
Přehled filmů na BD a DVD v trafikách  
s uvedením termínů prodeje!

Premiéry v kinech!
Novinky na BD a DVD v maloobchodní síti

Článek o Adině Mandlové a Jindřichu Plachtovi
Soutěžní kvíz a křížovka o ceny!

 ČERVEN 2011

Hity měsíce

novinky na DVD nejen v trafikách 5,90 Kč

0,30 Eur

FILMEXPORT
Karel a já 
V prodeji od 3. 6. 2011

FILMEXPORT
Atlantida –  
Ztracená civilizace 
V prodeji od 6. 6. 2011

FILMEXPORT 
Noemova archa 
V prodeji od 27. 6. 2011

Petr Nikolaev:  
Nerozmýšlel jsem se ani minutu
Devadesát rolí, mezinárodní obsazení, šede-
sát trikově upravených záběrů – to je nový 
velkofilm Lidice, který 2. června vstoupí 
do našich kin! Natočil ho režisér Petr 
Nikolaev, kterého jsme pro vás vy-
zpovídali.

DOKONČENÍ S TR.  9

Dne 16. června 2011 si 
připomínáme 20. výročí úmrtí 
herečky Adiny Mandlové.

VÝR OČÍ

AR CHITEK TURA

R OZHO V OR MĚSÍCE

HH

e ani minutu
dní obsazení, šede-

ěrů – to je nový 
ervna vstoupí 

režisér Petr 
 vás vy-

MĚSÍCE

N ALEZNETE N A S TR.  7

Připravili jsme pro vás 
nový seriál, který vám 
přiblíží vily slavných, 
jež navrhli ti nejlepší ar-
chitekti své doby a do-
dnes vzbuzují u kolem-
jdoucích či návštěvníků 
obdiv. Jako první vám 
představíme vilu jedné 
z našich nejslavnějších 
hereček Lídy Baarové.

VILA LÍDY BAAROVÉ

UVNITŘ 

NA JDETE
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ADINA MANDLOVÁ 
Vlastním jménem Jarmila Mandlová se na-

rodila 28. ledna 1910 v Mladé Boleslavi 
v rodině přednosty železniční stanice. 

Po předčasné otcově smrti vyrůstala v rozhára-
ných rodinných poměrech, nedostudovala gym-
názium, žila v Praze, Paříži a opět v Praze. 

K filmu se dostala prostřednictvím Otty Rubí-
ka a Jarmily Kronbauerové. Debutovala v roce 
1932 roličkou manekýnky v rozverné operetce 
z prostředí módního salonu Děvčátko, neříkej 
ne!, kterou natočil Josef Medeotti-Boháč. Dlou-
ho byla spíše typem než skutečnou herečkou 
a byla obsazována do rolí mondén a zhýčkaných 
slečen. Rozhodující význam pro ni měla zná-
most s Hugo Haasem, se kterým určitou dobu 
žila. Růžena Nasková ji učila základům herecké 
mluvy a herečku v pravém smyslu z ní udělali 
Martin Frič a Otakar Vávra. 

Ve Fričových filmech byla partnerkou Hugo 
Haase (Život je pes, Ať žije nebožtík, Mrav-
nost nade vše) a později hrála v Haasových fil-
mech Velbloud uchem jehly, Děvčata, nedejte 
se! a Kvočna. Po Haasově boku, jenž jí předal 
kus svého dokonale přirozeného hereckého 
projevu, se začal formovat její stereotyp krásné, 
elegantní, zjevově reprezentativní a kultivova-
né mladé ženy z vyšší společnosti. 

Její komický talent se snažili využít převáž-
ně komediální režiséři jako Karel Lamač (Ne-
zlobte dědečka, Důvod k rozvodu, Ducháček 
to zařídí, U pokladny stál...), Miroslav Cikán 
(Komediantská princezna, Z českých mlýnů) 
a Vladimír Slavínský (Rozkošný příběh, Bílá 
vrána, Svatební cesta, Dva týdny štěstí, Pří-
telkyně pana ministra). Uměleckého vrcholu 
v komediální sféře dosáhla ve Fričově Kristia-
novi, za svůj herecký výkon byla vyznamenána 
zemskou cenou 1939. 

Prokázala však i mimořádný talent dramatic-
ký. První velkou příležitost jí v této oblasti po-
skytl Václav Binovec v tragickém legionářském 
příběhu Poručík Alexander Rjepkin. Její he-
rectví vyniklo ve filmech Otakara Vávry Panen-
ství, Cech panen kutnohorských a především 

v psychologicky náročných postavách snímků 
Pacientka dr. Hegla, Šťastnou cestu a zejmé-
na pak v Kouzelném domě, kde dosáhla svého 
uměleckého vrcholu. Velkou popularitu jí také 
přinesla role bardámy Kiki ve filmu Františka 
Čápa Noční motýl, za kterou získala národní 
cenu 1942. 

Od roku 1939 zkoušela štěstí i jako divadel-
ní herečka (Divadlo Na poříčí, Uranie, od roku 
1942 do uzavření divadel nacisty byla stálým 
hostem Vinohradského divadla). 

Pod pseudonymem Lil Adina hrála v němec-
kém filmu Kurta Hoffmana Svěřuji ti svou ženu 
(1942), kde jí byl partnerem Heinz Rühmann. 
V Berlíně se stýkala s umělci, ale také s nacis-
tickými prominenty, včetně Goebbelse. Šířila se 
o ní fáma, že je milenkou K. H. Franka. Pro své 
styky s německými okupanty byla po květnové 
revoluci 1945 zatčena, vyšetřována a doživot-
ně vyloučena z řad českých umělců. Ještě před 
únorem 1948 sňatkem získala britské státní 

občanství a odešla do Velké Británie. Na rozdíl 
od Lídy Baarové se jí však nepodařil návrat k fil-
mu. Hrála v bezvýznamném snímku The Fool 
and the Princess a v několika televizních in-
scenacích. 

Začátkem 60. let se poprvé vrátila na krátký 
čas do Československa. V roce 1966 měla hosto-
vat v Hudebním divadle v Karlíně v titulní roli 
muzikálu „Hello, Dolly!“, ale ačkoliv již v diva-
dle zkoušela, nakonec na zásah komunistických 
orgánů z hostování sešlo. Střídavě žila ve Vel-
ké Británii, USA a ve Švýcarsku, také na Maltě 
a v Kanadě. Své pohnuté životní osudy vylíčila 
v memoárové knize Dneska už se tomu směju. 
Počátkem roku 1991 se vrátila do vlasti, kde ale 
za pár měsíců dne 16. června nečekaně v Příbra-
mi zemřela.

TEXT :  Stanislav Bensch
F O T O:  archiv FEX

7. 6. 1940 
premiéra filmu 
Muzikantská 
Liduška 

3. 6. 1938
premiéra filmu 
Ducháček to zařídí

Vydává Filmexport home video s.r.o., Kaplická 14, 140 00 
Praha 4, IČ 49689193. Tel.: +420 261 213 664. E-mail: 
redakce@filmexport.cz; web: www.filmavideo.cz. 
Šéfre daktorka: BcA. Lenka Kosztolányiová. Produk-
ce: Mgr. Helena Němcová. Grafický layout a sazba: 
sig na tura.cz. Příjem inzerce: kabat@filmexport.cz. 
Evidenční číslo MK ČR E 19901. Ročník I., číslo 6/2011. 
Rozšiřují společnosti PNS a.s., distribuce SR: Media-
print-Kapa Pressegrosso, a.s. Tisk: Mafra a.s. Periodi-
cita: měsíčník. Autorská práva ke zveřejněným materiá-
lům vykonává vydavatel Filmexport home video s.r.o. 
Jakékoliv užití části nebo celku, zejména přetisk a šíře-
ní jakýmkoliv způsobem, včetně elektronického, je bez 
předchozího souhlasu vydavatele zakázáno.

 3 Výročí měsíce –   
  Adina Mandlová 

 4 Premiéry v kinech 

 5 Premiéry na Blu-ray a DVD

 6 Lidové tradice a zvyky:  
  Jízda králů

 7 Rozhovor s režisérem filmu  
  Lidice – Petrem Nikolaevem

 8 ZLÍN FILM FESTIVAL 2011

 9 Vila Lídy Baarové

 10 Dojímavě lidský Jindřich  
  Plachta

 11 – 18 Katalogový přehled prodeje 
  DVD v trafikách 

 19 Abecední rejstřík filmů  
  na červen

 20 – 21 Kalendářní rejstřík filmů  
  na červen

 22 DVD versus Blu-ray – 2. díl

 23 Připomínáme si obrazem

 24 Představujeme: spisovatel  
  Vlastimil Vondruška

 25 Připravte se na vězeňské  
  peklo!

 26 Děvčata nedejte se!

 28 Nalezeno v archivech:  
  Život je krásný

 29 Oscarové hity a útok  
  mimozemšťanů

 30 Soutěžní křížovka a kvíz

EDITORIAL VÝROČÍOBSAH
Milé čtenářky, milí čtenáři,

tentokrát jsme pro vás připravili 32 stran plných 

zajímavých článků, informací a novinek. Spo-

lečně si připomeneme 20. výročí úmrtí jedné 

z našich nejslavnějších hereček Adiny Mandlo-

vé a v novém seriálu Vily slavných prozkoumáme 

vilu herečky Lídy Baarové s nádherným výhle-

dem na panorama Hradčan. V pravidelné rubri-

ce Lidové tradice a zvyky, kterou pro nás připra-

vuje spisovatel a historik Vlastimil Vondruška, 

se dozvíme o původu Jízdy králů. Zároveň jsme 

pro vás připravili i rozhovor s Vlastimilem 

Vondruškou, kde se vám představí nejen jako 

autor, ale i jako podnikatel. Věnovali jsme mu 

v tomto čísle i kvíz, takže máte možnost vyhrát 

jednu z jeho knih.

Když odhlédneme od historie, těšit se mů-

žete na rozhovor s režisérem filmu Lidice 

Petrem Nikolaevem, který nám prozradil více 

o natáčení snímku. Nechybí ani přehled pre-

miér v kinech a novinek na BD a DVD v malo-

obchodní a novinové distribuční síti, ani rejs-

třík vydávaných filmů významných společností 

na měsíc červen.

Protože jsme zjistili, že opravdu rádi soutě-

žíte, připravili jsme tentokrát kromě křížovky 

a kvízu i soutěž o Blu-ray disk Plamen a Ci-

tron. A protože vám chceme udělat radost, 

od příštího čísla plánujeme zařadit mnohem 

více soutěží o zajímavé ceny.  

Děkujeme vám za přízeň!

  BcA. Lenka Kosztolányiová

 ŠÉFREDAK TORKA  

Další číslo vychází:

24. června 2011
      Najdete v něm mimo jiné:
•  abecední i kalendářní přehled filmů 

v trafikách
• novinky na Blu-ray a DVD
• soutěže o ceny
•  článek o Marii Glázrové, která bude  

mít 100. výročí narození
•  Vily slavných: Jak bydlel Martin Frič?
• a mnoho dalších zajímavých článků

8. 6. †  Vítězslav Vejražka (1973)

8. 6. †  Truda Grosslichtová (1995)

13. 6. *  Marta Májová (1881)

13. 6. *  Theodor Pištěk (1895)

14. 6. *  Jan Schmid (1936, 75 let)  

16. 6. †  Adina Mandlová  
    (1991, 20. výročí úmrtí)

17. 6. *  Karel Höger (1909)

17. 6. †  Růžena Nasková (1960)

17. 6. †  Leopolda Dostalová (1972)

19. 6. *  Jan Vodňanský  
    (1941, 70 let)

19. 6. *  Jiří Voskovec (1905)

19. 6. †  Ferenc Futurista (1947)

19. 6. †  Václav Vydra ml. (1979)

20. 6. *  Josef Kemr (1922)

20. 6. †  Zdeněk Štěpánek (1968)

23. 6. *  Vladislav Vančura  
    (1891, 120. výročí narození)

23. 6. †  Eduard Cupák  
    (1996, 15. výročí úmrtí) 

24. 6. †  Eman Fiala (1970)

26. 6. *  Antonie Nedošinská (1885)

26. 6. †  Vlasta Fabianová  
    (1991, 20. výročí úmrtí)

27. 6. *  L. H. Struna (1899)

28. 6. †  Mary Grossová (1972)

29. 6. *  Vlasta Fabianová (1912)



www.filmavideo.cz www.filmavideo.cz premiéry na BD a DVD  | 54 |  premiéry v kinech

PREMIÉRY NA BD A DVD
Cela 211 –  
Vězeňské peklo / 
Celda 211 / 2009
Juan Oliver si chce udělat dobré 
jméno ve své nové práci ve věznici 
a tak vyráží na cestu raději dříve. 
Doma nechává svou těhotnou 
ženu Elenu. Toto rozhodnutí ale 

navždy změní jeho osud. Ve věznici propukne 
vzpoura a Juan je během své služby omráčen. 
Když se probere, nachází se v cele 211. Okamžitě 
pochopí vážnost situace a protože jej zatím nikdo 
nezná, tváří se jako nový vězeň. Pokud chce zů-
stat naživu, nesmí se nikdo ze vzbouřených vězňů 
dozvědět, že ve skutečnosti patří k dozorcům…
REŽIE: Daniel Monzón (Labyrint smrti, Největší 
loupež všech dob)
HRAJÍ: Luis Tosar, Alberto Ammann, Antonio 
Resines, Marta Etura, Manuel Morón
VYDÁVÁ: DVDedice.cz
VYCHÁZÍ: 1. 6. 2011 (BD)

Ponjo z útesu  
nad mořem / Gake  
no ue no Ponyo / 2008
Nejnovější autorský projekt svě- 
tově uznávaného animátora Ha-
yaa Miyazakiho rozehrává před 
zraky diváků okouzlující gejzír 
fantazie. Setkání malého chlap-

ce s rozvernou bytůstkou z vodní říše slouží jako 
rámec pro strhující dobrodružství nespoutaná 
racionalitou. V době, kdy se západní animované 
snímky utápějí v umělosti počítačové animace 
a 3D objektů, dokládá tradiční značka Studia 
Ghibli, že ve správných rukou „plochá“ animace 
získává rozměr, který v euroamerických taška-
řicích chybí.
REŽIE: Hayao Miyazaki (Cesta do fantazie, Zá-
mek v oblacích)
HRAJÍ: Yuria Nara, Hiroki Doi, Jôji Tokoro, To-
moko Yamaguchi, Kazuko Yoshiyuki
VYDÁVÁ: HCE
VYCHÁZÍ: 2. 6. 2011 (DVD)

