERPRISES, INC.
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Tajemství mumie

LUC BESSON ZFILMOVAL 

KULTOVNÍ KOMIKS

Machři

ADAM SANDLER POZVAL 

KÁMOŠE A NATOČILI FILM

Solomonmon Kanene

KRVAVÁ FANTASY

POCTA 80. LÉTŮM

Úspěšná knižní trilogie Millénium

ožívá v úspěšných fi lm
ech

99 Kč . EUR 4,61 

únor 2011
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Čtvrtý  Shrek

KONEČNĚ KONEC 

A ZVONEC

Zlý polda

CAGE KONEČNĚ 

HRAJE

Počáteátek
P

FUTURISTICKÁ PECKA

SAMA MENDESE

Poctivá akce z osmdesátých let

vtrhla do současnosti

99 Kč . EUR 4,61 

1 | 2011

A-T
EA

M Celovečerní film podle 

kultovního TV seriálu to do diváka 

pálí ze všech hlavní
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Poctivá akce z osmdesátých let

99 Kč . EUR 4,61 

1 | 2011
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EZOPOVY BAJKY
Japonsko, 1983, 62 min., barevný
Malý Ezop je pěkný uličník a nezbeda. Díky své neposlušnos-
ti se ocitne v říši zvířat, kde spolu s květinovou vílou prožije 
mnohá dobrodružství a pozná, že odvaha a přátelství jsou 
to nejcennější na světě.
V prodeji od 19. 2. do 25. 2. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

ŽENY V NESNÁZÍCH 
USA, 2009, 92 min., barevný
Každá žena na světě je jedinečná a  každá má také své 
trápení, tajemství a sny. Když se osudy několika takových 
žen v jednom dni protnou, mohou z toho být velmi zábavné 
situace.
TITULKY: české
V prodeji od 21. 2. do 27. 2. 2011
Cena: 99 Kč / 4,00 Eur

POSLEDNÍ ZNAMENÍ 
Kanada/UK/Francie, 2005, 83 min., 
barevný
Kathy (Andie MacDowell) pronásleduje duch mrtvého man-
žela Jeremyho (Tim Roth). Je pro ni těžké se znovu zami-
lovat a  začít nový život. Jeremy se z nepochopitelných 
důvodů stále vrací z hrobu…
TITULKY: české
V prodeji od 22. 2. do 28. 2. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

5 POSLEDNÍCH LÁSEK 
UK, 2009, 84 min., barevný
Duncan je pohledný mladý muž, který nemá zrovna štěstí 
v lásce. Se zlomeným srdcem se snaží přijít na to, kde dělá 
chybu a najít z prekérní situace východisko. Vtipná kome-
die o různých podobách lásky.
TITULKY: české
V prodeji od 24. 2. do 2. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

MEDVĚDÍ RODINKA 
Kanada, 2003, 108 min., barevný
Prví část příběhů roztomilé medvědí rodinky. Nové kamará-
dy si vaše děti určitě zamilují!                                  
V prodeji od 26. 2. do 4. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

NOC MUŽE NA ÚTĚKU 
USA, 1995, 89 min., barevný
V Las Vegas není těžké mrknutím oka přijít o milion dolarů, 
ale dostat ho zpět už tak snadné není. Řidič taxíku Jerry 
Logan náhodou přijde k balíku kradených peněz a nehodlá 
se ho jen tak vzdát, i když má v patách chladnokrevného 
a zkušeného zabijáka.
TITULKY: české
V prodeji od 28. 2. do 6. 3. 2011
Cena: 99 Kč / 4,00 Eur

LOVEC BOUŘEK 
USA, 1999, 92 min., barevný
Dolph Lundgren je jediným člověkem na světě, který doká-
že pilotovat Lovce bouřek, supermoderní tryskové letadlo 
a nejdokonalejší zbraň, kterou americká armáda vyrobila. 
S jeho pomocí musí zabránit útoku na Bílý dům. 
TITULKY: české
V prodeji od 1. 3. do 7. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

TAXIKÁŘ 
Itálie, 1983, 122 min., barevný
Být taxikářem v Římě? Na to musí mít člověk náturu. Kaž-
dý den se taxíkem prohání slavný Alberto Sordi a dokonce 
k němu přisedne i velký pan režisér Federico Fellini. Další 
z bláznivých italských komedií o tom, že život je jedno velké 
dobrodružství.
TITULKY: české
V prodeji od 3. 3. do 9. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

KEJCHÁČEK 
Německo, 1987, 92 min., barevný
V kouzelném údolí obklopeném Alpami leží vesnička Schla-
derbach. Pod touto vesničkou bydlí tři stopy pod zemí malí 
skřítkové. Jedině hodný dědeček může skřítky vidět a má 
mezi nimi nejlepšího kamaráda – skřítka jménem Kejcháček. 
Ten je nejmladším ze všech skřítků, protože je mu teprve 
356 let.
V prodeji od 5. 3. do 11. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

GANG 
USA, 1998, 93 min., barevný
Bobby je členem jednoho bostonského gangu a taky pěkný 
ničema. Ve chvíli, kdy dojde k vraždě jeho blízkého, se však 
bude muset rozhodnout. Buď zachová zákon mlčenlivosti 
a zůstane loajální ke svému šéfovi, nebo poslechne hlas 
svého svědomí…
TITULKY: české
V prodeji od 7. 3. do 13. 3. 2011
Cena: 99 Kč / 4,00 Eur

NENÍ ÚNIKU 
Kanada, 2002, 94 min., barevný
Harry Woltz (James Belushi) je polda, který má závislost 
na hazardních hrách. Prohrál velkou sumu peněz a jediná 
možnost jak svůj dluh smazat, je pomoci svým věřitelům 
naplánovat vraždu bez jakýchkoliv stop.
TITULKY: české
V prodeji od 8. 3. do 14. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

PRVNÍ PES 
USA, 2010, 90 min., barevný
Potkali se jedné noci. Chlapec Danny, který nemá rodiče 
a pes Teddy, který se ztratil. Danny zjistí, že nový kamarád 
patří někomu velmi mocnému. Samotnému americkému 
prezidentovi! Na cestě domů spolu prožijí spoustu dobro-
družství.
TITULKY: české
V prodeji od 10. 3. do 16. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

MEDVÍDCI 7 
Kanada, 1995, 66 min., barevný
Medvídek není žádný stydlín ani zbabělec, odvahy má na 
rozdávání. Není tedy divu, že se do každého dobrodružství 
vrhá po hlavě. Strávit čas s  Medvídkem znamená zažít 
opravdové dobrodružství. Neváhejte a  vstupte do jeho 
světa i vy.
V prodeji od 12. 3. do 18. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

MALÝ HERKULES 3D
USA, 2009, 92 min., barevný
Malý Herkules je výjimečný kluk a jeho největším snem je 
sestoupit ze slavného Olympu mezi obyčejné smrtelníky. 
Chce být normálním klukem a chodit do školy. Na zemi se 
totiž dají prožít mnohem větší dobrodružství. V ceně 2x 
speciální 3D brýle!
V prodeji od 14. 3. do 20. 3. 2011
Cena: 99 Kč / 4,00 Eur

VYSOKÁ HRA 
USA, 1997, 100 min., barevný
Bývalý policista Ray Mercer se po letech vrací z  vězení 
a spolu s manželkou se vydá do Las Vegas, kde se chtějí 
rozvést. Oba nejprve zkusí štěstí v kasinu a Rayovi se do-
konce podaří vyhrát velkou sumu peněz. Než si ji ale stihne 
vyzvednout, dojde k vyloupení kasina a on je jako první na 
listině podezřelých.
TITULKY: české
V prodeji od 15. 3. do 21. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

VTIPÁLEK
Itálie, 1980, 82 min., barevný
Další z nestárnoucích italských komedií, ve které si hlavní 
roli zahrál nezapomenutelný Pippo Franco, nás tentokrát 
zavede do prostředí komiků, šílených akcí a legračních scé-
nek. Mysleli jste si, že už nikoho nerozesmějí létající dorty, 
narážení do zavřených dveří nebo komické situace ze ži-
vota? OMYL!
TITULKY: české
V prodeji od 17. 3. do 23. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

FRANKLIN A JEHO 
DOBRODRUŽSTVÍ 3
Francie/Kanada/USA, 1998, 88 min., barevný
Vítejte ve světě želvího kluka Franklina a užijte si s ním 
a  jeho kamarády úžasná dobrodružství, která vaše děti 
nadchnou!
V prodeji od 19. 3. do 25. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

TOP SECRET 
Kanada/USA, 1997, 98 min., barevný
Dolph Lundgren v jedné ze svých nezapomenutelných 
akčních rolí. Tentokrát musí dostat zpět prezidentův 
speciální kufřík. Teroristé, kteří se ho zmocnili, požadují 
prezidentovu sebevraždu v přímém přenosu, jinak odpálí 
jadernou raketu na Washington.
TITULKY: české
V prodeji od 21. 3. do 27. 3. 2011
Cena: 99 Kč / 4,00 Eur

AMERICAN YAKUZA 1 
USA, 1994, 96 min., barevný
Japonská mafie ovládla i americké podsvětí. Říká si Yakuza 
a není radno si s ní zahrávat. Dokud ji totiž neuvidíte v akci, 
nezažijete skutečný strach! Viggo Mortensen v akčním 
trháku s pořádnou dávkou adrenalinu.
TITULKY: české
V prodeji od 22. 3. do 28. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