Králova řeč / 
The King‘s Speech / 
2010
Bertie, který celý život trpí va-
dou řeči, se po smrti svého otce, 
anglického krále Jiřího V., stane 
jeho korunovaným nástupcem. 
Země stojí na prahu 2. světové 

války a zoufale potřebuje silného vůdce. Proto 
králova žena Alžběta, budoucí královna matka, 
domluví svému muži setkání s excentrickým 
terapeutem řeči Loguem. S pomocí něj, rodiny, 
vlády a Winstona Churchilla král překoná koktá-
ní a pronese v rádiu zásadní řeč, která inspiruje 
anglický lid a spojí jej ve válečné bitvě.
REŽIE: Tom Hooper (Prokletý klub, Rudý prach)
HRAJÍ: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bon-
ham Carter, Guy Pearce, Michael Gambon
VYDÁVÁ: Bontonfilm
VYCHÁZÍ: 6. 6. 2011 (BD, DVD)

Pohřben zaživa / 
Buried / 2010
Paul Conroy je civilním pracov-
níkem v Iráku, kde je unesen 
a pohřben zaživa – tak by se dal 
ve stručnosti shrnout strhující 
thriller z dílny španělského re-
žiséra Rodriga Cortése. Příběh 

muže uvězněného pod zemí, kde má k dispozi-
ci pouze mobilní telefon a pár dalších věcí, je 
natočen velmi sugestivním a napínavým způso-
bem s místy až dokumentární přesností. Logi-
ka děje je zde vztažena právě k žánru thrilleru 
a nikoliv k tomu, zda by k takové situaci mohlo 
v Iráku vůbec dojít.
REŽIE: Rodrigo Cortés (Soutěžící)
HRAJÍ: Ryan Reynolds, Stephen Tobolowsky, 
Samantha Mathis, Erik Palladino, Anne 
Lockhart, Tess Harper
VYDÁVÁ: Hollywood C. E.
VYCHÁZÍ: 7. 6. 2011 (DVD)

127 hodin / 
127 Hours / 2010
Aron Ralston miluje pohyb ve 
volné přírodě a extrémní sporty. 
Když ho na jedné z výprav uvol-
něný balvan uvězní v odlehlém 
kaňonu v Utahu, milovník adre-
nalinového vzrušení stane před 

životní výzvou. Během následujících pěti dnů 
se pustí do pozoruhodného osobního souboje, 
ve kterém mu hlavní oporou budou vzpomínky 
na rodinu a přátele – stejně jako vlastní odva-
ha a důvtip. O šest dnů později se objeví zpát-
ky v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh 
a chudší o pravou ruku. 
REŽIE: Danny Boyle (Milionář z chatrče, Train-
spotting)
HRAJÍ: James Franco, Amber Tamblyn, Kate 
Mara, Lizzy Caplan, Clémence Poésy
VYDÁVÁ: Bontonfilm

VYCHÁZÍ: 20. 6. 2011 (BD, DVD)

Černá labuť / 
Black Swan / 2010
Natalie Portman podává nejlepší 
výkon své herecké kariéry v roli 
Niny, úžasně talentované, ale 
nebezpečně labilní baleríny, jež 
se právě přiblížila k bodu zlomu 

a stojí jen krok od hvězdné slávy. Pod tlakem 
náročného tanečního mistra a kvůli hrozbě 
v podobě svůdné taneční konkurentky se však 
postupně odtrhává od reality. Nině se její po-
sedlost vymyká kontrole a ocitá se v zajetí živé 
noční můry, která neohrožuje pouze její zdravý 
rozum, ale i život.
REŽIE: Darren Aronofsky (Wrestler, Requiem za 
sen)
HRAJÍ: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent 
Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder, Kristi-
na Anapau
VYDÁVÁ: Bontonfilm
VYCHÁZÍ: 20. 6. 2011 (BD, DVD)

Opravdová kuráž / 
True Grit / 2010
Jak velkou kuráž musí mít čtr-
náctiletá holka, aby pomstila tá-
tovu smrt? Otce Mattie Rossové 
zabil psanec Chaney, který pak 
utekl do indiánských teritorií, 
kam na něj světská spravedlnost 

dosáhne jen velmi těžko. Mattie je na svůj věk 
nezvykle dospělá a pragmatická a má tak jasnou 
představu, jak spravedlnosti pomoci. Najme si 
Roostera Cogburna, legendární prodlouženou 
ruku zákona, jejíž štít ovšem rezne pod hekto-
litry vypitého alkoholu. Společně se vydávají 
v Chaneyho stopách. Nejedou ale sami…
REŽIE: Ethan Coen, Joel Coen (Po přečtení spal-
te, Tahle země není pro starý)
HRAJÍ: Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, 
Barry Pepper, Hailee Steinfeld
VYDÁVÁ: Magic Box
VYCHÁZÍ: 22. 6. 2011 (BD, DVD)

Život po životě / 
Hereafter / 2010
Tři lidé, které nějakým způsobem 
postihla smrt. George je americký 
dělník, který má zvláštní napoje-
ní na posmrtný život. Na druhé 
straně světa prožije francouzská 
novinářka Marie okamžik, kdy 

se ocitne blízko smrti, což naprosto otřese jejím 
vnímáním reality. A když londýnský školák Mar-
cus ztratí nejbližšího člověka, potřebuje nutně 
odpovědi na otázky, které s odchodem milované 
osoby vyvstávají. Každý je na cestě za hledáním 
pravdy, jejich životy se protnou a navždy změní 
tím, v co věří, že by mohlo být – po životě.
REŽIE: Clint Eastwood (Gran Torino, Million 
Dollar Baby)
HRAJÍ: Matt Damon, Cécile De France, Marthe 
Keller, Myl"ne Jampano, Bryce Dallas Howard
VYDÁVÁ: Magic Box
VYCHÁZÍ: 29. 6. 2011 (BD, DVD)

Vévodkyně / 
The Duchess / 2008
Georgiana Cavendish z rodu 
Spencerů (příbuzná princezny 
Diany) byla na svou dobu velmi 
pokrokovou ženou, která se an-
gažovala v politice, byla jednou 
z nejvlivnějších hostitelek své 

doby a často podléhala hazardu a milostným afé-
rám. Vedla velmi extravagantní, rozmarný a pro-
miskuitní život plný intrik. Romanticky laděný 
film dokumentuje její milostné zápletky, nadšení 
pro účast na tehdejší politické scéně a ne zrovna 
šťastné manželství s vévodou z Devonshiru.
REŽIE: Saul Dibb (Bullet Boy)
HRAJÍ: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Char-
lotte Rampling, Hayley Atwell, Dominic Cooper
VYDÁVÁ: Magic Box
VYCHÁZÍ: 29. 6. 2011 (BD)

TEXT :  Daniel Felix Hrouzek
FOTO: Bontonfilm, DVDedice.cz, HCE, Magic Box

PREMIÉRY V KINECH
X-Men: První třída

Pátý díl popu-
lární komiksové 
ságy o mutan-
tech je zároveň jejím preque-
lem. V očekávané a hvězdně 
obsazené akci se tak dozvíme, 

jak se ze dvou nejlepších přátel stali Profesor X 
a Magneto. Režíruje Matthew Vaughn, prověře-
ný úspěchem Kick-Ass.
REŽIE: Matthew Vaughn
HRAJÍ: James McAvoy, Michael Fassbender, 
Rose Byrne, Jennifer Lawrence

Kung Fu Panda 2
Obtloustlý pandí fanda kung-
-fu se v prvním díle stal hrdi-
nou a v druhém bude muset 
dokázat, že jím stále je. Po-
kračování zábavné animova-
né akce opět vytvořilo studio 

Dreamworks, teď už ve 3D.
REŽIE: Jennifer Yuh
MLUVÍ: Saša Rašilov, Otakar Brousek st., Nela 
Boudová, Tereza Bebarová

Lidice 
Na příběhu obyčejných lidí, 
kteří se absurdní shodou ná-
hod připletli do cesty ději-
nám, zopakuje Petr Nikoleav 
vyhlazení Lidic za heydrichi-
ády. V českém historickém 

velkofilmu podle oceněného a dlouho připravo-
vaného scénáře Zdeňka Mahlera.
REŽIE: Petr Nikoleav
HRAJÍ: Karel Roden, Zuzana Fialová, Veronika 
Kubařová, Ondřej Novák

Pařba v Bangkoku
Když slavili před 
dvěma lety roz-
lučku se svobo-
dou, byla z toho divoká noc 
ve Vegas a filmový hit. Teď se 
divoká parta kamarádů vydá-

vá do Thajska na další svatbu, kde je čeká další 
nezapomenutelný mejdan, který si nebudou pa-
matovat.
REŽIE: Todd Phillips
HRAJÍ: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifia-
nakis, Justin Bartha

Paul
Dva britští geekové cestu-
jí po USA, kde chtějí potkat 
mimozemšťana. Mají tváře 
komiků Simona Pegga a Nic-
ka Frosta, z party, která si 
utahovala ze zombies v Sou-

mraku mrtvých, ale chybí režisér Edgar Wright. 
REŽIE: Greg Mottola
HRAJÍ: Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen, 
Kristen Wiig

Skyline
Vetřelci z vesmíru přiletěli vy-
sát lidi z povrchu Země. Vysáli 
i pořádný příběh, zbyly jen 
dobré speciální efekty. Ostat-
ně film režírovalo bratrské 
duo, které zatím právě efekty 

tvořilo a to přímo pro Jamese Camerona.
REŽIE: Colin Strause, Greg Strause
HRAJÍ: Eric Balfour, Scottie Thompson, Donald 
Faison

Po dlouhé noci den
Tři ženy, každá odjinud, 
všechny nuceně nasazené 
v nacistickém Německu. Nový 
český dokument zkoumá, jak 
jim tato válečná zkušenost 
změnila život.

REŽIE: Tomáš Kudrna

Devínský masaker
Nedlouho po medializované 
kauze střeleckého řádění Ľu-
bomíra Harmana v Devínskej 
Novej Vsi o něm vznikl bulvár-
ní dokument, který některé 
okamžiky rekonstruuje jako 

hraný film.
REŽIE: Gejza Dezorz, Jozef Pálenik

V peřině
Mamma Mia po 
česku? O to se po - 
kusí rozverná mu-
zikálová komedie F. A. Brab-
ce, první český film připravo-
vaný kompletně ve 3D.

REŽIE: F. A. Brabec 
HRAJÍ: Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl, Bolek 
Polívka

Princ a Pruďas
Tým z komedie Travička zele-
ná se pustil do parodie pohád-
kových fantasy. I přes účast 
hvězd ale svou monotónností 
domácí kritiky moc nepoba-
vil. 

REŽIE: David Gordon Green
HRAJÍ: James Franco, Danny McBride, Natalie 
Portman, Zooey Deschanel

Pan Popper a jeho tučňáci
Jim Carrey se 
vrátil do rodinné 
komedie se zvířa-
ty. Konkrétně se šesti tučňáky, 
nezvyklým dědictvím, které 
svému novému majiteli převrá-

tí život naruby. Režíruje schopný žánrový speciali-
sta, který má na kontě Mezi námi děvčaty.
REŽIE: Mark Waters
HRAJÍ: Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovi-
bond, Angela Lansbury

Past
Vězeňský kurátor dostane po-
slední případ před důchodem 
a jako obvykle půjde o ten 
nejtěžší. Druhé setkání Ro-
berta De Nira a Edwarda Nor-
tona nabízí opět souboj dvou 

vůlí v jedné krimi. 
REŽIE: John Curran 
HRAJÍ: Robert De Niro, Edward Norton, Milla 
Jovovich, Frances Conroy

Karcoolka 2
Do akce opět míří i animo-
vaná a zmodernizovaná Kar-
coolka, která právě dokončila 
svůj bojový výcvik a vydává se 
na nebezpečnou misi zachrá-
nit Jeníčka a Mařenku. Přiby-

lo 3D, ubyl šarm a vtip. 
REŽIE: Mike Disa 
MLUVÍ: Jana Mařasová, Jana Drbohlavová, Jan 
Přeučil

Transformers 3
Michael Bay a je- 
ho hračky se po - 
druhé vrací do-
být Zemi, poprvé bez sex-
bomby Megan Fox, která se 
s režisérem nepohodla. Prý 

to tentokrát nebude jenom opulentní podívaná 
jako minule. 
REŽIE: Michael Bay
HRAJÍ: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Du-
hamel, Rosie Huntington-Whiteley

Last Night
Manželství Joanny a Michaela 
je vystaveno zkoušce, když 
on odjíždí na služební cestu 
s přitažlivou kolegyní a ona 
nečekaně potká starou lásku. 
Na nezávislém milostném dra-

matu láká hlavně jeho herecká sestava. 
REŽIE: Massy Tadjedin 
HRAJÍ: Keira Knightley, Sam Worthington, Gui-
llaume Canet, Eva Mendes

Višňový sad
Druhá sezóna přímých satelit-
ních přenosů z londýnského 
Národního divadla do praž-
ského kina Aero skončí před-
stavením Čechovovy klasiky. 
Se Zoë Wanamaker v hlavní 

roli, známou z brit-comu Moje rodina. 
REŽIE: Howard Davies
HRAJÍ: Zoë Wanamaker, James Laurenson, Cha-
rity Wakefield

TEXT :  Iva Přivřelová
F O T O:  Aerofilms, Bioscop, Bontonfilm, Film 
Europe, HCE, Intersonic, Verbascum Imago, 

Warner Bros
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Jde o vůbec první český lidový zvyk, který 
UNESCO zařadilo mezi chráněné kulturní 
hodnoty. Jízdu králů si dnes všichni spo-

jují s několika vesnicemi na moravském Slovác-
ku, kde se tento obyčej udržuje. Různé obřady, 
spojené s jízdou na koních, se však před mnoha 
staletími konaly v řadě zemí Evropy, i když sa-
mozřejmě přímou spojitost s moravskou jízdou 
králů nemají. 

Obřady a zábava, spojované s jízdou na ko-
ních, vycházely ze středověké rytířské tradice. 
Člověk na koni byl považován za společensky 
významnějšího. K tomu, aby se kůň dal osedlat 
a snesl na svém hřbetě jezdce, je třeba výcvik. 
A ten venkovští koně ve středověku neměli. Byli 
mnohem menší než ti dnešní, podle kosterních 
nálezů měli koně v zemědělství výšku v kohout-
ku nejvýše 120 cm, zatímco jezdečtí koně rytířů 
mívali v kohoutku výšku i více než 150 cm. Hlav-
ním potažním dobytkem na venkově byli voli. To 
se postupně měnilo až v renesanci, kdy se začalo 
užívat k práci více koní (byli už vyšší a silnější). 
Jejich majitelé se samozřejmě snažili sousedům 
ukázat, že mají lepší koně než oni a že se na nich 
dá jezdit. Z této soutěživosti vznikaly nejspíše 
nejstarší zvyky, při nichž se objevují venkovští 
jezdci na koních. Aby ostatním ukázali, že jsou 
nejlepší, soutěžili mezi sebou. Vítěz dostával 

SVÁTKY MĚSÍCE ČERVNA 

   8. červen Sv. Medard (pranostika  
„Medardova kápě – 40 dní kape“)

12. červen Letnice (jízda králů)

24. červen Sv. Jan Křtitel (pálení svatojánských 
ohňů; tajemná noc, kdy se sbíraly 
léčivé a kouzelné byliny)

29. červen Apoštolové sv. Petr a sv. Pavel  
(jeden z nejstarších církevních 
svátků, podle lidové víry si toho dne 
řeky žádají oběti, proto se nikdo  
nesmí koupat a ani převozníci 
a rybáři nevyplouvali)

JÍZDA KRÁLŮ
podle vzoru rytířských turnajů ceny a také titul. 
Tak se zřejmě zrodil původní zvyk jízdy králů.

Kromě slovanských zemí se v různých po-
dobách provozoval také v Německu, Anglii, 
Francii, ve Švédsku, Norsku i jinde. Historic-
ké doklady svědčí nejen o značném rozšíření 
tohoto obyčeje, ale také o tom, že ho později 
zakazovali jak církevní preláti, tak i vrchnos-
tenští úředníci. Na Slovensku se díky hrozbě 
pokut podařilo jízdy králů během 18. a 19. 
století v podstatě zlikvidovat. 

Jak vypadaly nejstarší renesanční 
zvyky, spojované s jízdami na ko-
ních, nevíme. Známe jen mladší 
podobu, která měla ve většině zemí 
shodné rysy. Mládež se přestrojovala 
za krále, královnu a jejich družinu, 
vyjednávala svatbu, hledala nevěs-
tu pro krále nebo naopak ženicha 
pro královnu. Na koních nebo 
pěšky pak chodíval nazdobe-
ný průvod po domech a pro-
nášel chválu nebo jízlivé vtipy 
na adresu hospodáře a jeho ro-
diny a čeledi. Často slavnost končí-
vala divokou jízdou na koních, kdy mladíci 
pronásledovali utíkajícího krále 
nebo prostě jen závodili. 

Dnes patří k moravské jíz-
dě králů pestré lidové kro-
je, králové se svými koň-
mi se zdobí takovým 
množstvím pentlí 
a papírových kvě-
tin, že pod nimi 
nejsou téměř vi-
dět. Původně však 
bývalo oblečení 
při této zábavě 
prostší. Účast-
níci jízdy se 
odívali do zvlášt-
ních masek, kte-

ré si zhotovovali z pruhů loupané kůry, kterou 
zdobili barvami a skutečnými květinami.

Na moravském Slovácku se jízda králů provo-
zuje pod patronací obcí a státních institucí v řadě 
vesnic – v Hluku, Skoronicích, Kunovicích a jin-
de. Nejznámější je asi ve Vlčnově, kde je tradice 
opravdu úctyhodná. Jízdy králů se tu konají bez 
přerušení více než dvě staletí a v letošním roce se 
bude volit v pořadí dvoustý druhý král.

I když jsou jízdy králů v jednotlivých vesni-
cích v detailech odlišné, základní scénář je už 
dlouhá desetiletí stejný. Králem je vždy chlapec 
ve věku 10 nebo 11 let. Bývá oblečen celý v bí-
lém, na hlavě má korunu z pozlaceného plechu 
a v ruce palaš se stuhami, nebo má na sobě ho-
nosný ženský kroj zdobený květinami a stuha-
mi. Většinou si nesmí všímat svého okolí, nesmí 
dokonce ani promluvit, proto drží po celou dobu 
jízdy v ústech růži. Být králem je pocta, o kterou 
dodnes rodiče mezi sebou bojují a ten, kdo vy-
hraje, musí pak vydat desítky tisíc korun na pří-
pravu. Královu družinu dnes tvoří jen několik 
jezdců, ale dříve jich bývalo až dvacet. Vedl ji 
praporečník, dál jeli vyslanci, vyvolavači, výběr-
čí s pokladnou na dary a ostatní jezdci se šavle-
mi, všichni v bohatě zdobených krojích. Po obou 
stranách krále jeli pobočníci, průvod často uza-
víral jezdec v obráceném ošuntělém kožichu 
na olysalém koni, kterému se říkalo ocásek. 

Jezdci nejprve obřadně požádají starostu 
o povolení a pak objíždějí jednotlivá stavení 
v obci a přitom vyvolávají různé, většinou žer-
tovné proslovy k domácím. To se samozřejmě 
neobejde bez bohatého pohoštění. Den končívá 
zábavou a královskou hostinou. 

Jízda králů se dříve konala v mnoha morav-
ských vsích. Na Hané ji spojovali s postavou 

legendárního krále Ječmínka, na Slo-
vácku se k ní váže pověst o útěku krále 
Matyáše v přestrojení po porážce v roce 

1469.
Hra na krále byla však běž - 

ná v 18. a 19. století i v Če-
chách, ale známá je už jen ze 

vzpomínek. Role v králov-
ském průvodu se rozdě-
lovaly dohodou, jinde se 

o ně soutěžilo. Na Šumavě byl 
králem ten pastýř, který ráno 
vyhnal dobytek na pastvu jako 
první. Posledního nazývali le-
nochem neboli žábou. Chlap-

ci ho naložili na vozík, objíž-
děli s ním vesnici, pronášeli 
průpovídky a za ně dostá-
vali drobné dárky. Nakonec 
lenocha vymáchali v ryb-
níku nebo v blátě. Kromě 

hry na krále se však na Šumavě 
pořádaly také jízdy na koních, 
zmínky hovoří o závodech 
na neosedlaných vyšňořených 
koních. 

TEXT A F O T O:  
Vlastimil Vondruška

Jízda králů (archiv Slováckého muzea)

Sv. Jan Křtitel,  
Kašperské Hory
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PETR NIKOLAEV O LIDICÍCH
„Nerozmýšlel jsem se ani minutu…“

Devadesát rolí, mezinárodní obsazení, še-
desát trikově upravených záběrů. Lidice, 
které do domácí kinodistribuce vstoupí 

2. června, jsou českým velkofilmem v mnoha 
směrech. Ambiciózní projekt připomínající na 
osobních příbězích jednu z největších tragédií 
české historie na sebe dlouho sháněl finance, 
když už se konečně mohl začít točit, donutily 
zdravotní problémy k odstoupení původní re-
žisérku Alici Nellis. Přes všechny nesnáze je ale 
film hotový a chystá se do českých kin. Ještě 
před premiérou jsme si o něm povídali s Petrem 
Nikolaevem, režisérem snímků Báječná léta pod 
psa či Kousek nebe, který přijal nabídku natočit 
i Lidice. 

  ?    Do filmu jste vstoupil chvíli před natáče-
ním. Jak dlouho Vám trvalo, než jste se „zo-
rientoval“?
Celá ta věc probíhala v „poklusu“. Musel jsem 
současně obhlížet místa, kde jsme měli natáčet, 
vybírat herce, řešit kostýmy atd. Předností bylo, 
že zatímco někdy film s předstihem pečlivě při-
pravíte, ale nakonec je natáčení zrušeno, tady 
se začít točit muselo.

  ?    Jak dlouho jste se rozhodoval, zda nabíd-
ku točit Lidice přijmete?
Nerozmýšlel jsem se ani minutu. Před deseti lety 
jsem natáčel rozhovor s panem Zdeňkem Mahle-
rem. Týkal se jeho nové knihy Nokturno. Svěřil se, 
že by si přál, aby podle ní vznikl film. Zavětřil jsem 
a knihu jsem si prostudoval. Způsob, jak ji převést 
do scénáře, jsem však nenašel, a po čase jsem na tu 
látku pozapomněl. Až do loňského května.

  ?    Konzultoval jste během práce na filmu 
něco s Alicí Nellis?
Když jsem dostal tu nabídku, s Alicí jsem se 
sešel. Měla to v hlavě srovnané a udělala mně 
tříhodinovou přednášku o všem podstatném. 
Musel jsem ji obdivovat. Během natáčení jsem jí 
párkrát zavolal, abych ji o natáčení informoval.

  ?    Jak jste spokojený s rozpočtem, který jste 
na tento historický velkofilm měli k dispozici? 
Samozřejmě, že by nebyl problém za takový film 
utratit víc peněz. Museli jsme přemýšlet, kde še-
třit a do čeho naopak peníze vrazit. Pro diváka 
je ale podstatné, co se děje před kamerou, a tam 
to ošizené není.

  ?    Poslední dotáčky proběhly na konci dub-
na. Není to příliš stresující dodělávat film tak 
krátce před premiérou?
Stresující to tedy je, ale co má člověk dělat, když 
dobře ví, že se premiéra stihnout musí.

  ?    Scéna atentátu na Heydricha se prý do-
táčela hlavně pro zahraniční publikum. Bude 
mít film dvě verze, jednu pro domácí a další 
pro zahraniční uvedení? 
Verze bude jen jedna a s tím malým odstupem vím, 
že to bude dobře i pro mladé české publikum.

  ?    Natáčeli jste i v Lidicích? Zapojili se do 
filmu místní obyvatelé?
V prostoru, kde stály Lidice, jsme točili tři dny. 
Největší byla scéna první poválečné tryzny, kdy 
se na té ploše v roce 1945 sešlo sto padesát ti-
síc lidí. Na natáčení přišly stovky dobrovolní-
ků, mezi kterými byli i místní lidé. Tu necelou 
tisícovku jsme pak trikově namnožili. Výraznou 
roli státního úředníka ve filmu vytvořil lidický 
rodák, herec Michal Zelenka. Jeho otec Václav 
přežil jako jedno z mála lidických dětí a byl po 
revoluci lidickým starostou.

  ?    Hlavní roli ve filmu hraje Karel Roden, 
s nímž už jste spolupracoval. 
Spolupráce s Karlem Rodenem je opravdu inten-
zivní. Občas se tvrdě střetneme, občas intimně 
sdílíme radost z věci, která se nám podaří vy-
hmátnout. Snažím se mu krýt záda nebo ho vy-
hecovat v momentu, kdy to podle mě potřebuje. 

Je to velmi citlivý člověk, který dává svým po-
stavám v některých momentech všechno. Proto 
si ho vážím.

  ?    Viděla film už vnučka hlavní postavy, 
kterou hraje Karel Roden? 
Vnučka Františka Seidla, jak se ten muž ve sku-
tečnosti jmenoval, film ještě neviděla. Před-
pokládám, že přijde 9. června na promítání do 
Lidic.

  ?    Zajímají Vás příběhy z druhé světové války? 
Válka jako všechny mezní situace lidi podrobuje 
velkým zkouškám a to je pro filmaře vždy zajíma-
vé. Ale nerad bych točil jen tragické věci. Myslím, 
že po Lidicích by mně nějaká komedie prospěla.

  ?    Chápete film víc jako osobní drama nebo 
jako historický film?
Je to osobní drama na historickém pozadí.

  ?    Film má zajímavý soundtrack, na kterém 
zpívá Aneta Langerová nebo Divokej Bill. 
Uslyšíme všechny písně i ve filmu?
Hudební projekt dával dohromady především 
producent filmu Adam Dvořák. CD vychází sou-
časně s filmem a obsahuje jak filmové hudební 
motivy, tak zpívané skladby, ty ale součástí fil-
mu nejsou.

  ?    Co budete natáčet příště?
S obtížemi sháním peníze na film inspirovaný 
životními osudy Františka Mrázka. Jeho příběh 
nás jako málokterý jiný provádí z komunismu 
do současnosti. Doufám, že umožním divákovi 
lepší pochopení toho, v čem se dnes nacházíme, 
i určitou katarzi. 

TEXT :  Iva Přivřelová
F O T O:  Bioscop, Julie Vrábelová,  

Tomáš Vaverka

Petr Nikolaev  
při práci v tiskárně

Herečka Zuzana Fialová  
ve filmu Lidice
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VILA PRO LÍDU BAAROVOU
Funkcionalistickou vilu pro slavnou herečku 

na dejvické Hanspaulce vybudoval pražský 
stavitel Jiří Palička, který byl sám vlastní-

kem domu ve stejném stylu provedeného v rám-
ci výstavby osady Baba. Na realizaci výstavní 
kolonie rodinných domů na Babě, která vznik-
la v letech 1931-1932 jako ukázka soudobého 
moderního vzorového bydlení, se podílel i teh-
dy začínající architekt Ladislav Žák. A ač patřil 

mezi nejmladší účastníky výstavby, stal se beze-
sporu jedním z nejúspěšnějších: navrhl zde své 
první tři domy „v nichž postupně vyvinul stan-
dardní typ rodinného domu jako podlouhlého 
kubusu s rovnou střechou […] s důmyslnými 
ekonomickými půdorysy, elegantním bytovým 
zařízením a instalacemi“.1

Ve stejném moderním duchu navrhl Žák o pět 
let později vilu pro vrchního magistrátního ře-
ditele Karla Babku a jeho dceru Lídu Baarovou 
– Babkovou. Původně byli o návrh požádáni jiní 
architekti, bratři Šlapetové, a na projekt Čest-
míra Šlapety bylo v roce 1937 dokonce vydáno 
stavební povolení. Ovšem ještě před zahájením 
stavebních prací rodina změnila názor a oslovila 
Ladislava Žáka. Můžeme se domýšlet, že se tak 
stalo pod dojmem z návštěvy u režiséra Martina 
Friče, kterého rodina jistě znala a který ve své 
nové vile v Hodkovičkách často pořádal spo-
lečenská setkání. A obdivovanou Fričovu vilu 
postavil o pár let dříve právě architekt Ladislav 
Žák. 

Vila Lídy Baarové a jejích rodičů byla navr-
žena jako „dvougenerační dům s oddělenými 
vstupy do dvou vertikálně řešených bytů se vzá-
jemně propojenou dispozicí“.2 Byty jsou pojaty 
asymetricky – větší sloužil manželům Babkovým 
a Lídině sestře Zorce, menší byl navržen pro 
mladou herečku. 

Podoba vily vychází z pojetí funkcionalismu 
typického pro Ladislava Žáka, jenž mísil přís-
nost mezinárodního stylu se svými představami 
o architektuře, ve které spatřoval „sochařské 
útvary zhmotňující se na modrém pozadí oblo-
hy“3. Lídě Baarové navrhl dům výrazného ho-
rizontálního členění, oblých aerodynamických 
tvarů s elegantními nautickými prvky, připomí-
nající tehdy obdivovanou krásu zaoceánských 

parníků. Tuto inspiraci podtrhují i kulatá kaju-
tová okénka na severní fasádě, nahrazující ty-
pická pásová okna funkcionalistických staveb.