KROKY DO NEZNÁMA
Francie/Itálie/Nizozemsko, 1993, 102 
min., barevný
Krásný příběh o přátelství mladé dívky a doktora, který se 
postaví na odpor běžným lékařským metodám a začne ji 
léčit po svém. Pouto, které mezi nimi vznikne, bude silnější 
než nemoc a rodinná pravidla.
TITULKY: české
V prodeji od 24. 3. do 30. 3. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

ŽELVY NINJA 5
USA, 1989, 66 min., barevný
Želvy Ninja – kdo by je neznal? Ovládají bojová umění 
a zachraňují celý svět! Leonardo, Donatello, Michelangelo 
a Rafael jsou nejsenzačnější želvy na světě, které statečně 
bojují se svým úhlavním nepřítelem Krangem a jeho pravou 
rukou Trhačem. Mají jen jednu slabost – pizzu.
V prodeji od 26. 3. do 1. 4. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

OPERACE DELTA FORCE 2
USA, 1998, 105 min., barevný
Hrozba atomové války přichází z východu v podobě ponorky 
s jadernou hlavicí. Pentagon povolá do akce speciální ko-
mando Delta Force pod vedením toho nejlepšího, kapitána 
Skipa Langa.
TITULKY: české
V prodeji od 28. 3. do 3. 4. 2011
Cena: 99 Kč / 4,00 Eur

KDO S KOHO 
Hong Kong, 1999, 93 min., barevný
Na jedné straně geniální zločinec, kterému zbývá jen pár 
týdnů života a touží po pomstě. Na druhé straně detektiv, 
který má podporu celého policejního štábu. To je akční film 
z prostředí Hong Kongu o napínavém duelu dvou výjimeč-
ných mužů.
TITULKY: české
V prodeji od 29. 3. do 4. 4. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur

SESTŘIČKA V KALHOTÁCH
Itálie, 1982, 110 min., barevný
Enrico Montesano si v  bláznivé italské komedii zahraje 
zdravotní sestru. Vede poklidný život a miluje svou krás-
nou ženu Ninu. Ta se ale celé dny povaluje doma u televize 
a navíc udržuje vášnivý poměr s domovníkem. Je na čase 
s tím něco udělat…
TITULKY: české
V prodeji od 31. 3. do 6. 4. 2011
Cena: 69 Kč / 3,00 Eur
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19.2. Ezopovy bajky dětský 
animovaný Vapet   