Vnitřní dispozice obou bytů jsou uzpůsobeny 
poloze domu ve svahu s přístupem ze severu. 
Při severní fasádě jsou situovány úzké komu-
nikační prostory s rovnoramennými schodišti 
propojující patra a směrem k jihu se pak oteví-
rají obytné místnosti skýtající nádherný výhled 
na město. K místnostem ve zvýšeném přízemí, 
jimž dominuje obývací pokoj rodičů, jsou při-
členěny velké terasy spojené venkovními scho-
dišti se zahradou. Ve druhém patře jsou pak 
umístěny malé kabinové ložnice s vestavěným 
nábytkem pro tříčlennou rodinu Babkových. 
Lída Baarová má ve svém budoáru v jihový-
chodním cípu domu, na rozdíl od rodičů, ložnici 
ve zvýšeném přízemí. Obytný pokoj s krásným 
výhledem na panorama Hradčan je pak umístěn 
o patro výš. Na střeše nad oběma částmi domu 
se nachází zimní zahrada s otevřenou sluneční 
terasou, připomínající lodní palubu. Všechny 
pokoje mají poměrně skromné rozměry i světlou 
výšku (ta se pohybovala jen mezi 235–265 cm) 
– obojí však spolupůsobí na vytvoření atmosfé-
ry vnitřních prostorů, pojímaných jako kajuty. 
Výstavba vily trvala poměrně krátce, dům byl 
dokončen už v roce 1938, tedy necelý rok po za-
hájení prací. V té době pobývala Lída Baarová 

v Německu, kde měla smlouvu s ateliéry UFA. 
O stavbu se tedy staral její otec. Herečka sama 
poprvé vilu viděla až po svém návratu do Prahy. 
Nežila zde však dlouho, už roku 1942 odjela na-
táčet do Itálie a domů se vrátila až v roce 1946. 
O dvě léta později byla její část vily znárodněna. 

Dnes patří celý dvojdům soukromému maji-
teli, který jeho rekonstrukci svěřil architektu 
Ladislavu Lábusovi a společně vilu uzpůsobili 
dnešním požadavkům na bydlení. Vše proběhlo 
s úctou k architektonické hodnotě stavby, která 
byla už roku 1976, tedy tři roky po smrti Ladislava 
Žáka, prohlášena za kulturní památku. Společně 
s rekonstrukcí domu proběhla i úprava zahrady. 
Původní plány zahrady sice nebyly nalezeny (po-
kud vůbec kdy existovaly), dnešní podoba, již 
navrhla Ing. Radmila Fingerová, však odpovídá 
Žákovým úvahám o komponování krajiny, který-
mi se často zabýval. Jeho cestu od architektury 
ke krajinářství snad trochu prozaicky ovlivnila 
právě stavba Babkovy vily. Při její realizaci ne-
měl, jak sám architekt vzpomíná, od klientů zce-
la volnou ruku a nakonec se s nimi rozešel. „Tato 
zkušenost ho přivedla k názoru, že je lépe roz-
mlouvat se stromy než s lidmi, a vyústila v jeho 
soustředění na problémy české krajiny.“4

Rehabilitace domu i zahrady byla dokonče-
na v roce 2008, tedy sedmdesát let po výstavbě. 
Díky ohleduplnému přístupu je možné i dnes 
obdivovat krásu vily, ve které kdysi žila hvězda 
stříbrného plátna, představitelka nezapomenu-
telné „dívky v modrém“.

TEXT :  Klára Brůhová
Fotografie a dokumentaci nám laskavě 

poskytl Atelier Lábus. Děkujeme!

1  Vladimír ŠLAPETA: Architekt Ladislav Žák – tvůrce 
nového bydlení a ochránce české krajiny, in: Fórum 
architektury 2000/9+10, 64.

2  Hana VINŠOVÁ: Renovace rodinné vily Karla Babky 
a Lídy Baarové-Babkové, in: Architekt 2009/7, 5.

3   Jakub POTŮČEK: K architektuře rodinných domů 
a vil Ladislava Žáka, in: Architekt 2009/7, 18.

4 ŠLAPETA 2000 (pozn. 1) 64.

Do nové padesátky dynamicky, 
s energií i kreativitou
Na přelomu května a června 2011 se bude ZLÍN 
FILM FESTIVAL konat již po jednapadesáté! 
Do nové padesátky své existence hodlá jed-
na z nejvýznamnějších kulturních událostí ČR 
vstoupit s mladickým elánem, dynamikou i kre-
ativitou. Nápaditá dramaturgie filmového i do-
provodného programu, jakož i neopakovatelná 
atmosféra celého festivalu by měly být zárukou, 
že ZFF zůstane světovou jedničkou.

V posledních letech se festivalové filmové 
projekce uskutečňují nejen v samotném Zlíně, 
ale i v dalších městech ČR. Letos se ve Zlínském 
kraji stanou kromě Zlína festivalovými měs-
ty Kroměříž a Otrokovice, za hranicemi naše-
ho kraje se ZFF bude projekcemi prezentovat 
ve Vyškově a Mladé Boleslavi, prostřednictvím 
Kinematovlaku a Minisalonu filmových klapek 

v dalších 14 městech ČR. I letos očekávají po-
řadatelé celkovou návštěvnost nad 100 000 ná-
vštěvníků.

Novinky: název i logo
Letošní 51. ročník, první po velkém jubilujícím 
a retrospektivním loňském ročníku, je novátor-
ským hned z několika důvodů. Vedle nového vi-
zuálu festivalu, jemuž vévodí hlavní cena mezi-
národních soutěží – Zlatý střevíček, je poněkud 
pozměněný i sám název. V něm, po vzoru mnoha 
festivalů zahraničních, se do popředí dostalo 
jméno města, jež bylo, je a bude srdcem tohoto 
filmového svátku. 

Filmový program 51. ZFF
Programová struktura festivalu se dlouhodobě 
nesoustředí jen na cílovou skupinu dětí, mláde-
že a rodiny, v poslední době ZLÍN FILM FESTI-

VAL přináší mnoho zajímavých zážitků z oblasti 
kultury a především filmu též mladým lidem 
na prahu dospělosti, především studentům. 

Hlavní soutěžní sekce jsou zaměřeny na hra-
né filmy pro děti a mládež, animované filmy pro 
děti a evropské debuty. Z nesoutěžních sekcí 
budou letos nejvýznamnější Dny italské kine-
matografie a Walt Disney. Mladými lidmi a stu-
denty budou pravděpodobně nejvyhledávanější 
sekce Noční horizonty, Dokumenty, Novinky 
české televizní a filmové tvorby a další.

Doprovodný program 51. ZFF
V rámci bohatého doprovodného programu 
patří mezi nejpozoruhodnější projekty známý 
Kinematovlak, tedy železniční vůz upravený 
do podoby projekčního sálu, brázdící po něko-
lik týdnů před a po filmovém festivalu území 
České republiky. Letos Kinematovlak vyrazil 
11. května z Olomouce, aby po pouti Olomouc-

kým a Moravskoslezským krajem přijel ve středu 
1. června – na Den dětí – do festivalového Zlína. 

Velkých ohlasů se každoročně dočká také 
dražba Filmových klapek, což je projekt ge-
nerující finanční prostředky na filmovou tvor-
bu studentům zlínské filmové školy. Letošní 
14. Minisalon bude vystaven od 17. května 
v galerii Obchodního a zábavního centra Zlaté 
jablko ve Zlíně. Zde Klapky setrvají až do pátku 
3. června, kdy se v multikině Golden Apple Cine-
ma uskuteční jejich veřejná dražba. 

75 let zlínského filmu
Zatímco v loňském roce jsme oslavovali pade-
sátiletou tradici zlínských filmových festivalů, 
na letošek připadá výročí 75 let existence zlín-
ského filmového studia. Jubileum filmové tvor-
by ve Zlíně bude v rámci ZLÍN FILM FESTIVALU 
připomenuto výstavou 75 let filmových ateliérů 
ve Zlíně, která bude probíhat od 30. 5. do 5. 6. 
v atriu Univerzitního centra na náměstí T. G. 
Masaryka.

Těšíme se s Vámi na shledanou na 51. roč-
níku, který se uskuteční od 29. května do  
5. června 2011!

TEXT A F O T O:  ZLÍN FILM FESTIVAL
 www.zlinfest.cz

ZLÍN FILM FESTIVAL 2011 
51. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE ZLÍNĚ

Tipy na letošní extra akce:
29. 5.  Pohádková GALAXIE, Dětský zábavní park Galaxie Zlín – Vršava, od 15 hod.

31. 5.  Malování na chodníku, prostranství před Velkým kinem, 14 hod.

31. 5.  Tajemství Jiřiny Bohdalové, Kongresové centrum Zlín, 17 hod.

31. 5.  Večer NADĚJE – Monika Absolonová, náměstí Míru ve Zlíně, od 18 hod.

1. 6. Den s Českou televizí, náměstí Míru ve Zlíně, 9–17 hod.

1. 6.  Petr Nárožný – talkshow, Kongresové centrum Zlín, 17 hod.

2. 6.  Den s Mladou frontou DNES, náměstí Míru ve Zlíně, od 14 hod. (od 18 hod. Čechomor!)

3. 6.  Den s Českým rozhlasem (Aneta Langerová, 5Angels), náměstí Míru ve Zlíně, 9–18 hod.

3. 6.  Koncert skupiny Kryštof, Velké kino Zlín, 19 hod.

4. 6.  SYNOTTIP JÍZDA s Martinou Sáblíkovou (jízda na in-line bruslích, cyklozávody pro děti), 
náměstí Míru ve Zlíně, od 13 hod. (součástí akce koncert Děda Mládek Illegal Band)

4. a 5. 6. Stavíme LEGO hasiče, pasáž OC Zlaté jablko, 10–18 hod.

30. 5. – 5. 6.      výstavy: Zuzana Mináčová, fotografie; Jan Saudek / Pavla Hodková, fotografie;  
Emma Srncová, obrazy a další
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DOJÍMAVĚ LIDSKÝ 
JINDŘICH PLACHTA

Nesporného umění tohoto herce využil především film, který mu umožnil programově 
vytvářet typ prostého českého člověka – trochu nepřístupného, občas i bručícího 

a podivínského, ale člověka s dobrým srdcem, spravedlivého a nezáludného.

Jindřich Plachta ale nebyl jen představi-
telem komických postaviček, které učinil 
nesmrtelnými, ať už to jsou truhlář Kukač-

ka (Anton Špelec, ostrostřelec), úředník Střela 
(Jedenácté přikázání), profe-
sor přírodopisu Matulka (Cesta 
do hlubin študákovy duše), ska-
lák Fábera (Nebe a dudy) nebo 
již z poválečného období trhovec 
Diviš (Právě začínáme). Vytvořil 
také několik významných rolí 
vážných, z nichž zůstávají v pa-
měti především detektiv Klu-
bíčko (Vražda v Ostrovní ulici), 
aktuár Roubínek (Filozofská 
historie) či nebohý blázen Janek 
Pudeš (Městečko na dlani).

Pobavit a povzbudit
Jeho filmové herectví význam-
ně obohatila tvůrčí spolupráce 
s Vladislavem Vančurou, který objevil v Plach-
tovi herce tragikomického výrazu a rozpětí – 
poprvé ve filmu Před maturitou. Naposledy se 
potkali oba velcí přátelé v ateliéru při natáčení 
zdařilého přepisu známé hry Ladislava Strou-
pežnického Naši furianti. Vladislav Vančura ho 
režíroval společně s Václavem Kubáskem, Jin-
dřichu Plachtovi připadla vděčná role vojenské-
ho vysloužilce Bláhy.

Autoři rozehráli proti předloze děj ve více 
prostředích, přiblížili divákům život v typické 
jihočeské vsi. Můžeme litovat, že nemohli točit 
všechny exteriérové scény v reálu, kulisy v ma-
lém a technicky špatně vybaveném radlickém 
ateliéru nepůsobí autentickým dojmem. Film 
byl uveden na jaře 1938, tedy v době, kdy na-

cistické Německo stupňovalo nátlak proti naší 
republice, proto diváci s nadšením naslouchali 
dialogům Plachtova Bláhy a Pištěkova ševce 
Habršperka, v nichž zaznívaly narážky na aktu-

ální situaci. V novém kontextu 
najednou velmi povzbudivě pů-
sobilo smíření se obou furiant-
ských sedláků a vůbec jednotný 
postoj venkovanů proti rakous-
kému četníkovi. Některé scény 
provázel při projekcích v kinech 
potlesk publika. 

Přítel dětí a zvířat
V celovečerním filmu Večery 
s Jindřichem Plachtou, kte-
rý byl uveden pouhé dva roky 
po hercově smrti, tedy v roce 
1953, charakterizoval herce 
i člověka Jindřicha Plachtu 
jeden z jeho četných kolegů 

a partnerů, Karel Höger (oba spolu hráli ve fil-
mu Turbina): „Plachta laskavý, hravý a beze-
lstný, stojící v úžasu před krásami života a bez-
branný před čistými tvářemi dětí.“

Můžeme doplnit, že Plachtova herecká a lid-
ská osobnost se stejně tak projevily i tehdy, 
kdy jeho partnerem bylo zvíře, často kůň. Tak 
působivě představoval pražského drožkáře, že 
vytvořil – a stačily mu k tomu pouhé tři role – 
přímo plachtovský typ této figury. Poprvé si 
zahrál fiakristu v jen částečně ozvučené Tonce 
Šibenici. V přepisu stejnojmenné hry Františka 
Langra Obrácení Ferdyše Pištory ztvárnil otce 
Pištoru a na rozloučenou s profesí, kterou po-
razili motorizovaní taxikáři, zapěl tklivou Píseň 
vyhynulého drožkáře.

O jedenáct let později, v roce 1942, byl uve-
den komediální film Karel a já. Titulní hrdina, 
kůň Karel, se stal atrakcí již pro novináře, kteří 
referovali o natáčení. Stačí jen pročítat názvy re-
portáží a článků: První filmový den koně Karla, 
Moudrý kůň Karel a jeho pán, Karel a Plachta točí 
na Kampě, O čem vypráví film Karel a já. Někte-
ří autoři čtenáře napínali a otáleli s odhalením, 
kdože se to skrývá pod jménem Karel: Proč ne-
přišel do zkoušky Plachtův partner? Plachtův 
drožkář Šourek je podobného vzhledu jako sta-
rý Pištora: oblečeni jsou v ošuntělém sáčku, 
na krku uvázaný šátek, v ústech fajfku; oba zdo-
bí knír těžšího kalibru, Šourek má navíc brejle. 
Premiérové diváky, v čase okupace nacionálně 
rozjitřené, potěšily záběry Prahy. Karel je provezl 
Kampou, Malou Stranou i po vltavském nábřeží, 
zajel na Hradčany a na Karlovo náměstí před No-
voměstskou radnici.

Drožkář Šourek zdaleka není velkou či do-
konce hlavní postavou filmu. Ale znovu, jako 
již mnohokrát, se opakovala a potvrdila známá 
pravda: jsou herci, kteří potřebují k tomu, aby 
si jich divák vůbec všiml, velký prostor, několik 
výstupů a scén; Jindřichu Plachtovi stačil jedi-
ný výstup nebo jen pár záběrů – a nemůžeme ho 
přehlédnout. Proto zavolá-li se na diváky titul 
filmu Karel a já, mnohým se ozve: 

„Tak co, ty simulante? Ještě trucuješ? Kde-
pak, marně se namáháš, starýho Šourka těma-
hle smutnejma očima neoblafneš! Brm, brm. 
Karle, na. Dobrý, dobrý. Že to vypiju? Karle, 
Božka ti to vypije.“

Ano, tak originálně mluví herec, zcela 
po plachtovsku, na svého němého partnera. 

 TEXT :  Pavel Taussig
F O T O:  archiv FEX

INZERCE

JÁ, ROBOT
USA, 2004, 115 min., barevný
V roce 2035 se stávají roboti součástí každodenního ži-
vota na Zemi. Když je ale vynikající vědec společnosti U.S. 
Robotics nalezen mrtvý, chicagský detektiv Del Sponner 
(Will Smith) se pouští do vyšetřování, při kterém zjistí, 
že hlavním podezřelým případu může být robot.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 3.  6. 2011
Cena: 99 Kč 

KRÁLOVA ŘEČ
GB, 2011, 113 min., barevný
OSCAR PRO NEJLEPŠÍ FILM! DVD PREMIÉRA! Film 
je inspirován skutečným příběhem krále Jiřího VI., který 
celý život trpí vadou řeči. Británie stojí na prahu 2. svě-
tové války a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale 
jen těžko vidí v koktavém králi. Dokáže obstát ve chvíli, 
kdy to anglický národ nejvíce potřebuje?
TITULKY: české
V prodeji od 19.  6. 2011
Cena: 199 Kč 

KROTITELÉ DUCHŮ
USA, 1984, 101 min., barevný
NEJLEPŠÍ KOMEDIE 80. LET! Propuštění vědci zaklá-
dají firmu, jejímž úkolem je chytat duchy! Krásná Dana za 
dveřmi své chladničky objevuje bránu do pekel. Krotitelé 
duchů mají za zády celý svět a je jen na nich, jestli v této 
zábavné akční komedii uchrání Manhattan před totálním 
šílenstvím!
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 26.  6. 2011
Cena: 99 Kč 

KRVAVÁ POMSTA
USA, 2007, 93 min., barevný
Když do malého města přijíždí tajemný cizinec (Dolph 
Lundgren), znamená to pro místní obyvatele šanci na 
vysvobození z teroru. Jedinou jeho výzbrojí je Bible, mo-
torka a obrovská touha po odplatě. Přesto se místnímu 
vládci postaví na odpor a potvrdí, že spravedlnost má 
stále navrch.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 27.  6. 2011
Cena: 99 Kč 

MATURITNÍ PLES
USA, 2008, 85 min., barevný
Před lety se Donna stala svědkem, jak posedlý zabiják 
vyvraždil její rodinu. Koná se její maturitní ples, a přes-
tože ji minulost stále děsí, těší se, jak s přáteli oslaví 
budoucnost. Je tu však něco, co Donna neví. Vyšinutý 
psychopat unikl z ústavu a vrací se, aby ji dostihl.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 6.  6. 2011
Cena: 99 Kč 

NOČNÍ MŮRA V ELM STREET
USA, 1984, 88 min., barevný
Johnny Depp ve své první výraznější roli. Mladá Nancy 
zažívá děsivé noční můry. Její spolužáci, které pronásle-
dují podobné představy, jsou zatím masakrováni odpor-
ným netvorem, jenž se jim zjevuje ve snech. Když policie 
nedbá jejího varování, musí se Nancy sama postavit za-
bijákovi v jeho vlastním světě. 
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 15.  6. 2011
Cena: 99 Kč 

PERCY JACKSON:  
ZLODĚJ BLESKU
USA, 2010, 118 min., barevný
Percy Jackson se právě dověděl, že je synem Poseidona 
a je obviněn z krádeže Diova magického blesku. Percy se 
vydává na neuvěřitelnou cestu, aby dokázal svou nevinu, 
objevil ukradený blesk a zabránil válce mezi bohy, která 
by mohla zničit celý svět!
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 16.  6. 2011
Cena: 99 Kč 

QUANTUM OF SOLACE
USA, 2008, 106 min., barevný
Druhá bondovka s Danielem Craigem! Když Bond odha-
luje spiknutí, jehož cílem je ovládnout jeden z nejdůle-
žitějších světových přírodních zdrojů, musí manévrovat 
v minovém poli plném zrady, podvodů a vražd tak, aby 
organizaci Quantum zastavil dřív, než bude pozdě!
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 5.  6. 2011
Cena: 99 Kč 

SMRTIHLAV
USA, 1998, 97 min., barevný
John se probouzí v hotelovém pokoji a zjišťuje, že je 
po něm vyhlášeno pátrání kvůli sérii brutálních vražd. 
Problém je, že on si vůbec nic nepamatuje. John, pro-
následován policií i zvláštními tvory, kteří umí zastavit 
čas a měnit realitu, musí odhalit tajemství své identity. 
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 22.  6. 2011
Cena: 99 Kč 

TRABLE V RÁJI
USA, 2009, 109 min., barevný
Nabídka levné luxusní dovolené pro čtyři manželské páry 
na tropickém rajském ostrově v sobě  skrývá nepříjemné 
překvapení. Součástí balíčku je i  intenzivní partnerská 
terapie! Utkají se s vlastními strachy i s přáteli a učiní 
poslední pokus o záchranu svých manželství.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 8.  6. 2011
Cena: 99 Kč 
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BRITANNIC
VB/USA, 2000, 94 min., barevný
Po potopení Titanicu byla postavena druhá loď jménem 
Britanic. Skutečný tragický příběh sesterské lodi Tita-
nicu. Dobrodružný velkofilm plný napětí a nečekaných 
zvratů. LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU
TITULKY: české
BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 30. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

TAK TROCHU JINÁ LOVE STORY
Dánsko, 2007, 100 min., barevný
Proč odhalovat pravdu, když se ve lži cítíš dobře… Při-
pravte se na opravdu mrazivý thriller, plný nečekaných 
zvratů. Vyjímečný film, který získal mnoho ocenění na 
filmových festivalech. LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU
TITULKY: české
BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 30. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

KRASKA A ZVÍŘE
Austrálie, 2009, 90 min., barevný
Temný příběh o zakázané lásce krásné dívky a obávané-
ho netvora. V malé vesnici dochází k brutálním vraždám. 
Vesničané z nich podezírají netvora, který žije v lesích. 
Mladá dívka však věří, že není pravým vrahem a proto se 
společně pokusí vypátrat skutečného vraha. LUXUSNÍ 
EDICE V DIGIPACKU
TITULKY: české / BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 30. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

ZAPOMENUTÝ OSTROV
USA, 2009, 90 min., barevný
Dobrodružný film ve stylu Jurského parku. Loď s lidmi 
ztroskotá uprostřed bermudského trojúhelníku. Netuší, 
že prošli časovou branou a zachrání se na záhadném 
ostrově. Zde jako by neplynul čas a trosečníci narážejí 
na svět plný dinosaurů a dalších prehistorických zvířat. 
LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU
TITULKY: české / BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 30. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

VÁLKA DRAKŮ
USA, 2009, 90 min., barevný
Mytologická bestie terorizuje svět. Záchrana leží na bed-
rech mladého hrdiny. Kirill je tajemný mnich, který probu-
dil k životu mytologickou bestii a s jejíž pomocí terorizuje 
svět. Malý chlapec Arkadi je jediný, kdo jejich běsnění 
může zastavit. LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU
TITULKY: české
BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 30. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

GRIZZLY PARK
USA, 2008, 91 min., barevný
Tři metry vysoký, zuby jak žiletky, drápy jak ostří nože. 
Nejděsivější žijící tvor na zabíjení je právě za tebou. Dě-
sivý třímetrový Grizzly! Z nevinné cesty lesem se stává 
boj o přežití. Počet mrtvých stoupá a idylické tábořiště 
se zalévá krví. LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU
TITULKY: české
BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 30. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

VARŠAVSKÉ GHETTO
Polsko/Švédsko, 2005, 120 min., barevný
Skutečný příběh Niny Einhornové, od jejího dětství v Pol-
sku v roce 1930 až do smrti ve Švédsku. Bolestivě silný 
příběh záchrany mladé Niny a její rodiny, během Židov-
ského a Polského povstání. LUXUSNÍ EDICE V DIGI-
PACKU
TITULKY: české
BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 30. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

EL DORADO
USA, 2009, 180 min., barevný
Archeolog a dobrodruh Jack Wilder na stopě bájného pokla-
du. Velkolepé dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Jack 
Wilder je archealog, dobrodruh a lovec pokladů. Přijde na 
stopu bájného města Eldoráda, kde se ukrývá nepoředsta-
vitelné množství zlata. LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU
TITULKY: české
BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 30. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

PLAYBOY Z PRVÁKU
USA, 2004, 92 min., barevný
Univerzitní sexy komedie plná vášně a překvapivě i chyt-
rých názorů. Hvězdné obsazení: Sam Huntington (Su-
perman, Bulšit), Heather Matarazzo (Deník princezny, 
Ďáblův advokát), Bryce Johnson (Dr.House, Plastická 
chirurgie), Marla Sokoloff (Zoufalé manželky, Krok za 
krokem, Přátelé). LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU
TITULKY: české / BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 30. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

KRVAVÝ ÚSVIT
Kanada, 2006, 110 min., barevný
Šokující kus americké historie nemůže překazit pouto 
lásky. Film je založen na skutečné události, která se 
odehrála v roce 1857 v Utahu a je známá jako Masakr 
u horských luk. LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU
TITULKY: české
BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 30. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

VLKODLAK
USA, 2007, 89 min., barevný
Krvelačná vlčice skrytá v krásné ženě.V Německu je chyce-
na velmi zvláštní vlčice. Má být přepravena do tajné čínské 
laboratoře. Zásilka je ale omylem zaslána do Ameriky. Po 
otevření z klece vyjde krásná žena, která svádí a poté zabíjí 
místní muže. LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU
TITULKY: české
BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 30. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

ANOTHER GAY MOVIE:  
GAY PRCIČKY +  
ANOTHER GAY MOVIE: DIVOKÁ JÍZDA
USA/Německo, 2006, 182 min., barevný
Tato komedie si utahuje nejen z „heterosexuálních“ filmů 
typu Prci, prci, prcičky, ale i z gay klasik jako jsou Klub 
zlomených srdcí nebo Queer as Folk. LUXUSNÍ EDICE 
V DIGIPACKU
TITULKY: české / BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 1. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

ŽHAVÉ VÝSTŘELY
USA, 1991, 85 min., barevný
Legendární parodie je zpět! Film, jež si bere na mušku kla-
sické americké filmy o pilotech, vás jistě znovu rozesmě-
je. Uhaste všechny cigarety a zkontrolujte, zdali máte 
sedadlo ve vzpřímené pozici. Chystáte se totiž vzlétnout 
na cestu plnou potrhlých nápadů a bláznivých vtipů. 
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 10.  6. 2011
Cena: 99 Kč 

ŽHAVÉ VÝSTŘELY 2
USA, 1993, 85 min., barevný
Ještě lepší než první díl! Neschopný ex-velitel hlavního 
hrdiny Toppera (Charlie Sheen) zasedl v Bílém domě 
a na Středním východě čeká několik amerických rukojmí 
na vysvobození! Toppera čeká legendární mise a boj na 
žovot a na smrt. Na cestě, kde nic není svaté, nemilosrd-
ným způsobem drtí klasické akční a válečné filmy.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 17.  6. 2011
Cena: 99 Kč 

O D  T V Ů R C Ů  F I L M U

DVOJNÁSOBNĚ PANDASTICKÉ

V kinech ve 3D digital a ve 2D.

V KINECH OD 2. ČERVNA

V KINECH OD 2. ČERVNA

PROŽIJTE OKAMŽIK,

KTERÝ ZMĚNÍ 

NÁŠ SVĚT

VLKODLAK
GB, 2010, 114 min., barevný
Mladý šlechtic Lawrence (Benicio Del Toro) odhaluje 
temné rodinné tajemství. Starodávné prokletí za úplňku 
proměňuje v krvežíznivé stvůry ty, kteří jsou jím zasaže-
ni. Když se Lawrence vydává na trestnou výpravu, zdale-
ka ještě netuší, jak moc ho tato noc změní.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 12.  6. 2011
Cena: 99 Kč 

ZTRACENI VE VESMÍRU
USA, 1998, 124 min., barevný
Přírodní zdroje Země jsou téměř vyčerpány a přežití lid-
stva závisí na rodině Robinsonových, která je vyslána do 
vesmíru, aby kolonizovala planetu „Alfa Prima”. Když ale 
misi sabotuje černý pasažér, Robinsonovi se ocitají na 
nekontrolovatelném letu neprozkoumaným vesmírem.
TITULKY: české, anglické
V prodeji od 13.  6. 2011
Cena: 99 Kč 
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3X VLASTA BURIAN I.
ČR, 247 min., čb
3 filmy s Vlastou Burianem v jednom balení! 
C. a k. polní maršálek (1930, 88 min.) 
Pobočník Jeho Výsosti (1933, 78 min.) 
Provdám svou ženu (1941, 81 min.)
TITULKY: české pro neslyšící
V prodeji od 10. 6. do 17. 6. 2011
Cena: 149 Kč / 5,90 Eur

3X VLASTA BURIAN II.
ČR, 304 min., čb
4 filmy s Vlastou Burianem v jednom balení! 
Anton Špelec, ostrostřelec (1932, 80 min.) 
To neznáte Hadimršku (1931, 91 min.) 
Revizor (1933, 70 min.) 
Dvanáct křesel (1933, 63 min.)
TITULKY: české pro neslyšící
V prodeji od 13. 6. do 20. 6. 2011
Cena: 149 Kč / 5,90 Eur

3X VLASTA BURIAN III.
ČR, 264 min., čb
3 filmy s Vlastou Burianem v jednom balení! 
Ducháček to zařídí (1938, 89 min.) 
Nezlobte dědečka (1934, 85 min.) 
Muž v povětří (1955, 90 min.)
TITULKY: české pro neslyšící
V prodeji od 17. 6. do 24. 6. 2011
Cena: 149 Kč / 5,90 Eur

3X VLASTA BURIAN IV.
ČR, 262 min., čb
3 filmy s Vlastou Burianem v jednom balení! 
Tři vejce do skla (1937, 84 min.) 
Funebrák (1932, 89 min.) 
On a jeho sestra (1931, 89 min.)
TITULKY: české pro neslyšící
V prodeji od 20. 6. do 27. 6. 2011
Cena: 149 Kč / 5,90 Eur

3X VLASTA BURIAN V.
ČR, 277 min., čb
3 filmy s Vlastou Burianem v jednom balení! 
Přednosta stanice (1941, 89 min.) 
Nejlepší člověk (1954, 98 min.) 
Ulice zpívá (1939, 90 min.)
TITULKY: české pro neslyšící
V prodeji od 24. 6. do 1. 7. 2011
Cena: 149 Kč / 5,90 Eur

3X VLASTA BURIAN VI.
ČR, 254 min., čb
3 filmy s Vlastou Burianem v jednom balení! 
Zlaté dno (1942, 88 min.) 
Katakomby (1940, 89 min.) 
Ryba na suchu (1942, 86 min.)
TITULKY: české pro neslyšící
V prodeji od 27. 6. do 4. 7. 2011
Cena: 149 Kč / 5,90 Eur