21.2. Ženy v nesnázích komedie Vapet   

22.2. Poslední znamení romantický Vapet   

24.2. 5 posledních lásek komedie Vapet   

25.2. Román pro muže komedie, 
drama Bontonfilm

25.2. Sedm let v Tibetu dobrodružný Bontonfilm

25.2. Souboj vojevůdců 4 dokument Filmexport  

25.2. U snědeného krámu drama Filmexport  

26.2. Medvědí rodinka dětský 
animovaný Vapet   

28.2. Posedlá thriller Bontonfilm

28.2. Expedice Lambarene 2 dokument Filmexport  

28.2. Střet bohů 4 dokument Filmexport  

28.2. Noc muže na útěku krimi, akční Vapet   

1.3. Vetřelec sci-fi, horor Bontonfilm

1.3. Criss Angel: Mistr magie, 
série 2

mysteriózní, 
dokumen-

tární
Intersonic  

1.3. Jak funguje vesmír dokumentár-
ní, vzdělávací Intersonic  

1.3. Jack Dýka drama NORTH VIDEO

1.3. Lovec bouřek krimi, akční Vapet   

2.3. Smrtící úchylka dkční, krimi NORTH VIDEO

2.3. Pravá blondýnka 3 komedie Bontonfilm

2.3. Tajná společenství 2 dokument Filmexport  

2.3. Tajemství skvělého 
sexu 5 dokument Filmexport  

2.3. Tajemství války dokumen-
tární Intersonic  

2.3. Motýlek drama, 
životopisný NORTH VIDEO

3.3. Na Brusel, Vávro, na 
Brusel komedie NORTH VIDEO

3.3. Billy a Buddy (DVD1) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

3.3. Lví král- Simba (DVD9) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

3.3. Taxikář komedie Vapet   

4.3. Zatracení rebelové drama NORTH VIDEO

4.3. Království křivých 
zrcadel

fantasy, 
pohádka NORTH VIDEO

4.3. Muž v pokušení komedie, 
drama NORTH VIDEO

4.3. Mongol - Čingischán historický, 
válečný Bontonfilm

4.3. Souboj vojevůdců 5 dokument Filmexport  

4.3. Erotikon drama Filmexport  

4.3. Rosamunde Pilcher: Září romantický Intersonic  

4.3. Muž vs. divočina, série 2 dokumen-
tární Intersonic  

4.3. Start v ohrožení akční, drama NORTH VIDEO

5.3. O kocouru Mikešovi 3 pohádka NORTH VIDEO

5.3. Rudý orel dobrodružný, 
romantický Intersonic  

5.3. Titanic dokumen-
tární Intersonic  

5.3. Toreador drama Intersonic  

5.3. Kejcháček dětský Vapet   

7.3. Nemluv s cizinci thriller, krimi NORTH VIDEO

7.3. Spiderman new (DVD18) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

7.3. Dům na špatné adrese thriller Bontonfilm

7.3. Expedice Lambarene 3 dokument Filmexport  

7.3. Střet bohů 5 dokument Filmexport  

7.3. Gang krimi, akční Vapet   

8.3. Bod zvratu sci-fi NORTH VIDEO

8.3. Není úniku krimi Vapet   

9.3. Expendables akční NORTH VIDEO

9.3. Johny Mnemonic akční, sci-fi NORTH VIDEO

9.3. Rocky drama Bontonfilm

9.3. Armagedon zvířecí říše 1 dokument Filmexport  

9.3. Smyslné těhotenství dokument Filmexport  

10.3. Billy a Buddy (DVD2) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

10.3. Lví král- Simba (DVD10) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

10.3. První pes rodinný, 
komedie Vapet   

11.3. Na křídlech slávy fantasy 
drama NORTH VIDEO

11.3. Oggy a švábi – Malý 
génius

animovaný 
seriál NORTH VIDEO

11.3. Hrabě Monte Christo 
(DVD1)

historický, 
dobrodružný NORTH VIDEO

11.3. Odpor drama, 
válečný Bontonfilm

11.3. Neporažení drama Filmexport  

11.3. Souboj vojevůdců 6 dokument Filmexport  

12.3. Žofka a její dobrodruž-
ství 1 pohádka NORTH VIDEO

12.3. Hádej, hádej s kocour-
kem

animovaný, 
vzdělávací Intersonic  

12.3. Medvídci 7 dětský 
animovaný Vapet   

14.3. Fotograf smrti drama NORTH VIDEO

14.3. Spiderman new (DVD19) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

14.3. Jerry Maguire komedie, 
romantický Bontonfilm

14.3. Piraňa horor, trihller Bontonfilm

14.3. Trabantem Hedvábnou 
stezkou dokument Filmexport  

14.3. Tutanchamon 1 dokument Filmexport  

14.3. Malý Herkules 3D rodinná 
komedie Vapet   

15.3. Vesmírní trakeři sci-fi, 
komedie NORTH VIDEO

15.3. Vysoká hra akční Vapet   

16.3. Neviditelný cíl akční, krimi NORTH VIDEO

16.3. Hazardní hra drama NORTH VIDEO

16.3. Rocky II drama Bontonfilm

16.3. Armagedon zvířecí říše 2 dokument Filmexport  

16.3. Moderní milování dokument Filmexport  

17.3. Erotické anekdoty veselé 
povídání NORTH VIDEO

17.3. Billy a Buddy (DVD3) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

17.3. Lví král- Simba (DVD11) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

17.3. Vtipálek komedie Vapet   

18.3. Nejsem blázen drama NORTH VIDEO

18.3. Odvážná láska romantický, 
drama NORTH VIDEO

18.3. Kniha džunglí (DVD1) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

18.3. Špatnej polda krimi, drama NORTH VIDEO

18.3. Butch Cassidy a Sundan-
ce Kid western Bontonfilm

18.3. Parohy komedie Filmexport  

18.3. Souboj vojevůdců 7 dokument Filmexport  

18.3. Rosamunde Pilcher: 
Hledači mušlí romantický Intersonic  

19.3. Krtkova dobrodružství 4 pohádka NORTH VIDEO

19.3. Merlin rodinný, 
fantasy Intersonic  

19.3. Nostradamus dokumen-
tární Intersonic  

19.3. Vejce Toto na útěku animovaný, 
dobrodružný Intersonic  

19.3. Franklin a jeho dobro-
družství 3

dětský 
animovaný Vapet   

21.3. Prozacový národ drama NORTH VIDEO

21.3. Spiderman new (DVD20) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

21.3. Travička zelená komedie Bontonfilm

21.3. Tank T-34 dokument Filmexport  

21.3. Tutanchamon 2 dokument Filmexport  

21.3. Top secret akční Vapet   

22.3. Mluv drama NORTH VIDEO

22.3. Cestování červí dírou 
s Morganem Freemanem

dokumen-
tární Intersonic  

22.3. American Yakuza 1 akční Vapet   

23.3. Královská hra horor NORTH VIDEO

23.3. Horečka thriller NORTH VIDEO

23.3. Rocky III drama Bontonfilm

23.3. Armagedon zvířecí říše 3 dokument Filmexport  

23.3. Havěť kolem nás dokument Filmexport  

24.3. Billy a Buddy (DVD4) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

24.3. Lví král- Simba (DVD12) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

24.3. Kroky do neznáma rodinný Vapet   

25.3. Ninja akční NORTH VIDEO

25.3. Oggy a švábi – Potápění animovaný 
seriál NORTH VIDEO

25.3. Hrabě Monte Christo 
(DVD2)

historický, 
dobrodružný NORTH VIDEO

25.3. Řek Zorba drama Bontonfilm

25.3. Ikarie XB1 sci-fi drama Filmexport  

25.3. Souboj vojevůdců 8 dokument Filmexport  

26.3. Letem světem 3 (prac. 
Název) dokument NORTH VIDEO

26.3. Žofka a její dobrodruž-
ství 2 pohádka NORTH VIDEO

26.3. Želvy Ninja 5 dětský 
animovaný Vapet   

28.3. Přednosti života krimi NORTH VIDEO

28.3. Spiderman bez hranic 
(DVD21)

animovaný 
seriál NORTH VIDEO

28.3. International thriller, akční Bontonfilm

28.3. Messerschmitt 262 dokument Filmexport  

28.3. Sedm smrtelných 
hříchů I. dokument Filmexport  

28.3. Operace Delta Force 2 akční Vapet   

29.3. Café Society drama NORTH VIDEO

29.3. Pravdivý příběh… ABBA dokumentár-
ní, hudební Intersonic  

29.3. Kdo z koho akční Vapet   

30.3. V temnotě horor NORTH VIDEO

30.3. Horká hlava komedie NORTH VIDEO

30.3. Rocky IV drama Bontonfilm

30.3. Armagedon zvířecí říše 4 dokument Filmexport  

30.3. Podivuhodný svět rostlin dokument Filmexport  

31.3. Výpis z rejstříku lásek veselé 
povídání NORTH VIDEO

31.3. Nová dobrodružství 
Lucky Lucka (DVD9)

animovaný 
seriál NORTH VIDEO

31.3. Král dinosaurů (DVD9) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

31.3. Sestřička v kalhotách komedie Vapet   

   V prodeji od               Název                          Žánr           Vydavatel