AMAZONKY
USA, 1999, 43 min., barevný
Amazonky jsou ženy, které bojují proti útlaku za použití 
násilí. Donedávna mnoho vědců věřilo, že jsou jen mýtus. 
Ale tým archeologů objevil v Kazachstánu důkazy potvr-
zující, že válečnice skutečně existovaly.
V prodeji od 20. 6. do 27. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

ATLANTIDA: ZTRACENÁ 
CIVILIZACE
USA, 1995, 47 min., barevný
Podle badatelů Atlanťané vybudovali technologicky 
vyspělou civilizaci, kterou se dosud nikomu nepodařilo 
překonat. Mnozí lidé tvrdí, že našli místo, kde moře bájné 
město pohltilo za jedinou noc a den. Pojďte s námi zkou-
mat archeologické, historické a kulturní záhady dávné 
minulosti.
V prodeji od 6. 6. do 13. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

BITVA U KURSKA
Rusko, 2003, 88 min., barevný
První část dokumentu je věnována přípravě této rozsáh-
lé vojenské operace, kterou Hitler považoval za přísně 
tajnou. Druhá část dokumentu popisuje samotnou bitvu 
a zaměřuje se na střety nedaleko vesnice Prochorovka. 
Film je doplněn unikátními fotografiemi tajných němec-
kých map a sovětskými i nacistickými dobovými záběry.
V prodeji od 1. 6. do 8. 6. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

DĚVČATA NEDEJTE SE!
ČR, 1937, 75 min., čb
Komedie s Hugo Haasem a Adinou Mandlovou o profeso-
rovi venkovské dívčí školy.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: fotografie, biografie a filmografie, soudobá 
dokumentace, Vzpomínání Viléma Prunera
V prodeji od 10. 6. do 17. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

KAREL A JÁ
ČR, 1942, 94 min., čb
Komedie o muži, který nestihl svou vlastní svatbu, v hlav-
ních rolích s Jindřichem Plachtou a Janou Dítětovou.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: fotografie, biografie a filmografie, soudobá 
dokumentace
V prodeji od 3. 6. do 10. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY:  
PŮLMĚSÍC A KŘÍŽ 2
USA, 2005, 94 min., barevný
3. díl dokumentu o křižáckých výpravách odhalí dávno 
zapomenutý příběh o Saladinovi, Richardovi a třetí kři-
žácké výpravě. Ve 4. díle se pak dozvíme průběh po-
sledních okamžiků Svaté říše očima Mongolů, Mamlúků 
i obléhaných křižáků.
V prodeji od 30. 5. do 6. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

BLU-RAY PLAMEN A CITRON
ČR/Německo/Dánsko, 2008, 130 min., 
barevný
Strhující válečný velkofilm dle skutečných událostí. 
Hvězdné herecké obsazení: Mads Mikkelsen (Král Artuš, 
Souboj titánů). Film točen také v ČR, ve filmu se obje-
vují i čeští herci: Jan Zuska, Nikola Navrátil (Ordinace 
v růžové zahradě, Kameňák, Ulice), Simona Včalová, ad.
TITULKY: české / BONUSY: trailer
V prodeji od 3. 5. do 2. 6. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

BLU-RAY ZÁTOKA PIRÁTŮ
Německo, 2009, 102 min., barevný
Dobrodružný pirátský velkofilm. Ironicky laděná černá 
komedie o  legendárním fríském pirátovi a  zbojníkovi 
Klausi Störtebekerovi, který se svými muži sužoval pře-
devším Hanzu přepadáváním obchodních lodí v Severním 
moři.
TITULKY: české
BONUSY: trailer
V prodeji od 16. 5. do 15. 6. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

BLU-RAY CELA 211:  
VĚZEŇSKÉ PEKLO
Španělsko/Francie, 2009, 110 min., barevný
Strhující vězeňské drama.CSFD.cz hodnocení 80%. Juan 
si chce udělat dobré jméno ve své nové práci, ve věznici 
a vyráží na cestu raději dříve. Tam ovšem propuká vzpou-
ra a Juan během své cesty po věznici přijde k úrazu-je 
omráčen. Když se probere, nachází se v cele 211…
TITULKY: české / BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 6. do 30. 6. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

BLU-RAY FAR CRY
Kanda/Německo, 2008, 95 min., 
barevný
Velkolepá akční podívaná natočená podle legendární po-
čítačové hry Far Cry, která získala nevídanou popularitu 
po celém světě a dnes je již kultovní záležitostí! Jack je 
bývalý člen elitních vojenských jednotek. Teď vozí ve 
vlastním člunu turisty po ostrovech v Karibiku.
TITULKY: české / BONUSY: trailer
V prodeji od 15. 6. do 14. 7. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

BLU-RAY VINYAN: 
DOBYVATELÉ BARMSKÉ 
DŽUNGLE
Francie/Belgie/VB, 2008, 97 min., barevný
Napínavý mysteriozní velkofilm, plný akce, zvratů a s prvky 
hororu, zaujme všechny milovníky tajemných dobrodruž-
ných příběhů. Stopy ztraceného dítěte vedou do džungle. 
Do místa, kde se prolíná svět mezi živými a mrtvými.
TITULKY: české / BONUSY: trailer
V prodeji od 1. 7. do 30. 7. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

BLU-RAY ZABIJÁCI 
Z WESTBRICKU
VB, 2010, 90 min., barevný
Drsná, akcí nadupaná podívaná inspirovaná legendár-
ním komiksem! Být jen špatný v tomto městě nestačí. 
Billy a Barbara jsou dva nevyléčitelní psychopaté, kteří 
se pustí na vražednou pouť. Temné město Westbrick 
ovládne strach.
TITULKY: české / BONUSY: trailer
V prodeji od 15. 7. do 14. 8. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

BLU-RAY ZTRACENI NA MOŘI
USA/Německo, 2006, 85 min., barevný
Kristen před lety ztratila v bouři na moři manžela a čtyř-
letého syna. Náhodou po 14ti letech zjistí, že syn i man-
žel možná žijí. Dobrodružný thriller plný nečekaných 
zvratů s naprosto šokujícím koncem.
TITULKY: české
BONUSY: trailer
V prodeji od 10. 8. do 8. 9. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

BLU-RAY OZVĚNY MRTVÝCH
USA, 2010, 98 min., barevný
Duchařský horor ve stylu filmu Šestý smysl s neuvěřitel-
ně temnou atmosférou! Bryn a Paul jsou manželé, kteří 
se pokouší zavést svůj život do starých kolejí, poté co 
zmizel a pravděpodobně se utopil jejich čtyřletý syn.
TITULKY: české
BONUSY: trailer
V prodeji od 25. 8. do 22. 9. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

Speciální luxusní sběratelská edice DVD v digipacku, 
v prodeji průběžně po celý měsic.

Blu-ray edice vydává každý měsíc fi lmy na blu-ray 
za neuvěřitelných 199 Kč. 

Užijte si fi lmy jako nikdy předtím, ve full HD rozlišení 
a s křišťálově čistým zvukem.www.DVDedice.cz

DVD již od 9 Kč, Blu-ray, Hry, CD, Knihy – 
největší výběr fi lmů a hudby na jednom místě.  

Vice než 30.000 titulů, 
z toho více než 6.000 DVD titulů 
v cenové kategorii 9 až 99 Kč. 

Vše co jste nestihli v trafi kách. Většina titulů skladem. 
Doručujeme po cele ČR a SK. 

Poštovné 99 Kč (4,99 EUR) nebo zdarma.

www.BLURAYedice.cz
Kompletní výběr všech Blu-ray fi lmů za 199 Kč 

na jednom mistě. 
Trailery, fotogalerie, anotace ke všem fi lmům, 
přehledy co vyšlo, a co připravujeme, e-shop. 

Blu-ray doručujeme po celé ČR a SK. 
Poštovné 99 Kč (4,99 EUR) nebo zdarma.
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MIMOZEMSKÉ BOUŘE
USA, 2009, 44 min., barevný
Objevte relativně novou, fascinující oblast vědy: ves-
mírné počasí. Astronomové využívají kosmické sondy 
a infračervené dalekohledy, které byly teprve nedávno 
vypušteny do vesmíru, aby zjistili, jaké je počasí na jiných 
planetách, na našem Slunci, a dokonce i ve vzdálených 
galaxiích. 
V prodeji od 6. 6. do 13. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

NAŠI FURIANTI
ČR, 1937, 96 min., čb
Komedie o rivalitě dvou selských rodů v hlavních rolích 
s Václavem Vydrou starším a Antonií Nedošinskou.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: fotografie, biografie a filmografie, soudobá 
dokumentace
V prodeji od 1. 7. do 8. 7. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

NOEMOVA ARCHA
Rusko, 2009, 44 min., barevný
Legenda o arše, kterou postavil Noe, je příběhem plným 
hádanek a tajemství. Všechny pokusy o nalezení pravdy 
přinášejí ještě více otázek. Vydejte se s námi po stopách 
jednoho z nejznámějších biblických příběhů.
V prodeji od 27. 6. do 4. 7. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

PAPRSKY SMRTI  
INŽENÝRA FILIPPOVA
Rusko, 2004, 44 min., barevný
Lidé vždy snili o dokonalé zbrani, která by znamenala 
obrovský pokrok a zároveň by byla účinná. V poslední 
dekádě 19. století pracoval profesor Filippov v Petrohra-
dě s rentgenovým zářením. V pokusech se mu podařilo 
pokročit mnohem dál než ostatním vědcům. V roce 1903 
však Filippov zemřel za velmi záhadných okolností.
V prodeji od 29. 6. do 6. 7. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

POTOMCI SAMOPALU AK-47
Rusko, 2004, 44 min., barevný
Dokument, obohacený o vzácné filmové záznamy z rus-
kých i  zahraničních archivů, vás seznámí s  poměrně 
neznámými střelnými zbraněmi: s  novými armádními 
pistolemi, samopaly, jedinečnými poloautomatickými 
zbraněmi, ale i s těmi, které se používají při protiteroris-
tických zásazích. 
V prodeji od 3. 6. do 10. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

ŠŤASTNOU CESTU
ČR, 1943, 92 min., čb
Zdařilý film, který dal zajímavou hereckou příležitost po-
pulárním herečkám 40. let. 
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmo-
grafie, soudobá dokumentace, soudobá dokumentace 
na DVD-ROM, Otakar Vávra vzpomíná
V prodeji od 24. 6. do 1. 7. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

TAJEMSTVÍ SEXAPPEALU
USA, 2008, 88 min., barevný
Jaké jsou tajné složky přitažlivosti? Jaké tělo je sexy? 
Můžeme ovlivnit svůj sexappeal? Nejčastějšími prostřed-
ky sexuální přitažlivosti a svádění jsou: zrak, sluch a čich. 
Za použití vědeckých metod pořad vysvětluje mechaniky 
přitažlivosti a definuje prchavou kouzelnou jiskru.
V prodeji od 30. 5. do 6. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

TANKY VÍTĚZSTVÍ
Rusko, 2003, 44 min., barevný
Věhlasný a nejdokonalejší stroj své doby tank T-34 po-
mohl Rudé armádě porazit Německo na východní frontě, 
přesto se zdá, že legenda, jíž byl tank T-34 opředen, byla 
dávno zapomenuta. V tomto dokumentárním filmu od-
borníci společně s veterány z prvních linií divákům uká-
žou, jak se T-34 stal nejlepším tankem 2. světové války. 
V prodeji od 8. 6. do 15. 6. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

TRÓJA: BOHOVÉ A VÁLEČNÍCI
USA, 2006, 47 min., barevný
Antickou Tróju se Josh Bernstein vydává hledat do Řec-
ka a Turecka. Při svém putování se dozví, jak těžký byl 
život u břehů Egejského moře v pozdní době bronzové. 
Vyzkouší si zbraně trojských válečníků a  ukáže nám 
pozůstatky starobylého města v severním Turecku, jež 
dokazují, že Homérův epos nebyl jen pouhou fikcí.
V prodeji od 13. 6. do 20. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

TUNGUZSKÁ KATASTROFA
Rusko, 2008, 44 min., barevný
Od  března roku 1908 začali lidé pozorovat podivné 
přírodní jevy. Na obloze bylo možno spatřit neobvyklá 
světla, světelné koule a duhy. Vše přestalo 30. června 
po strašlivém výbuchu v tunguzské tajze. Co se toho 
brzkého rána vlastně stalo? 
V prodeji od 22. 6. do 29. 6. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

ŽENY VE VELKÉ  
VLASTENECKÉ VÁLCE
Rusko, 2008, 43 min., barevný
Válka je dílem muže, avšak ve 20. století se účast žen 
ve 2. světové válce stala realitou. Bohužel po skončení 
války byli jako hrdinové oslavováni pouze muži a na ženy 
se zapomnělo. Proč? Tento dokument vám přináší odpo-
věď na tuto nelehkou otázku.
V prodeji od 15. 6. do 22. 6. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

ŽIVOT JE KRÁSNÝ
ČR, 1940, 99 min., čb
Komedie s Oldřichem Novým a Lídou Baarovou z prostře-
dí umělecké bohémy.
TITULKY: české pro neslyšící
BONUSY: fotografie, biografie a filmografie, soudobá 
dokumentace, Vzpomínání Zity Kabátové
V prodeji od 17. 6. do 24. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

KAREL

RODEN
ZUZANA

FIALOVÁ
MAREK

ADAMCZYK
VERONIKA

KUBAŘOVÁ

OPRAVDU SI MYSLÍTE,
ŽE ZNÁTE PŘÍBĚH LIDIC?