1.4. Hellboy akční, 
fantasy Bontonfilm

1.4. James Bond a jeho 
hračky dokument Filmexport

1.4. Mazlíček komedie Filmexport

1.4. Vražedná pole drama, 
válečný NORTH VIDEO

1.4. Pomsta bude sladká komedie NORTH VIDEO

1.4. Kniha džunglí (DVD2) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

1.4. Nejlepší z Brooklynu akční, thriller NORTH VIDEO

1.4. Pošťák Pat animovaný, 
vzdělávací Intersonic

1.4. Rosamunde Pilcher: 
Návrat domů romantický Intersonic

1.4. Nigel Marven a jeho 
příroda

dokumen-
tární Intersonic

2.4. Pohádky z mechu a kap-
radí  6 pohádka NORTH VIDEO

2.4. Merlin rodinný, 
fantasy Intersonic

2.4. Nostradamus dokumen-
tární Intersonic

2.4. Mexický kartel kriminální, 
thriller Intersonic

2.4. Medvědí rodinka 2 dětský 
animovaný Vapet  

4.4. Habermannův mlýn drama, 
válečný Bontonfilm

4.4. Rok jedna komedie Bontonfilm

4.4. Sedm smrtelných hříchů 
II. dokument Filmexport

4.4. Hitlerovy válečné stroje: 
Tanky dokument Filmexport

4.4. Elvis nebo Samuraj? sci-fi, dobro-
družný NORTH VIDEO

4.4. Spiderman bez hranic 
(DVD22)

animovaný 
seriál NORTH VIDEO

4.4. Vyhnanec akční Vapet   

5.4. Dny lásky komedie, 
romantický NORTH VIDEO

5.4. Pravdivý příběh… Lady 
GaGa

dokumentár-
ní, hudební Intersonic

5.4. Cestování červí dírou 
s Morganem Freemanem

dokumen-
tární Intersonic

5.4. American Yakuza 2 akční Vapet  

6.4. Rocky V drama Bontonfilm

6.4. Fotokulomet dokument Filmexport

6.4. Honba za samurajskými 
ponorkami dokument Filmexport

6.4. Uvězněni v čase horor NORTH VIDEO

6.4. Hotel New Hampshire drama, 
komedie NORTH VIDEO

6.4. Tajemství války dokumen-
tární Intersonic

7.4. Nová dobrodružství 
Lucky Lucka (DVD10)

animovaný 
seriál NORTH VIDEO

7.4. Král dinosaurů (DVD10) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

7.4. IQ tykve komedie Vapet  

8.4. Falešná kočička (1926) komedie Filmexport

8.4. Ian Fleming: Tvůrce 
Jamese Bonda dokument Filmexport

8.4. Hamilton akční, krimi NORTH VIDEO

8.4. Oggy a švábi – Zlatá vejce animovaný 
seriál NORTH VIDEO

8.4. Hrabě Monte Christo 
(DVD3)

historický, 
dobrodružný NORTH VIDEO

9.4. Titanic 1: Konec jedné 
éry /Ozvěny Titaniku dokument NORTH VIDEO

9.4. Příběhy koucoura 
Modroočka pohádka NORTH VIDEO

9.4. Valley of T-Rex dokumen-
tární Intersonic

9.4. Hádej, hádej s kocour-
kem

animovaný, 
vzdělávací Intersonic

9.4. Zlatí pejskové rodinný, 
komedie Vapet  

11.4. Ozbrojení a nebezpeční akční Bontonfilm

11.4. Kalašnikov AK-47 dokument Filmexport

11.4. Sedm smrtelných hříchů 
III. dokument Filmexport

11.4. Stůl pro jednoho thriller NORTH VIDEO

11.4. Spiderman bez hranic 
(DVD23)

animovaný 
seriál NORTH VIDEO

11.4. Sinatra klub krimi  Vapet  

12.4. Dům z karet drama NORTH VIDEO

12.4. Pravdivý příběh… John 
Lennon

dokumentár-
ní, hudební Intersonic

12.4. Pašeráci krimi, akční Vapet  

13.4. Rocky Balboa drama Bontonfilm

13.4. Exodus z planety Země 1 dokument Filmexport

13.4. Nové technologie války 
1 - Letectvo dokument Filmexport

13.4. Gambit komedie, 
krimi NORTH VIDEO

13.4. Jatka č. 5 sci-fi, 
válečný NORTH VIDEO

14.4. Dobeš v Lucerně 
(CD+DVD) koncert NORTH VIDEO

14.4. Nová dobrodružství 
Lucky Lucka (DVD11)

animovaný 
seriál NORTH VIDEO

14.4. Král dinosaurů (DVD11) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

14.4. Do postele vždy a ochot-
ně komedie Vapet  

15.4. Krav Maga: Bojové umě-
ní Mosadu dokument Filmexport

15.4. Lásky Kačenky Str-
nadové komedie Filmexport

15.4. Karamboly komedie NORTH VIDEO

15.4. Bílý medvědí král fantasy, 
rodinný NORTH VIDEO

15.4. Kniha džunglí (DVD3) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

15.4. Rosamunde Pilcher: 
Letní slunovrat romantický Intersonic

16.4. Krtkova dobrodružství 5 pohádka NORTH VIDEO

16.4. Prehistoric Monsters dokumen-
tární Intersonic

16.4. Medvídci 8 dětský 
animovaný Vapet  

18.4. Červený pás akční, drama Bontonfilm

18.4. Dinosauři 1 dokument Filmexport

18.4. Tajemství koránu dokument Filmexport

18.4. Panna z Juarezu thriller, 
drama NORTH VIDEO

18.4. Spiderman bez hranic 
(DVD24)

animovaný 
seriál NORTH VIDEO

18.4. Nelžete, když nemusíte! komedie Vapet  

19.4. Pravdivý příběh… Bee 
Gees

dokumentár-
ní, hudební Intersonic

19.4. Život po lidech dokumen-
tární Intersonic

19.4. Facka komedie NORTH VIDEO

19.4. Temný úsvit akční Vapet  

20.4. Muž se železnou maskou dobrodružný Bontonfilm

20.4. Exodus z planety Země 2 dokument Filmexport

20.4. Nové technologie války 2 
- Boj proti teroristům dokument Filmexport

20.4. Zajatec ze Zendy komedie NORTH VIDEO

20.4. Generál krimi, thriller NORTH VIDEO

21.4. Pošťák Pat 1 - Fotbalová 
horečka animovaný Bontonfilm

21.4. Nová dobrodružství 
Lucky Lucka (DVD12)

animovaný 
seriál NORTH VIDEO

21.4. Král dinosaurů (DVD12) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

21.4. Já a Káča komedie Vapet  

22.4. Nostradamus: 2012 dokument Filmexport

22.4. Řeka lyrický 
příběh Filmexport

22.4. Co na to Fripouillard? komedie NORTH VIDEO

22.4. Oggy a švábi – Poslíček animovaný 
seriál NORTH VIDEO

22.4. Hrabě Monte Christo 
(DVD4)

historický, 
dobrodružný NORTH VIDEO

23.4. First Apocalypse dokumen-
tární Intersonic

23.4. Titanic 2: Vzpomínky na 
Titanic/Kapitán Smith dokument NORTH VIDEO

23.4. Bubáci a hastrmani 1 pohádka NORTH VIDEO

23.4. Želvy Ninja 6 dětský 
animovaný Vapet  

25.4. Když Nietsche plakal drama NORTH VIDEO

25.4. Pokerový král komedie Vapet  

26.4. Máj romantický Bontonfilm

26.4. Dinosauři 2 dokument Filmexport

26.4. Apokalyptická šifra dokument Filmexport

26.4. Steven Seagal: Strážce 
zákona, série 2

reality, TV 
show Intersonic

26.4. Sonic X (DVD1) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

26.4. Fanfan komedie NORTH VIDEO

26.4. Můj otec Mengele krimi, drama Vapet  

27.4. Četa akční, 
válečný Bontonfilm

27.4. Nové technologie války 
3 - Pozemní vojsko dokument Filmexport

27.4. Exodus z planety Země 3 dokument Filmexport

27.4. Jedna kočka za druhou komedie NORTH VIDEO

28.4. Pošťák Pat 2 - A stroj na 
zmrzlinu animovaný Bontonfilm

28.4. Sanatorium komedie NORTH VIDEO

28.4. Billy a Buddy (DVD5) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

28.4. Lví král- Simba (DVD13) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

28.4. Pan účetní jde do ráje komedie Vapet  

29.4. Po krk v extázi akční, thriller Bontonfilm

29.4. Planeta Země po vymře-
ní lidstva dokument Filmexport

29.4. Stříbrný vítr drama Filmexport

29.4. Sea Wolf dokumen-
tární Intersonic

29.4. Nevídáno, neslýcháno komedie NORTH VIDEO

29.4. Kmen Andromeda sci-fi NORTH VIDEO

29.4. Kniha džunglí (DVD4) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

30.4. Show Bennyho Hilla, 
série 3 komedie Intersonic

30.4. Day After Disaster dokumen-
tární Intersonic

30.4. Franklin a jeho dobro-
družství 4

dětský 
animovaný Vapet 

30.4.  Matylda (DVD1) animovaný 
seriál NORTH VIDEO

BŘEZEN DUBEN

Další číslo vychází:
25. března 2011

Najdete v něm:
•  kalendářní přehled filmů 

na duben a květen
• novinky na blu-ray a DVD
•  článek o Vlastu Burianovi, 

který bude mít 9. dubna 
výročí 120 let od narození 

K DOSTÁNÍ V TRAFIKÁCH

 Změna filmů vyhrazena

 Změna filmů vyhrazena
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EXPEDICE LAMBARENE 

Slabých chvilek bylo bezpočet
Expedice Lambarene byla výprava osmi studentů a absolventů pražských vysokých škol, která 
ve stříbřité Tatře 138 transportovala přes pět evropských a třináct afrických zemí léčiva a zdra-
votnický materiál do věhlasné nemocnice dr. Alberta Schweitzera v Lambaréné v Gabonu. Od-
startovala 1. ledna 1968 ze Staroměstského náměstí a za 256 dní urazila oblouk dlouhý přes 
35 000 km. Do Lambaréné však nikdy nedorazila, protože rozhodnutím místní vlády nebyla 
vpuštěna na území Gabonu. Krátké setkání se zástupci nemocnice nakonec proběhlo na lodi. 

Po návratu vznikl z natočeného 
filmového materiálu 18ti dílný 
seriál pro Českou televizi. Spo-

lečnost Filmexport home video ho 
vydala na 3 DVD. Samotný seriál je 
doplněný četnými bonusy, mimo jiné 
i dokumentem ČT z roku 2005 Zapo-
menuté výpravy, který se věnuje právě 
této cestě a mapuje osudy účastníků 
expedice – většina z nich dosáhla ve 
svém profesním životě velkých úspěchů a stali 
se osobami veřejně známými. Popovídali jsme si 
s jedním z nich, panem Doc. MUDr. Petrem Bar-
tůňkem, CSc.

  ?   Jak jste se cítil před samotným startem? 
Byl jste nervózní? Neměl jste obavy, zda se 
expedice vydaří?
Pochopitelně. V napětí jsme žili řadu měsíců. Ale 
nejhorší v tomto kontextu byla zkušenost jedno-
ho listopadového dne v roce 1967. Tehdy si mne 
pozval rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Ol-
dřich Starý, DrSc., který převzal nad naší výpra-
vou záštitu. Sdělil mi, že byl pozván na ÚV KSČ, 
neboť soudruzi z oddělení pro vysoké školy byli 
zásadně proti našemu odjezdu. Jako garant na-
šeho projektu byl podrobně informován o obrov-
ském úsilí, které bylo třeba vynaložit v přípravě 
cesty a uvědomoval si, co pro nás hrozící zákaz 
cesty znamená. Řekl doslova: „Oni si myslí, že 
někteří z vás tam zůstanou a mají na mysli pře-
devším vás a Josefa Vavrouška. Očekávám od vás 
proto slib čestného slova, že se za vás mohu sto-

procentně zaručit“. Asi po více než 
hodině se vrátil (po celou dobu jsem 
čekal v předpokoji jeho pracovny na 
rektorátu UK) a řekl: „Bylo to hor-
ší, než jsem očekával, ale souhlas 
máme.“

Musím vysvětlit proč zrovna Jo-
sefa Vavrouška a mě. Oba jsme redi-
govali na svých fakultách student-
ský časopis. On na ČVUT „Buchar“ 

a já na lékařské fakultě „Reflex“.
Ohlas cyklostylovaného „Reflexu“ byl takový, 

že jsem s každým číslem ještě v rukopise musel 
na Hlavní správu tiskového dohledu v Opatovic-
ké ulici, což byl oficiální název pro cenzuru. Že 
se to neobešlo bez „ideových“ střetů, je zřejmé, 
a zpětná vazba na fakultu pak znamenala další 
záznam v mém osobním spise na děkanátu.

  ?   Neměl jste během výpravy slabou chvil-
ku? Nepřepadl vás stesk po domově?
Slabých chvilek bylo bezpočet, zpravidla v reakci 
na svízelnou situaci či interpersonální konflikt 
a samozřejmě stesk. U mne umocněný skuteč-
ností i výčitkami, že jsem doma zanechal 4letého 
syna Petra a ženu, která studovala medicínu. 

  ?   Co bylo takovou nejtěžší zkouškou?
Fyzicky i psychicky náročných situací byla 
celá řada, nicméně nepochybně nejtěžší byla 
událost, jejímiž jsme byli nechtěnými aktéry 
v povodí řeky Lubilash v Kongu. Několik ho-
din jsme byli vystaveni nevybíravému chování 

konžských vojáků vyzbrojených automatickými 
zbraněmi, kteří nás měli za bílé žoldnéře, s ni-
miž měli v oné době ty nejhorší zkušenosti. Jen 
náhoda nám pravděpodobně zachránila život. 

  ?   V gabonském přístavu jste se setkali 
s dcerou Alberta Schweitzera. Jak na vás pů-
sobila?
Paní Rhenu Eckertovou, dceru starého pána, 
a dr.Waltera Munze, nástupce prof. Schweitze-
ra, jsme přijali na zaoceánském parníku General 
Mangin na rejdě přístavu Libreville, kam za námi 
přijeli na člunu. Při listování životopisem svého 
otce z pera olomouckého chirurga a historika 
lékařství prof. Wondráka živě glosovala téměř 
všechny fotografie v knize obsažené. Připomněla 
rovněž otcovy varhanní koncerty v Praze, na je-
jichž ohlas byl prof. Schweitzer pyšný. Stejně jako 
dr. Munz vyjádřila i ona vděčnost za vše, co jsme 
pro nemocnici učinili. Bylo to významné a jistě 

milé setkání, ale sotva mohlo 
nahradit naši návštěvu a pobyt 
v nemocnici v Lambaréné.

  ?   Co vám vaše mise dala do 
života?
Byla to neocenitelná zkušenost. 
Už při vlastní přípravě jsme prošli 
neuvěřitelným počtem složitých 

jednání na všech úrovních počínaje rektorátem 
Univerzity Karlovy, přes několik ministerstev, 
výrobních závodů, továren a v neposlední řadě 
podniků zahraničního obchodu. I to byla svým 
způsobem expedice sui generis, která byla sou-
časně školou obratnosti a přesvědčivých argu-
mentací v oblasti, která se dnes vyučuje jako 
obor komunikace.

Zkušenosti z vlastní cesty nás ovlivnily na 
celý život. Teprve v Africe jsem si uvědomil plný 
obsah a význam slova bída. 

  ?   Když se dnes podíváte na automobil, se 
kterým jste již před více než 40 lety jako mla-
dí muži pokořili přes 35 000 km, jaký to ve 
vás vyvolává pocit?
Drobečka, jak Damián něžně pokřtil naši Tatru 
138, jsem viděl naposledy asi před 30 lety v mu-
zeu v Kopřivnici. Byla to směs stesku a nostal-
gie. Už tehdy jsem si uvědomil, že nikdy nena-
plníme sen, který jsme vytvořili během cesty, 
totiž opakovat ji ve věku mužné zralosti…. 