V KINECH
OD 2. ČERVNA
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KILL BILL 2
USA, 2003, 131 min., barevný
Svatební obřad bývalé členky Komanda Zmijí, Černé 
Mamby, změnil její ex-milenec Bill s bývalými kumpány 
v krvavý masakr. Těhotná Nevěsta však kulku vpálenou 
do hlavy přežila a po čtyřech letech strávených v kómatu 
se vydala na cestu pomsty.
TITULKY: české, anglické, jiné
BONUSY: Dokument „“Jak se točil Kill Bill 2““ a další“
V prodeji od 3. 6. do 10. 6. 2011
Cena: 69 Kč 

CESTA K RÁJI 
USA, 1978, 102 min., barevný
Tři bratři – Cosmo, Victor a  Lenny Carboniové nežijí 
zrovna v přepychové čtvrti velkoměsta. Chtějí se dostat 
z úplného dna na nejvyšší příčky pomyslného společen-
ského žebříčku. K  této vidině se snad nejsilněji upne 
Victor, kterému se nakonec podaří vydělat v ringu velké 
peníze. Režisérský debut Sylvestera Stallone.
TITULKY: české
V prodeji od 7. 6. do 14. 6. 2011
Cena: 49 Kč 

KRAJINA STŘELCŮ
USA, 2003, 134 min., barevný
Charley Waite (Kevin Costner), Boss Spearman (Robert 
Duvall), ‚Button‘ (Diego Luna) a Mose Harrison (Abra-
ham Benrubi) jsou muži s nečistým svědomím. Žijí na 
Divokém Západě, kde jediné zákony určuje příroda, a řídí 
se společným, svobodným „Zákonem Západu“; snaží se 
uniknout své minulosti a najít mír v duši.
TITULKY: české
V prodeji do 10. 6. 2011
Cena: 69 Kč 

WILLIE BOY 
USA, 1969, 93 min., barevný
Film Willie Boy se řadí ke  klasickým dílům moderního 
westernu. Vznikl podle skutečného příběhu indiánského 
mladíka Willieho Boye a jeho snoubenky Loly Boniface. 
Ve snímku z roku 1969 triumfoval Robert Redford.
TITULKY: české
V prodeji od 17. 6. do 24. 6. 2011
Cena: 69 Kč 

SOUBOJ U EL DIABLO
USA, 1966, 100 min., barevný
Americký western režiséra Ralpha Nelsona se vymyká 
obvyklým černobílým příběhům o dobývání Divokého zá-
padu. Nenajdeme zde jen kladné a záporné hrdiny: tře-
baže se hrdinové v bitvě ocitají na stejné straně, vznikají 
mezi nimi různá pnutí a sváry.
TITULKY: české
V prodeji od 24. 6. do 1. 7. 2011
Cena: 69 Kč 
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RYCHLÁ ROTA  
1. SÉRIE – DISK 4.
USA, 1989, 88 min., barevný
Rychlé rotě nepřipadá žádné dobrodružství příliš blázni-
vé. Vydejte se s našimi hrdiny na nebezpečné akce.
TITULKY: jiné
V prodeji od 1. 6. do 22. 6. 2011
Cena: 199 Kč 

IRON MAN 2
USA, 2010, 119 min., barevný
V napínavém pokračování se jako miliardář Tony Stark vra-
cí Robert Downey Jr. Tonyho dobrodružný život nabírá 
na obrátkách. Někoho žene touha po moci, někoho vidina 
zisku, ale všichni jdou po tajemství jeho technologie. Tony 
proto musí znovu navléct zbroj a utkat se – spolu s nový-
mi spojenci – se svým zatím nejtěžším protivníkem.
TITULKY: české, anglické, jiné
V prodeji od 11. 6. do 2. 7. 2011
Cena: 199 Kč 

LOVCI POKLADŮ
USA, 2004, 126 min., barevný
Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) obětoval celý 
život hledání bájného pokladu řádu Templářů. Po sérii 
pokusů prolomil a konečně našel nejdůležitější vodítko 
k jeho nalezení – mapu – ukrytou na zadní straně De-
klarace nezávislosti. Když se ale o velkém objevu dozví 
jeho úhlavní nepřítel, je Ben postaven před velké dilema…
TITULKY: české, anglické, jiné
V prodeji od 15. 6. do 6. 7. 2011
Cena: 199 Kč 

TRANSFORMERS
USA, 2007, 138 min., barevný
Transformers patří k nejúspěšnějším hračkám v historii. 
Roboti, kteří se dokážou přetransformovat v libovolný 
dopravní prostředek, jsou populární natolik, že se stali 
hrdiny akčního filmu. Z dětské hračky se stal silný epický 
příběh, který úspěšně kombinuje dramatičnost Války svě-
tů s diváckou vstřícností Dne nezávislosti.
TITULKY: české, anglické, jiné
V prodeji od 18. 6. do 9. 7. 2011
Cena: 199 Kč 

LOVCI POKLADŮ 2
USA, 2007, 120 min., barevný
Další dobrodružství lovce pokladů Benjamina Gatese 
(Nicolase Cage) plné tajemství, konspirace, překvapi-
vých zvratů a zábavy. Nyní je spolu se svým otcem (Jon 
Voight) ohromen nálezem dlouho ztracených stránek 
z deníku vraha, který zabil Abrahama Lincolna.
TITULKY: české, anglické, jiné
V prodeji od 22. 6. do 13. 7. 2011
Cena: 199 Kč 

TRANSFORMERS: POMSTA 
PORAŽENÝCH
USA, 2009, 144 min., barevný
Pravda o pradávných kořenech Transformerů přiměje 
Sama Witwicka (Shia LaBeouf) smířit se s  osudem, 
opustit akademickou půdu a přidat se k Optimovi Primovi 
a Bumblebeemu v tažení proti Deceptikonům. Mechaničtí 
gauneři jsou zpět.
TITULKY: české, anglické, jiné
V prodeji od 25. 6. do 16. 7. 2011
Cena: 199 Kč 

IRON MAN 1
USA, 2008, 121 min., barevný
Po přežití nečekaného útoku na nepřátelském území 
vyrobí průmyslník z mezinárodní smetánky Tony Stark 
vysoce technicky vyspělý kovový superoblek, ve kterém 
slibuje ochránit svět jako Iron Man. Vše je přesně podle 
stránek legendárního komiksu. Iron Man je hrdina, který 
byl vyroben – ne narozen – narozdíl od jiných!
TITULKY: české, anglické, jiné
V prodeji od 4. 6. do 25. 6. 2011
Cena: 199 Kč 

PAŘBA VE VEGAS
USA, 2009, 106 min., barevný
Plánovali si nezapomenutelné loučení se svobodou v Las 
Vegas. Cokoliv tihle mládenci prováděli během večírku, 
bledne ve srovnání s tím, co musejí v téhle báječné ko-
medii udělat za střízliva, když si z nejasných náznaků za-
čnou skládat dohromady vzpomínky na všechna špatná 
rozhodnutí minulé noci. 
TITULKY: české, jiné
V prodeji od 4. 6. do 25. 6. 2011
Cena: 199 Kč 

RYCHLÁ ROTA  
1. SÉRIE – DISK 5.
USA, 1989, 88 min., barevný
Policie si neví rady s jedním případem, ale Chip s Dalem 
a kamarády z Rychlé roty ho hravě vyřeší! Dokáží zjistit, 
kam mizí buráky? Postaví se v opeře zlému krokodýlu Sej-
ranosu z Beržeraku? Nastupte do vznášedla a připravte se 
na spoustu napětí a zábavy! 
TITULKY: jiné
V prodeji od 8. 6. do 29. 6. 2011
Cena: 199 Kč 

ABECEDNÍ REJSTŘÍK 
Název                                  V prodeji od     Žánr        Kč          Vydavatel

1000 míst, která musíte 
vidět než zemřete 5 7. 6. naučný/

dok. 69 Intersonic

3x Vlasta Burian 1 10. 6. komedie 149 Filmexport

3x Vlasta Burian 2 13. 6. komedie 149 Filmexport

3x Vlasta Burian 3 17. 6. komedie 149 Filmexport

3x Vlasta Burian 4 20. 6. komedie 149 Filmexport

3x Vlasta Burian 5 24. 6. komedie 149 Filmexport

3x Vlasta Burian 6 27. 6. komedie 149 Filmexport

Alfa a Omega 3D 24. 6. animo-
vané 99 Hollywood C. E.

Amazonky 20. 6. dok. 99 Filmexport

Angelika a král 27. 6. roman-
tické 59 Hollywood C. E.

Angelika markýza andělů 13. 6. roman-
tické 59 Hollywood C. E.

Another gay movie: Gay 
prcičky + Divoká jízda 12. 6. komedie 99 DVDedice

Atlantida: Ztracená 
civilizace 6. 6. dok. 99 Filmexport

Báječná Angelika 20. 6. roman-
tické 59 Hollywood C. E.

Barbar 15. 6. dobro-
družné 99 Hollywood C. E.

Barva kouzel DVD 1 1. 6. fantasy 99 Hollywood C. E.

Barva kouzel DVD 2 8. 6. fantasy 99 Hollywood C. E.

Battlestar Galactica 
(disk 7) 17. 6. Kultovní 

sci-fi 69 NORTH VIDEO

Battlestar Galactica 4 
(disk 5) 3. 6. kultovní 

sci-fi 69 NORTH VIDEO

Battlestar Galactica 4 
(disk 6) 10. 6. kultovní 

sci-fi 69 NORTH VIDEO

Battlestar Galactica 4 
(disk 8) 24. 6. kultovní 

sci-fi 69 NORTH VIDEO

Bílá velryba 22. 6. dobro-
družné 99 Hollywood C. E.

Billy a Buddy (disk 8) 16. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Billy a Buddy (disk 9) 23. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Billy a Buddy (disk 9) 30. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Bitva u Kurska 1. 6. dok. 59 Filmexport

Bloodrayne II 28. 6. akční, 
fantasy 99 Hollywood C. E.

Britannic 1. 6.

dobro-
druž., 

katastro-
fický

99 DVDedice

Bůh odpouští, já ne 16. 6. Western/
akční 69 Vapet

Casterbridgeský starosta 1 17. 6.
drama /
dobro-
druž.

69 Intersonic

Casterbridgeský starosta 2 24. 6.
drama /
dobro-
druž.

69 Intersonic

Cedric (disk 4) 6. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Cela 211: Vězeňské peklo 1. 6. akční, 
thriller 199 BLURAYedice

Da Vinciho kód – pravda 
nebo lež 25. 6. naučný/

dok. 69 Intersonic

Děvčata nedejte se! 10. 6. komedie 99 Filmexport

Dny lásky 20. 6.
roman-
tická 

komedie
69 NORTH VIDEO

Dokumentární filmy o II. 
světové válce (disk 2) 9. 6. dok. 49 NORTH VIDEO

Dokumentární filmy o II. 
světové válce (disk 3) 23. 6. dok. 69 NORTH VIDEO

Dva machři mezi nebem 
a zemí 2. 6.

Dobro-
druž./

komedie
69 Vapet

Dvojníci 23. 6. Akční/
komedie 69 Vapet

El Dorado 8. 6.
akční, 
dobro-
druž.

99 DVDedice

FAR CRY 15. 6. akční 199 BLURAYedice

Farhat (disk 1) 11. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Farhat (disk 2) 25. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

filmx – Hra se smrtí 9. 6. drama, 
krimi 99 Hollywood C. E.

filmx – Paříž 36 9. 6. drama 99 Hollywood C. E.

filmx – Ponyo 2. 6.
anim, 
dobro-
druž.

99 Hollywood C. E.

filmx – Říjnové nebe 2. 6. drama, 
rodinný 99 Hollywood C. E.

FILMX: 11 – Sladký život / 
Dolce Vita 16. 6. drama 99 Hollywood C. E.

FILMX: 12 – Andělin popel 16. 6. drama 99 Hollywood C. E.

FILMX: 13 – Tropická 
horečka 23. 6. drama 99 Hollywood C. E.

FILMX: 14 – 8 1/2 23. 6. drama 99 Hollywood C. E.

Filutové 3. 6. komedie 99,90 NORTH VIDEO

Filutové 10. 6. komedie 99,90 NORTH VIDEO

Gnomeo a Julie 3D 17. 6. animo-
vané 199 Hollywood C. E.

Grizzly park 6. 6. akční, 
hroror 99 DVDedice

Hádej, hádej s kocourkem 
5 22. 6. anim/

pohádka 79 Intersonic

Hamlet 22. 6. drama 69 NORTH VIDEO

Hamlet 29. 6. drama 69 NORTH VIDEO

Heidi – děvčátko z hor 18. 6. Rodinný 69 Vapet

Hon na čarodějnice 10. 6.
dobro-
druž., 
akční

199 Hollywood C. E.

Já, robot 3. 6. sci-fi, 
fantasy 99 Bontonfilm

Jižanská pohostinnost 15. 6. válečný 
thriller 69 NORTH VIDEO

Karamboly 3. 6. komedie 99,90 NORTH VIDEO

Karel a já 3. 6. komedie 99 Filmexport

Kdo najde přítele, najde 
poklad 30. 6.

Dobro-
druž./

komedie
69 Vapet

Kickboxer – Cesta zpátky 1. 6. akční 
drama 69 NORTH VIDEO

Kill Bill 2 3. 6. akční 69 Magic Box

Krajina střelců 10. 6. western 69 Magic Box

Králova řeč 20. 6. historické 
drama 199 Bontonfilm

Kráska a zvíře 3. 6.
fantasy, 
dobro-
druž.

99 DVDedice

Krotitelé duchů 24. 6. komedie 99 Bontonfilm

Krvavá pomsta 27. 6. akční 99 Bontonfilm

Krvavý úsvit 10. 6. historický, 
drama 99 DVDedice

Křížové výpravy: Půlměsíc 
a kříž 2 30. 5. dok. 99 Filmexport

Kurýr express 14. 6. komedie 99 Hollywood C. E.

Kybernátor 24. 6. akční sci-fi 99,90 NORTH VIDEO

Lásko moje, kde jsi? 6. 6. roman-
tický 59 Hollywood C. E.

Lví král Simba (disk 15) 2. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Lví král Simba (disk 16) 16. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Maléry pana účetního 13. 6. Komedie 99 Vapet

Maléry pana účetního 2 20. 6. Komedie 99 Vapet

Malý indián ve městě 7. 6. Komedie/
rodinný 69 Vapet

Malý unavený Joe 9. 6. Komedie/
western 69 Vapet

Maturitní ples 6. 6. thriller, 
krimi 99 Bontonfilm

Matylda (disk 2) 4. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Maxipes Fík (disk 1) 25. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Mimozemské bouře 6. 6. dok. 99 Filmexport

Motýlek 14. 6. životopis-
né drama 69 NORTH VIDEO

Naruto 1 15. 6. anim/
fantasy 79 Intersonic

Naruto 2 29. 6. anim/
fantasy 79 Intersonic

Naši furianti 1. 7. komedie 99 Filmexport

Nekonečný příběh 3 25. 6.
Dobro-
druž./
rodinný

69 Vapet

Nemilosrdný 3. 6. krimi 99 Hollywood C. E.

Nezničitelní 1. 7. western 69 Magic Box

Noční můra v Elm Street 15. 6. horor 99 Bontonfilm

Noemova archa 27. 6. dok. 99 Filmexport

Nová dobrodružství  
Luckyho Luka (disk 15) 2. 6. anim 

seriál 69 NORTH VIDEO

Nová dobrodružství 
Luckyho Luka (disk 16) 9. 6. anim 

seriál 69 NORTH VIDEO

Nový Nostradamus 18. 6. naučný/
dok. 69 Intersonic

Oggy a švábi – Kočičí IQ 9. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Oggy a švábi – Kouzelník 
žertoval 23. 6. anim 

seriál 69 NORTH VIDEO

Oggy a švábi – Kouzelník 
žertoval 30. 6. anim 

seriál 69 NORTH VIDEO

Ozvěny mrtvých 25. 8. horor 199 BLURAYedice

Pán draků 21. 6. Akční 69 Vapet

Pan účetní jde do ráje 27. 6. Komedie 99 Vapet

Paprsky smrti inženýra 
Filippova 29. 6. dok. 59 Filmexport

Pátý element 14. 6. Akční/
sci-fi 69 Vapet

Percy Jackson: Zloděj 
blesku 9. 6. sci-fi, 

fantasy 99 Bontonfilm

Plamen a Citron 3. 5. válečný, 
drama 199 BLURAYedice

Playboy z prváku 9. 6. komedie 99 DVDedice

Podivné dědictví 15. 7. western 69 Magic Box

Pohřben zaživa 7. 6. drama 99 Hollywood C. E.