 TEXT :  Lenka Kosztolányiová
 F O T O:  archiv FEX

KRADOU NÁM JÍDLO, SDÍLEJÍ S NÁMI LOŽE 
A CUPUJÍ NAŠE OBLEČENÍ

Domov je pro každého symbolem klidu, míru a pohody. Je to místo, kde se cítíme bezpečně. Pe-
čujeme o něj, uklízíme ho, ale ať se snažíme sebevíc, nikdy nebude zcela čistý. Vždy ho s námi 
bude obývat několik na první pohled neviděných nezvaných hostů. Netušíte jakých? Tak na-
příklad roztoči, svinky, mouchy, pavouci, blechy, vši dětské i šatní, rybenky, kožojedi, zavíječi 
mouční, pilousi černí a takhle bych mohla ve výčtu pokračovat snad do nekonečna.

Havěti kolem nás se skutečně nachází 
mnoho. Dokládá to i stejnojmenný do-
kumentární seriál, který jsem nedávno 

viděla. Samotnou mě překvapilo, kolik nechtě-
ných spolubydlících s námi v našich domovech 
i mimo ně žije. Kradou nám jídlo, sdílejí s námi 
lože a cupují nám oblečení. A někteří nás že-
rou zaživa! Stačí si vzít elektronový mikroskop 
a můžeme se podívat na safari v našem obýva-
cím pokoji. 

Někteří tito tvorové nám dokonce 
pomáhají, jiní umí jen škodit. Napří-
klad veš šatní přenáší smrtelné choro-
by jako tyfus. Uchyluje se do záhybů 
špinavých šatů a klade dvakrát tolik 
vajíček co veš dětská. Pokud se napije 
infikované krve, může tuto infekci pře-
nášet svými exkrementy dál. Hrůza!

Ti, kdo nám pomáhají, jsou rozto-
či a kožojedi. Roztoči se živí našimi 

odumřelými kožními buňkami. Bez jejich po-
moci by náš kožní „odpad“ tvořil závěje. Je však 
pravdou, že spousta lidí má na tyto mrňavé tvo-
ry alergii, a to nejen kvůli jejich odpudivému 
vzhledu. A druzí zmínění – kožojedi – kromě 
toho, že jejich larvy si pochutnávají na našem 
oblečení, nám svým způsobem také pomáhají 
likvidovat náš biologický odpad. Mají na to ža-
ludek. Uklízejí po nás vypadané vlasy a odklí-

zejí také mrtvý hmyz. Ale také si čas 
od času za tyto poskytované služby 
vyberou daň v podobě našeho svetru či 
koberce.

Takovou malou likvidační jednot-
kou je i svinka. Sní vše, tlející rostliny, 
plíseň, vlastní výkaly a má-li velký hlad 
i jiné svinky. A takové rybenky? Hoto-
vá hrozba! Spořádají doslova cokoliv. 
Živiny nejraději získávají z papíru. Za-
bydlí-li se nám v knihovně, dokáží tam 

nadělat pořádnou paseku. V bezpečí před nimi 
nejsou ani knihy ani lepidlo, kterým jsou slepe-
ny. V ohrožení jsou i naše rodinné fotografie.

Příživníků, které doma živíme, je skutečně 
mnoho. Brouci, blechy, švábi, pavoukovci, su-
chozemští korýši a mnoho dalších si spokojeně 
žije vedle nás, aniž bychom něco tušili. Někte-
rých je velmi těžké se zbavit, jiných se nezba-
víme nikdy. Cestu k nám si vždy nějakým způ-
sobem najdou. Pokud vás zajímá víc, rozhodně 
se podívejte na dokument Havěť kolem nás, 
který vydala společnost Filmexport home vi-
deo a bude v prodeji od 23. března v novinových 
stáncích.

 TEXT :  Lenka Kosztolányiová
 F O T O:  archiv FEX

ÚŽASNÍ PREDÁTOŘI ROSTLINNÉ ŘÍŠE
Kdo z vás si myslí, že botanici mají nudnou práci a že ve světě rostlin se neděje nic úžasného, 
je na omylu! Právě rostliny nás umí svým chováním pořádně překvapit. Zdaleka nejsou němé 
a nehybné. Mnohé umí pohotově reagovat na své okolí, bránit se, spolupracovat se zvířaty 
a také požírat svou kořist.

Boj o přežití nepatří jenom do zvířecí říše. 
I rostliny se musí umět o sebe postarat. 
Dokážou pomáhat, ale i podvádět, krást 

a dokonce zabíjet. Jsou nesmírně vynalézavé 
a všechno mají dobře spočítané. A pokud jde 
o rozmnožování, neštítí se používat ani různé 
převleky. Například takový tořič včelonosný vy-
padá přesně jako vosí samička. Dokonce i jeho 
štětinky jsou na pohmat k nerozeznání a vylu-
čuje pach, který napodobuje feromony včelích 
a vosích samiček. Jakmile se do blízkosti květu 
dostane sameček, je blahem bez sebe a v do-
mnění, že našel dokonalou partnerku, přiletí 
blíž. Od rostliny dostane mnohem víc, než če-

kal. Na hlavě si odnáší celý pylový váček a pak 
už jen nevědomky roznáší pyl z místa na místo. 
Vůně tořiče včelonosného samečky zblbne na-
tolik, že jeho květům dávají často přednost před 
skutečnými samičkami.

Vosí sameček dopadl ještě dobře, hůř je na 
tom blecha buchanka, která narazila na bubli-
natku bledožlutou. Jelikož žije na vodě, nemá 
tolik živin. Potřebuje něco zakousnout. Hladové 
vodní blechy jsou dokonalou obětí. V domnění, 
že si na bublinatce pochutnají, přiblíží se k rost-
lině. Pak už stačí jen jediný dotek, který podráž-
dí chloupky okolo pasti, a blechu rostlina vsaje 
jako vysavač.

Ale nejsou to jen vraždící rostliny, které nás 
mohou fascinovat. Na východním pobřeží Me-
xika rostou akácie, které mají ostré trny. Je to 
způsob, jakým se chrání před hladovými zvířaty. 
Ale ani tyto ostny je neochrání před rozběsně-
ným hmyzem. Proto se přátelí s mravenci. Žijí 
tu jako strážci hradu. Když se blíží nebezpečí, 

napadený strom 
volá o pomoc. Do 
vzduchu uvolní 
chemické slouče-
niny, které mra-
vence přivolají. 
Taková saranča-
ta, která zbožňují 
listy akácie, díky 
mravencům ne-
mají šanci. Jsou 
malí, ale umí po-

řádně pokousat. Akácie mravencům za ochranu 
poskytuje prvotřídní bydlení. Mají tu i minibar, 
ze kterého mohou pít sladké mízy.

Tohle byl jen zlomek toho, co budete moci 
zhlédnout v dokumentu Podivuhodný svět 
rostlin od společnosti Filmexport home video, 
který bude od 30. března k dostání v novinové 
distribuční síti. Ať už jste milovníky flóry nebo 
vás jen zajímá, jaké geniální převleky, fígle, 
podvody a pasti jsou schopné rostliny využívat, 
určitě si DVD pořiďte, jistě vás nezklame. 

 TEXT :  Lenka Kosztolányiová
 F O T O:  archiv FEX
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ARCHIV H+Z A KLUB H+Z 

Archiv H+Z, v němž je uchováván osob-
ní fond inženýrů Hanzelky a Zikmunda, 
vznikl díky dlouholetým osobním kon-

taktům Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda 
s etnografem Muzea jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně PhDr. Karlem Pavlištíkem. Vybudování 
vlastního Archivu H+Z předcházelo vytvoření 
stálé expozice „S inženýry Hanzelkou a Zik-
mundem pěti světadíly“ ve zlínském zámku, na 
jejímž scénáři i realizaci se významně podílel M. 
Zikmund a kterou architektonicky i výtvarně 
nápaditě vyřešil Ladislav Včelař. 

Rozsáhlý a dosud neuzavřený osobní fond 
ing. Hanzelky a Zikmunda vznikl převážně 
v průběhu jejich cesty Evropou, Afrikou a Latin-
skou Amerikou v letech 1947-1950 a Asií, Oceá-
nií a rozlehlým územím bývalého SSSR v letech 
1959-1964. Obsahuje více než 100 běžných me-
trů písemností (korespondence, deníků, map, 
výstřižků, přípravných materiálů pro knihy, ru-

kopisů reportáží, cestovní a účetní dokumenta-
ce), 120 000 negativů a diapozitivů, asi 50 000 
pozitivů a kontaktních fotografií, 150 filmů 
H+Z, asi 1 000 ks upomínkových předmětů, su-
venýrů a trofejí, sbírku mincí, sbírku pohlednic 
a herbář.

Technické vybavení archivu, proces ošet-
ření, třídění, evidence i adekvátní tezaurace 
rozsáhlého souboru podpořilo finančně i spo-
lečensky Ministerstvo kultury České republi-
ky. Novou etapu rozvoje Archivu 
H+Z charakterizuje soustřeďo-
vání osobních fondů osobností 
z druhé poloviny minulého sto-
letí, jejichž aktivity a dílo souvi-
sí s cestovatelskými aktivitami 
inženýrů Hanzelky a Zikmunda 
nebo jsou jimi i v současnosti in-
spirovány a navazují na ně.

Díky finanční podpoře Minis-
terstva kultury České republiky 
mohl být v roce 2001 převezen 
ze Spojených států do České re-
publiky i pozoruhodný osobní 
fond Eduarda Ingriše, který z po-
pudu Ing. M. Zikmunda darova-
la Muzeu jihovýchodní Moravy 
paní Nina Ingrišová. Zvláštní 
a cennou součástí osobního fon- 
du E. Ingriše je část osobního 
fondu českého spisovatele, ces-
tovatele, diplomata a botanika 
dr. Jana Havlasy. Kromě desítek 
jeho romá-
nů obsahuje 
tento sou-
bor cen-

né dopisy, sbírku dobových pohlednic z celého 
světa a především asi 2 000 negativů a fotografií 
z let 1904–1960 z cest Jana Havlasy po Severní 
a Jižní Americe, Asii a Oceánii.

V roce 2002 věnuje Helena Šťastná, účast-
nice africké expedice Marie a Stanislava Škuli-
nových z r. 1946–1950, Archivu H+Z vynikající 
fotodokumentaci a kolekci pohlednic. Fondy 
uložené v Archivu H+Z jsou využívány pro stu-
dium, výstavy, publikace a nová vydání knih 

i filmů.
Společenské a vzdělávací 

akce využívající charakteris-
tické činnosti Archivu H+Z jsou 
organizovány v úzké spolupráci 
s Klubem H+Z Zlín, občanským 
sdružením pro využití odkazu 
Jiřího Hanzelky a Miroslava 
Zikmunda. Klub H+Z působí 
ve Zlíně od roku 1998 a usiluje 
o to, aby zejména mladá gene-
race nacházela v duchovním 
odkazu inženýrů Jiřího Han-
zelky a Miroslava Zikmunda 
inspiraci pro úsilí o kvalitní 
vzdělání a snahu poznávat svět. 

Stálá expozice „S inženýry 
Hanzelkou a Zik mundem pěti 
světadíly“ je v budově zlínské-
ho zámku otevřena denně mimo 
pondělí od 9 do 12 hodin a od 
13 do 17 hodin. Návštěvu Ar-
chivu H+Z je nutné předem do-
hodnout na e-mailové adrese:  
archiv.h+z@muzeum-zlin.cz.

 TEXT A  F O T O:  
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ZAJÍMAVOSTI  
ARCHIVU H+Z

Naleznete tu:
• více než 100 m písem-

ností
• 120 000 negativů a dia-

pozitivů
• 50 000 pozitivů a kon-

taktních fotografií
• 150 filmů H+Z
• cca 1 000 kusů upomín-

kových předmětů

skou Amerikou v letech 1947-1950 a Asií, Oceá-
nií a rozlehlým územím bývalého SSSR v letech 
1959-1964. Obsahuje více než 100 běžných me-
trů písemností (korespondence, deníků, map, 
výstřižků, přípravných materiálů pro knihy, ru-

dr. Jana Havlasy. Kromě desítek 
jeho romá-
nů obsahuje 
tento sou-
bor cen-

chivu H+Z je nutné předem do-
hodnout na e-mailové adrese: 
archiv.h+z@muzeum-zlin.cz.
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• 120 000 negativů a dia-
pozitivů

• 50 000 pozitivů a kon-
taktních fotografií

• 150 filmů H+Z
• cca 1 000 kusů upomín-

kových předmětů

NEJSOU PAROHY JAKO PAROHY

Po válce se utvářela ne-
jen struktura zestát-
něné kinematografie, 

ale klopotně se sestavoval 
nový dramaturgický plán. 
Autoři byli vyzýváni, aby 
psali scénáře s okupační 
a odbojovou tematikou 
(Hrdinové mlčí, Muži bez 
křídel, V horách duní, 
Uloupená hranice), bylo 

natočeno několik historických a životopisných 
dramat – prvním barevným filmem se stal Jan 
Roháč z Dubé; tradičně se adaptovaly literární 
předlohy (Čapkovy povídky, Nikola Šuhaj, Před-

tucha, Siréna – náš jediný vítěz 
na benátském festivalu).

Pochopitelně nemohly chybět 
ani veselohry, právě na nich chtě-
lo vedení státní kinematografie 
demonstrovat, že nastala nová 
doba. Než se nové urodily, bylo 
nutné dokončit ty, které se začaly 
točit ještě „postaru“ (Řeka čaruje 
a Pancho se žení). 

Hvězdy nově zářící
Žádoucím představitelem byl po řád Jaroslav 
Marvan, který vytvořil dvojici s Jindřichem 
Plachtou (Právě začínáme), pak s Františkem Fi-
lipovským (Nikdo nic neví); nakonec mu upra-
vili předlohu Poslední muž do podoby Poslední-
ho mohykána a v ní si zahrál dvě role.

Oldřich Nový dostal hlavní roli ve veselohře 
Parohy z roku 1947 (na DVD ji vydala společ-
nost Filmexport home video). Scenárista Mir-
ko Pašek v ní rozvíjí komickou zápletku kolem 
skutečného paroží a posměšného úsloví, že kla-
maný manžel nosí parohy. Autor podle slavného 
Slaměného klobouku vrátil děj do počátku sto-
letí, kdy vládl styl zdobné secese. Ve filmu Paro-
hy je to patrné ve výběru prostředí a v dekoraci, 

ale ještě výrazněji na kostýmech. Navrhoval je 
Jan Kropáček, v pozici odborného poradce po-
máhal Jiří Brdečka.

Tato doba konvenovala i jed-
nomu z režisérů, Alfrédu Radoko-
vi, který rovněž ve své divadelní 
tvorbě využil jejího půvabu a pro 
soudobého diváka již také nechtě-
né komičnosti. Druhým režisérem, 
ale psaným na první pozici, byl 
František Sádek. Poznal filmové 
prostředí před válkou, jako he-
rec epizodista a asistent režie. Po 
svém režijním debutu natočil o rok 
později, už sám, veselohru Čer-
vená ještěrka, v kombinovaném 

snímku Hermíny Týrlové Vzpoura hraček reží-
roval hru živého herce. Pozdější ambice musel 
odložit, protože byl kvůli své odbojové činnosti 
v padesátých letech vězněn.

Oldřich Nový toužil navázat na své předchozí 
úspěchy, ale po veselohře Parohy, která je dost 
podobná jeho dřívějším salónním veselohrám, 
následovala parodie právě na tento veseloherní 
typ, Pytlákova schovanka – a pak už veselohry 
s přívlastkem budovatelské (Slovo dělá ženu 
a Hudba z Marsu). Nastala doba, kdy smíchu 
i v našich kinech pronikavě ubylo.

 TEXT :  Pavel Taussig
 F O T O:  archiv FEX

Z BARRANDOVA  DO  VESMÍRU
Počátkem šedesátých let odstartovaly na vesmírnou pouť i dvě rakety z Fil-
mového studia Barrandov. Nejprve se tak stalo v roce 1961 ve veselohře Muž 
z prvního století, kterou natočil režisér Oldřich Lipský. Do vzdálené bu-
doucnosti, kdy už se na naší planetě píše letopočet „508 po sputniku“, se 
dostane tehdejší občan Československé socialistické republiky, čalouník 
Josef (Miloš Kopecký), který má pro lidi již ideální beztřídní společnosti 
tak odpudivé  přízemní projevy a touhy, že nám našeho občánka vrátí zpět. 
Pozorný divák si vůbec poprvé mohl povšimnout v kolonce kostýmy jména 
Ester Krumbachové. 

V červenci roku 1963 odstartoval distribuč-
ní pouť film Ikarie XB 1, který divákům na-
bídl příběh vesmírné výpravy skupiny kos-

monautů putujících v roce 2163 k planetě hvězdy 
Alfa Centuri. Režisér Jindřich Polák a autor Pavel 
Juráček o svém záměru napsali v úvodu scénáře: 
„Jací budou lidé za padesát let? A jací ještě poz-
ději, za sto, za dvě stě roků? Náš příběh nechce 
a nemůže odpovědět beze zbytku, nicméně se 

pokouší vytvořit obraz budoucího světa tak, 
jak si jej představuje současná věda. Soudíme, 
že pokud bude člověk člověkem, bude soupeřit 
a bojovat o štěstí, o uznání, o přízeň, o ženu, 
i když třeba v jiné rovině a bez nečistých úderů.“

Pavel Juráček, na rozdíl od Jindřicha Polá-
ka, se za svůj výtvor styděl. Do deníku si zapsal: 
„Já když si vzpomenu, jaké kraviny jsem napsal 
v dialozích oněch vznešených Fridolínů ženou-
cích se ve škatuli od bot vesmírem, jehož hvězdy 
jsou všechny pěticípé, zčervenám a mám chuť 
schovat se pod postel.“ 

Ke sledování filmu, který se nejprve začal 
natáčet pod názvem „Za dvě stě let koncem 
června“, pak změněném na „Stříbrnou kome-
tu“, nakonec uvedeném pod definitivním titu-
lem Ikarie XB 1, lákala Ústřední půjčovna filmů 
v propagačním programu: „Budeme svědky dra-
matického setkání Ikarie s neznámou kosmic-
kou lodí s dvacátého století i s tajemnou Tmavou 

hvězdou, o jejíž existenci zatím nikdo na Zemi 
neměl ani tušení. A budeme s nimi prožívat i ra-
dost z poznání, že – ironií osudu – život, který se 
vydali do vesmíru hledat, našel dříve je.“

Ze Země, na které již pochopitelně přestal 
existovat kapitalismus i soukromé vlastnictví 
a kde jména států budou pouze zeměpisnými 
pojmy, je vyslána mezinárodní posádka, které 
– jak jinak – velí sovětský občan Vladimír Aba-
jev (Zdeněk Štěpánek). Mezi kosmonauty me-
zinárodně znějících jmen Mac Donald (Radovan 
Lukavský), Milek Wertbowski (Jaroslav Mareš), 
Anthony Hopkins (František Smolík) či Marcel 
Bernard (Miroslav Macháček) jsou i ženy a je 
tam i Čech Zdeněk Lorenc, kterého ovšem před-
stavuje slovenský herec Jozef Adamovič.

Film získal v roce 1963 velkou cenu Zlatá 
kosmická loď, MF vědecko-fantastických filmů 
Terst /Itálie.

TEXT :  Pavel Taussig
F O T O:  archiv FEX
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OBCHODNÍ PALÁC – V ATELIÉRU
v Hostivaři se filmuje „Šťastnou cestu“

Navštívili jsme hostivařské ateliéry, když 
tam režisér Otakar Vávra dokončoval vel-
ké komparsové scény svého nového filmu 

„Šťastnu cestu“.
Hned při vstupu do ateliéru nás udivila 

ohromná stavba dvou pater obchodního domu. 
Byla právě polední přestávka, takže celý prostor 
zel prázdnotou, ale tím rozlehlejším dojmem 
působil. Procházeli jsme odděleními s porculá-
nem, deštníky, bižuterií, látkami, kravatami, 
dětskými potřebami, botami, zkrátka vším mož-
ným zbožím, které jen čekalo, až se do domu 
vhrnou davy zákazníků a za stolky nastoupí 
dívky v úpravných modrých pláštích s roztomi-
lým úsměvem na rtech.

Původním úmyslem režisérovým bylo natočit 
všechny scény přímo ve známém obchodním 
domě „Bílá labuť“. Režisér Vávra se tam se svým 
štábem skutečně nastěhoval a natočil 
zde záběry z polední 
přestávky zaměst-
nanců na terasách 
tohoto obchodní-
ho paláce. Ale celý 
ohromný interiér, představující přízemní halu 
a první patro obchodního paláce „Zlatý roh“, jak 
byl filmový dům nazván, byl postaven architek-
tem Zázvorkou přímo v ateliéru. Stavba trvala 8 
dní a 3 noci a pracovalo se na ní bez přestávky, 
protože to nebyla jen dějová kulisa, ale věrný 
obraz skutečnosti.

Po polední přestávce svolali režijní asistenti 
Kulhavý a Novák celý kompars znovu do ateli-
éru: nejprve nastoupily prodavačky v unifor-
mách a s číslem každá za svůj pult, pak přišel 
kompars, představující zákazníky: ženy s ná-
kupními taškami, elegantní slečinky s psíky, 
mladá děvčata, matky s dětmi, mužové, zkrátka 
směsice nejrůznějších typů.

Zvládnout tak velké množství lidí přímými 
rozkazy nebylo možno a proto byl zřízen rozhlas, 

obsluhovaný režijním asi-
stentem Novákem, který 
tlumočil příkazy režiséra 
Vávry, týkající se výko-
nu komparsu, a pokyny 
kameramana F. Pečenky 
osvětlovačům: brzy se 
mohlo přikročit k zábě-
rům z nitra obchodního 
domu: prodavačky urov-
návají na pultech zboží 
ještě před příchodem 
zákazníků. Hana Vítová 
v roli Mileny Jedličkové 
s číslem 136 na stejném 
pracovním plášti, jaký 
mají ostatní, 

oprašu-
je rychle své zboží 

v oddělení porcu-
lánu a upozorňuje 
kamarádku, že má 
ještě na své vitrince 
prach. Na vedlejší 
místo dobíhá rych-
le jedna opozdilá 
a v letu se omlouvá 
zatímní vedou-
cí oddělení Anně 
Waltrové (hraje ji 
Jiřina Štěpničko-
vá), která naposled 
kontroluje, zda je vše v pořádku. Tam ještě jed-
na prodavačka zívá a naposledy se protahuje se 
slastnou vzpomínkou na měkkou postel, jiná, 
schována za sloupem, naposledy opravuje čer-
veň svých rtů tyčinkou a přepudrovává nosík. 
Ale brzy již je obchodní dům zaplněn zákazníky.

Iluse je dokonalá, tím dokonalejší, že na 
chování prodavaček a uspořádání celku dohlíží 
několik vedoucích z Bílé labutě, kteří poučili po 
stránce odborné všechny „zaměstnance“, jak si 
mají počínat. Z odborníků je přítomen inž. K. 
Zástěra, prokurista Bílé labutě, správce budov 
L. Fleischmann, šéfaranžér Bernard a reklamní 
kreslíř Uljaki, vedoucí konfekce Čížek a tři ve-
doucí prodavačky. Ještě před filmováním měli 
porady jak s arch. Zázvorkou, tak s L. Žákovou, 
která pořizovala výpravu.

Kromě již vyjmenovaných herců účastnili 
se celotýdenního filmování Adina Mandlová 
v roli Heleny Truxové, prodavačky z bižuterie, 
Nataša Gollová jako potřeštěná Fanynka, Jana 
Dítětová jako její kamarádka Božka, Otomar 
Korbelář v jedné z hlavních mužských úloh to-
várníka Klementa, Hradilák jako automobilový 
agent Fred, J. Marvan jako ředitel obchodního 
domu, Míla Pačová v úloze vedoucí, Kreuzmann 
a Gaierová v rolích falešného hráče karet a jeho 
společnice.

Kromě hlavních postav, jichž je asi 15, hra-
je ve filmu asi 140 episod němých i mluvených 
a přes 500 členů komparsu. Při závěrečném fil-

mování ve dvoraně a patrech obchodního domu 
„Zlatý roh“ bylo nutno dopravit do studia denně 
přes 700 lidí jen pro film „Šťastnou cestu“. Přes 
500 se jich musilo denně oblékat, líčit, stravo-
vat a vyplácet jim denní honorář. Dovedete si 
představit ten chaos, hluk, rámus a desorienta-
ci, kdyby ta masa lidí nebyla od vstupu do ateli-
éru až do odchodu řádně organisována?

Dobrá organisace filmové práce vytvoří před-
poklady pro dobré pracovní ovzduší a tím i pro 
umělecký zdar celého filmu.

Lucernafilm dovedl zdolat i tento úkol.
Vedoucí produkce O. Papež i první výrobní 

asistent E. Šimáček byli mozkem i srdcem této 
organisace. Zdolali s úspěchem všechny nesná-
ze a odstraňovali všechny překážky, pokud se 
jaké vyskytly.

„Šťastnou cestu“ do další práce!

Pozn. red.: Text je doslovným přepisem origi-
nálního textu se zachováním původního jazyka 
a stylistiky.

 ZDRO J:  Kinorevue čís. 39,  
roč. IX. z roku 1943

Film Otakara Vávry Šťastnou cestu právě vy-
chází na DVD. K dostání bude u všech dob rých 
maloobchodních prodejců za cenu 199 Kč ne-
bo přímo u vydavatele filmu, společnosti Fil-
mexport home video.

KVÍZ A KŘÍŽOVKA
Březnové číslo je věnováno cestovatelům Han-
zelkovi a Zikmundovi, a proto jsme pro vás ve 
spolupráci s Archivem H+Z připravili soutěžní 
kvíz o kolekci dokumentů Afrika I., Afrika II., 
Z Argentiny do Mexika; Je-li kde na světě ráj 
a zbrusu nové DVD Jiří Hanzelka a Miroslav 
Zikmund v Sovětském svazu. Dále tu na vás 
čeká křížovka, kdy za správné vyluštění tajen-
ky obdržíte kolekci filmů husitské trilogie Ota-
kara Vávry – Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. 
Ze správných odpovědí vylosujeme 5 kvízových 
výherců a 5 výherců pro křížovku. Odpovědi 
posílejte do 31. 3. 2011 elektronicky na e-mail: 
soutez@filmexport.cz, ne bo poštou na ad-
resu: Filmexport home video, Kaplická 14, 
140 00 Praha 4 a obálku označte heslem KVÍZ 
nebo KŘÍŽOVKA. Nezapomeňte připojit své celé 
jméno, adresu a telefonický kontakt!

Soutěžní otázky:
1. Jiří Hanzelka s Miroslavem Zikmundem 

natočili během svých cest čtyři celovečerní 
filmy. Jak se jmenovaly?

a) Afrika I., Afrika II., Z Argentiny do Mexika, 
Je-li kde na světě ráj

b) Afrika I., Afrika II., Antarktida, Z Argentiny 
do Mexika

c) Afrika I., Afrika II., Je-li kde na světě ráj, 
J.Hanzelka a M.Zikmund v Sovětském svazu

2. Který ze dvou slavných cestovatelů se na-
rodil ve Zlíně?

a) Miroslav Zikmund
b) ani jeden
c) oba

3. Jak se jmenuje stálá expozice o cestách Ji-
řího Hanzelky a Miroslava Zikmunda a kde 
ji můžete navštívit ?

a) S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti svě-
tadíly, Archiv H+Z v Praze

b) S inzenýry Hanzelkou a Zikmundem na cestě 
kolem světa, Archiv H+Z ve Zlíně

c) S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti svě-
tadíly, Archiv H+Z ve Zlíně

4. Kdo daroval Muzeu jihovýchodní Moravy 
osobní fond Eduarda Ingriše?

a) Jan Havlasa
b) Nina Ingrišová
c) Miroslav Zikmund

5. Soubor osobního fondu spisovatele, ces-
tovatele, diplomata a botanika dr. Jana 
Havlasy, který se nachází v Muzeu jihový-
chodní Moravy, obsahuje asi 2000 negati-
vů a fotografií z jeho cest po Severní a Již-
ní Americe, Asii a Oceánii. Z jakých let tyto 
fotografie jsou?

a) 1904–1960
b) 1904–1930
c) 1904–1950

6. Kdo pomohl architektonicky a výtvarně 
uspořádat stálou expozici Hanzelky a Zik-
munda ve zlínském Archivu H+Z?

a) Ladislav Včelař
b) PhDr. Karel Pavlištík
c) Nina Ingrišová

7. Ve kterých letech Jiří Hanzelka s Mirosla-
vem Zikmundem procestoval Evropu, Afri-
ku a Latinskou Ameriku?

a) 1946–1950
b) 1947–1950
c) 1949–1950

CENY  
PRO VÝHERCE KVÍZU
Kolekce DVD  
s filmy J. Hanzelky  
a M. Zikmunda

Cestopisné dokumenty 
J. Hanzelky a M. Zikmunda 

s novým komentářem M. Zikmunda

Afrika
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do mexika

Afrika
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2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře

NA 3 DVD

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

2. díl   Od rovníku ke Stolové hoře

ÍZU

AfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrika

Z argentinyZ argentiny
do mexika

AfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrika

1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro

2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hořetotololovévévévé

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

9633

CELOVEČERNÍ FILM 

A 16 KRÁTKÝCH FILMŮ 

Z CESTY PO ASII

!"
#
$%
&'
("
&)
*&
+,
"-
"&
.*
/

IF THERE BE A PARADISE ON EARTH

IF THERE BE A PARADISE ON EARTH

zikmund

!"#$%&'("&)*&
+,"-"&.*/

hanzelka

NA 3 DVD

AfrikaAfrikaAfrika

AfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrikaAfrika

1. díl – Z Maroka na Kilimandžáro

2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hoře2. díl – Od rovníku ke Stolové hořehhhořořořořee

9662

H
+Z

 v
 S

ov
ìt

sk
ém

 s
va

zu
 1

96
3–

6
4

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

1963–64

20 dokumentů z legendární druhé cesty 

10 DOKUMENTÙ Z CESTY SOVÌTSKÝM SVAZEM
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HANZELKA AND ZIKMUND IN THE U.S.S.R.

1963–64

HANZELKA     ZIKMUND

Jiří
Miroslavav Sovìtském svazu 

CENY PRO VÝHERCE 
Husitská trilogie O. Vávry

Tajenka: Mezi žáky  
O. Vávry patřili např. …  

a mnoho dalších

 přestávka, takže celý prostor 
e tím rozlehlejším dojmem 

i jsme odděleními s porculá-
uterií, látkami, kravatami, 
, botami, zkrátka vším mož-
jen čekalo, až se do domu 

azníků a za stolky nastoupí 
 modrých pláštích s roztomi-

ch.
slem režisérovým bylo natočit 

římo ve známém obchodním 
 Režisér Vávra se tam se svým 

stěhoval a natočil 
ední 

osvětlovačům: brzy se 
mohlo přikročit k zábě-
rům z nitra obchodního 
domu: prodavačky urov-
návají na pultech zboží 
ještě před příchodem 
zákazníků. Hana Vítová 
v roli Mileny Jedličkové 
s číslem 136 na stejném 
pracovním plášti, jaký 
mají ostatní, 

oprašu-
je rychle své zboží 

v oddělení porcu-
lánu a upozorňuje 
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TRABANTEM  
NAPŘÍČ AFRIKOU
Trabantem z Prahy do Kapského Města. 2 válce, 2 takty, 2 trabanty, 20 000 kilometrů. 
Pouštěmi, horami, pískem i bahnem. Proč? Protože to prý nejde. 

To nejde!“ s největší pravděpodobností usly-
šíte, pokud se rozhodnete udělat něco, co 
není úplně běžné. Když se naši nejslavnější 

cestovatelé Hanzelka a Zikmund chtěli vydat 
v roce 1947 autem do Afriky, řekli jim: „Jak 
chcete jet do Afriky, když jste tam ještě nebyli.“ 
To prostě nejde.

Protože to nejde
Právě proto jsme se ji rozhodli přejet trabantem. 
Protože to nejde. V Africe nejsou silnice, hned 
vás okradou a pro jistotu i zabijí. Afrika je zlá. 
Máte na to jiný názor? Vždyť jste tam nikdy ne-
byli... Ukázalo se, že jediný způsob, jak zjistit, 
jaké to je, projet Afriku od severu k jihu, je pro-
jet ji od severu k jihu. A trabantem k tomu.

Přitom to není zdaleka nejprimitivnější auto, 
jaké se vydalo z Prahy do Kapského Města. 
Na začátku minulého století to za volanty vozi-
del z dob, kdy silnice nebyly zdaleka všude, do-
kázalo hned několik Čechů. Afrika nebyla tehdy 
černobílá, jak vypadá na stařičkých fotografi-
ích. Byla barevná a divoká. Jako dnes. Ještě víc. 
A šlo to.

Bez satelitní navigace, bez satelitního tele-
fonu, bez náhonu na všechna kola, prostě jen 
tak s mapou, kýblem odvahy, kapkou nezod-
povědnosti a cisternou štěstí. A stejně jsme 
do toho šli i my.

Nebezpečné končiny?
Za čtvrt roku jsme ujeli 20 000 kilometrů jede-
nácti zeměmi. Od nejsevernějšího bodu v Tunis-
ku po ten nejjižnější v Jihoafrické republice – 
Střelkový mys. Už jen kvůli tomu jménu mělo smy-
sl se tam vypravit. Projeli jsme pouštěmi i pralesy, 
šílenými městy i vesničkami s několika domorod-
ci. Viděli jsme tam hodně, ale ne tu Afriku, jakou 
nám ukazují v televizi. Plnou násilí, žebrající o po-
moc. Zažili jsme Afriku ochotnou, Afriku pohos-
tinnou, i Afriku zákeřnou a podlou. Vždycky ale 
ohromující a svým způsobem nádhernou.

Tvrdý černý kontinent
Černý kontinent vám nedá nic zadarmo. Věci, 
které jsou u nás běžné, jako silnice s asfaltem, 
dopravní značky, benzinové pumpy, ty tady ne-
potkáte stovky kilometrů. Probíjíte se nekoneč-
nými prašnými cestami, kde přetížená autíčka 
s maličkým výkonem, který dnes hravě přebije 
i větší skútr, trpí. A vy s nimi. Na palubní desce 
máte jen tachometr, a protože maximální rych-
lost na asfaltu je jen malinko nad osmdesátkou, 
ani ho nepotřebujete. Žádné kontrolky, nic, ani 
ta ukazující vám, že dochází benzin.

Afriku jsme přejeli v šesti. Čtyři lidé a dvě 
autíčka. Plnohodnotní členové posádky. Živí 
a opatrovaní jako koně kočovníků. „Tohle kle-
pání je nové! Ulomilo se nám něco důležitého, 
nebo zbytečného?“ „Je výfuk důležitá, nebo 
zbytečná věc?“ Čím víc se blížíte k cíli, čím víc 
toho máte za sebou, tím méně musí být věc 
spravená, aby vám přišla v pořádku. 

Tohle je Afrika
TIA – This Is Africa – Tohle je Afrika – říkají tady. 
Na zbytečnosti tu není čas ani nálada. Tady platí 
jiná měřítka na to, co je problém. Ovšem když se 
vám pouhých tisíc kilometrů od cíle zadře upro-
střed pouště motor, je to zlé i na Afriku. V tu 
chvíli se přesvědčujete, že právě proto jste tady, 
protože to není jednoduché, jenže teď právě 
byste si přáli, aby to jednoduché bylo. 

O tom všem je dokumentární roadmovie 
Trabantem napříč Afrikou, která právě vychází 
na DVD. Unikátní celovečerní dokument o jednom 
velkém snu, jehož žití předčilo všechna očekávání. 

Film, který chce ukázat Afriku, jak ji vidíte 
na vlastní oči, když se do ní ponoříte. Ukázat, 
jak vidí ona nás. Ukázat, co s vámi udělá.

Film o cestě, kterou stojí za to podniknout, 
i když si na ní tolikrát opakujete, už nikdy víc, 
a když, tak ne trabantem. Politicky nekorektní. 
Bez příkras, bez scénáře, bez doprovodného 
štábu v landroverech. Bez jistoty happyendu. 

Afrika nás pohltila, sežvýkala a vyplivla. 
Ohromené, odrovnané, odhodlané se vrátit. 
Utvrzené v myšlence, kterou si hýčkáme už 
od první expedice Hedvábnou stezkou, že sku-
tečné dobrodružství najdete jen tam, kde máte 
velkou naději na neúspěch.

Druhý díl trilogie
Dokument Trabantem napříč Afrikou je druhým 
dílem plánované trilogie Velké cesty malého auta – 
Trabantem po třech kontinentech a navazuje 
na úspěšné DVD Trabantem Hedvábnou stezkou 
z roku 2009. Obě DVD si můžete objednat na  
www.transtrabant.cz nebo na www.filmexport.cz

 TEXT A  F O T O:  Dan Přibáň