Policie z New Orleans 21. 6. akční 
krimi 69 NORTH VIDEO

Pošťák Pat 6 8. 6. anim/
pohádka 79 Intersonic

Potomci samopalu AK-47 
Kalašnikov 3. 6. dok. 99 Filmexport

Povodeň 4. 6. akční/
thriller 99 Intersonic
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Pravěký svět 1 8. 6. naučný/
dok. 69 Intersonic

Pravěký svět 2 15. 6. naučný/
dok. 69 Intersonic

Pravěký svět 3 22. 6. naučný/
dok. 69 Intersonic

Pravěký svět 4 29. 6. naučný/
dok. 69 Intersonic

Pucca (disk 8) 13. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Quantum of Solace 1. 6.
akční, 
dobro-
druž.

99 Bontonfilm

Rin Tin ťulpas 18. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Rošťák detektivem 6. 6. akční/
komedie 99 Vapet

Říše římská DVD 3 2. 6. historické 99 Hollywood C. E.

Skopičinky a malůvky 
Mistra Libora Vojkůvky 11. 6. anim 

seriál 69 NORTH VIDEO

Smrtihlav 22. 6. thriller, 
krimi 99 Bontonfilm

Sonic X (disk 4) 6. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Sonic X (disk 5) 20. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Sonic X (disk 5) 27. 6. anim 
seriál 69 NORTH VIDEO

Souboj u El Diablo 24. 6. western 69 Magic Box

Šanghajský polibek 17. 6.
roman-
tická 

komedie
99,90 NORTH VIDEO

Šmoulové 17 8. 6. dětské 79 Hollywood C. E.

Šmoulové 18 15. 6. animo-
vané 79 Hollywood C. E.

Šmoulové 19 22. 6. animo-
vané 79 Hollywood C. E.

Šmoulové  20 29. 6. animo-
vané 79 Hollywood C. E.

Šťastnou cestu 24. 6. drama 99 Filmexport

Šťastný Luke 28. 6. komedie/
western 69 Vapet

Tajemný poklad 4. 6. Rodinný 69 Vapet

Tajemství meče 8. 6. akční 
drama 69 NORTH VIDEO

Tajemství sexappealu 30. 5. dok. 99 Filmexport

Tak trochu jiná love story 2. 6. thriller 99 DVDedice

Tanec s cizincem 18. 6. drama 69 NORTH VIDEO

Tanky vítězství 8. 6. dok. 59 Filmexport

Thor: Příběhy z Asgardu 21. 6. animo-
vané 99 Hollywood C. E.

Trable v ráji 8. 6.
roman-
tická 

komedie
99 Bontonfilm

Trója: Bohové a válečníci 13. 6. dok. 99 Filmexport

Tunguzská katastrofa 22. 6. dok. 59 Filmexport

Válka draků 5. 6.
fantasy, 
dobro-
druž.

99 DVDedice

Varšavské ghetto 7. 6. drama, 
válečný 99 DVDedice

Vaření? Hra pro děti 
(disk 5) 13. 6. anim 

seriál 69 NORTH VIDEO

Větší než život 4. 6. komedie 69 NORTH VIDEO

VINYAN: Dobyvatelé 
barmské džungle 1. 7.

dobro-
druž., 
thriller

199 BLURAYedice

Viva Maria! 8. 7. western 69 Magic Box

Vlkodlak 16. 6. horor 99 Bontonfilm

Vlkodlak 11. 6. horor 99 DVDedice

Wallace a Gromit – 
Nesprávné kalhoty 1. 6. dětské 79 Hollywood C. E.

Willie Boy 17. 6. western 69 Magic Box

Za řekou je Texas 22. 7. western 69 Magic Box

Zabijáci z Westbricku 15. 7. akční, 
komiks 199 BLURAYedice

Zapomenutý ostrov 4. 6.
fantasy, 
dobro-
druž.

99 DVDedice

Zátoka pirátů 16. 5. dobro-
druž. 199 BLURAYedice

Zlodějka 1 3. 6.
drama /
dobro-
druž.

69 Intersonic

Zlodějka 2 10. 6.
drama /
dobro-
druž.

69 Intersonic

Ztraceni na moři 10. 8. thriller 199 BLURAYedice

Ztraceni ve vesmíru 13. 6. sci-fi, 
fantasy 99 Bontonfilm

Železná maska 7. 6. dobro-
druž. 69 NORTH VIDEO

Želvy Ninja (9) 11. 6. d ětský 
anim 69 Vapet

Ženy ve Velké vlastenecké 
válce 15. 6. dok. 59 Filmexport

Žhavé výstřely 10. 6. komedie 99 Bontonfilm

Žhavé výstřely 2 17. 6. komedie 99 Bontonfilm

Život je krásný 17. 6. komedie 99 Filmexport

KALENDÁŘNÍ REJSTŘÍK 
V prodeji od    Název                        Cena         Žánr             Vydavatel

3. 5. Plamen a Citron 199 válečný, 
drama BLURAYedice

16. 5. Zátoka pirátů 199 dobrodruž. BLURAYedice

30. 5. Křížové výpravy: 
Půlměsíc a kříž 2 99 dokument Filmexport

30. 5. Tajemství sexappealu 99 dokument Filmexport

1. 6. Barva kouzel DVD 1 99 fantasy Hollywood C. E.

1. 6. Bitva u Kurska 59 dokument Filmexport

1. 6. Britannic 99
dobrodruž., 
katastro-

fický
DVDedice

1. 6. Cela 211: Vězeňské 
peklo 199 akční, 

thriller BLURAYedice

1. 6. Kickboxer – Cesta 
zpátky 69 akční drama NORTH VIDEO

1. 6. Quantum of Solace 99 akční, 
dobrodruž. Bontonfilm

1. 6. Wallace a Gromit – 
Nesprávné kalhoty 79 dětské Hollywood C. E.

2. 6. Dva machři mezi 
nebem a zemí 69 dobrodruž./

komedie Vapet

2. 6. filmx – Ponyo 99 anim., 
dobrodruž. Hollywood C. E.

2. 6. filmx – Říjnové nebe 99 drama, 
rodinný Hollywood C. E.

2. 6. Lví král Simba  
(disk 15) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

2. 6. Nová dobrodružství Lu-
ckyho Luka (disk 15) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

2. 6. Říše římská DVD 3 99 historické Hollywood C. E.

2. 6. Tak trochu jiná love 
story 99 thriller DVDedice

3. 6. Battlestar Galactica 4 
(disk 5) 69 kultovní 

sci-fi NORTH VIDEO

3. 6. Filutové 99,90 komedie NORTH VIDEO

3. 6. Já, robot 99 sci-fi, 
fantasy Bontonfilm

3. 6. Karamboly 99,90 komedie NORTH VIDEO

3. 6. Karel a já 99 komedie Filmexport

3. 6. Kill Bill 2 69 akční Magic Box

3. 6. Kráska a zvíře 99 fantasy, 
dobrodruž. DVDedice

3. 6. Nemilosrdný 99 krimi Hollywood C. E.

3. 6. Potomci samopalu 
AK-47 Kalašnikov 99 dokument Filmexport

3. 6. Zlodějka 1 69 drama /
dobrodruž. Intersonic

4. 6. Matylda (disk 2) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

4. 6. Povodeň 99 akční / 
thriller Intersonic

4. 6. Tajemný poklad 69 Rodinný Vapet

4. 6. Větší než život 69 komedie NORTH VIDEO

4. 6. Zapomenutý ostrov 99 fantasy, 
dobrodruž. DVDedice

5. 6. Válka draků 99 fantasy, 
dobrodruž. DVDedice

6. 6. Atlantida: Ztracená 
civilizace 99 dokument Filmexport

6. 6. Cedric (disk 4) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

6. 6. Grizzly park 99 akční, 
hroror DVDedice

6. 6. Lásko moje, kde jsi? 59 romantický Hollywood C. E.

6. 6. Maturitní ples 99 thriller, 
krimi Bontonfilm

6. 6. Mimozemské bouře 99 dokument Filmexport

6. 6. Rošťák detektivem 99 Akční/
komedie Vapet

6. 6. Sonic X (disk 4) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

7. 6.
1000 míst, která 
musíte vidět než 
zemřete 5

69 naučný / 
dokument Intersonic

7. 6. Malý indián ve městě 69 Komedie/
rodinný Vapet

7. 6. Pohřben zaživa 99 drama Hollywood C. E.

7. 6. Varšavské ghetto 99 drama, 
válečný DVDedice

7. 6. Železná maska 69 dobrodruž. NORTH VIDEO

8. 6. Barva kouzel DVD 2 99 fantasy Hollywood C. E.

8. 6. El Dorado 99 akční, 
dobrodruž. DVDedice

8. 6. Pošťák Pat 6 79 anim. / 
pohádka Intersonic

8. 6. Pravěký svět 1 69 naučný / 
dokument Intersonic

8. 6. Šmoulové 17 79 dětské Hollywood C. E.

8. 6. Tajemství meče 69 akční drama NORTH VIDEO

8. 6. Tanky vítězství 59 dokument Filmexport

8. 6. Trable v ráji 99 romantická 
komedie Bontonfilm

9. 6.
Dokumentární filmy 
o II. světové válce 
(disk 2)

49 dokument NORTH VIDEO

9. 6. filmx – Hra se smrtí 99 drama, 
krimi Hollywood C. E.

9. 6. filmx – Paříž 36 99 drama Hollywood C. E.

9. 6. Malý unavený Joe 69 komedie/
western Vapet

9. 6. Nová dobrodružství Lu-
ckyho Luka (disk 16) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

9. 6. Oggy a švábi – Kočičí 
IQ 69 anim. seriál NORTH VIDEO

9. 6. Percy Jackson:  
Zloděj blesku 99 sci-fi, 

fantasy Bontonfilm

9. 6. Playboy z prváku 99 komedie DVDedice

10. 6. 3x Vlasta Burian 1 149 komedie Filmexport

10. 6. Battlestar Galactica 4 
(disk 6) 69 kultovní 

sci-fi NORTH VIDEO

10. 6. Děvčata nedejte se! 99 komedie Filmexport

10. 6. Filutové 99,90 komedie NORTH VIDEO

10. 6. Hon na čarodějnice 199 dobrodruž., 
akční Hollywood C. E.

10. 6. Krajina střelců 69 western Magic Box

10. 6. Krvavý úsvit 99 historický, 
drama DVDedice

10. 6. Zlodějka 2 69 drama /
dobrodruž. Intersonic

10. 6. Žhavé výstřely 99 komedie Bontonfilm

11. 6. Farhat (disk 1) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

11. 6.
Skopičinky a malůvky 
Mistra Libora Voj-
kůvky

69 anim. seriál NORTH VIDEO

11. 6. Vlkodlak 99 horor DVDedice

11. 6. Želvy Ninja (9) 69 dětský 
anim. Vapet

12. 6.
Another gay movie: 
Gay prcičky + Divoká 
jízda

99 komedie DVDedice

13. 6. 3x Vlasta Burian 2 149 komedie Filmexport

13. 6. Angelika markýza 
andělů 59 romantické Hollywood C. E.

13. 6. Maléry pana účetního 99 komedie Vapet

13. 6. Pucca (disk 8) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

13. 6. Trója: Bohové a vá-
lečníci 99 dokument Filmexport

13. 6. Vaření? Hra pro děti 
(disk 5) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

13. 6. Ztraceni ve vesmíru 99 sci-fi, 
fantasy Bontonfilm

14. 6. Kurýr express 99 komedie Hollywood C. E.

14. 6. Motýlek 69 životopisné 
drama NORTH VIDEO

14. 6. Pátý element 69 akční/sci-fi Vapet

15. 6. Barbar 99 dobro-
družné Hollywood C. E.

15. 6. FAR CRY 199 akční BLURAYedice

15. 6. Jižanská pohostin-
nost 69 válečný 

thriller NORTH VIDEO

15. 6. Naruto 1 79 anim. / 
fantasy Intersonic

15. 6. Noční můra v Elm 
Street 99 horor Bontonfilm

15. 6. Pravěký svět 2 69 naučný / 
dokument Intersonic

15. 6. Šmoulové 18 79 animované Hollywood C. E.

15. 6. Ženy ve Velké vlaste-
necké válce 59 dokument Filmexport

16. 6. Billy a Buddy (disk 8) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

16. 6. Bůh odpouští, já ne 69 western/
akční Vapet

16. 6. FILMX: 11 – Sladký 
život / Dolce Vita 99 drama Hollywood C. E.

16. 6. FILMX: 12 – Andělin 
popel 99 drama Hollywood C. E.

16. 6. Lví král Simba (disk 
16) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

16. 6. Vlkodlak 99 horor Bontonfilm

17. 6. 3x Vlasta Burian 3 149 komedie Filmexport

17. 6. Battlestar Galactica 
(disk 7) 69 Kultovní 

sci-fi NORTH VIDEO

17. 6. Casterbridgeský 
starosta 1 69 drama /

dobrodruž. Intersonic

17. 6. Gnomeo a Julie 3D 199 animované Hollywood C. E.

17. 6. Šanghajský polibek 99,90 romantická 
komedie NORTH VIDEO

17. 6. Willie Boy 69 western Magic Box

17. 6. Žhavé výstřely 2 99 komedie Bontonfilm

17. 6. Život je krásný 99 komedie Filmexport

18. 6. Heidi – děvčátko z hor 69 Rodinný Vapet

18. 6. Nový Nostradamus 69 naučný / 
dokument Intersonic

18. 6. Rin Tin ťulpas 69 anim. seriál NORTH VIDEO

18. 6. Tanec s cizincem 69 drama NORTH VIDEO

20. 6. 3x Vlasta Burian 4 149 komedie Filmexport

20. 6. Amazonky 99 dokument Filmexport

20. 6. Báječná Angelika 59 romantické Hollywood C. E.

20. 6. Dny lásky 69 romantická 
komedie NORTH VIDEO

20. 6. Králova řeč 199 historické 
drama Bontonfilm

20. 6. Maléry pana účetního 
2 99 komedie Vapet

20. 6. Sonic X (disk 5) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

21. 6. Pán draků 69 akční Vapet

21. 6. Policie z New Orleans 69 akční krimi NORTH VIDEO

21. 6. Thor: Příběhy z As-
gardu 99 animované Hollywood C. E.

22. 6. Bílá velryba 99 dobro-
družné Hollywood C. E.

22. 6. Hádej, hádej s ko-
courkem 5 79 anim. / 

pohádka Intersonic

22. 6. Hamlet 69 drama NORTH VIDEO

22. 6. Pravěký svět 3 69 naučný / 
dokument Intersonic

22. 6. Smrtihlav 99 thriller, 
krimi Bontonfilm

22. 6. Šmoulové 19 79 animované Hollywood C. E.

22. 6. Tunguzská katastrofa 59 dokument Filmexport

23. 6. Billy a Buddy (disk 9) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

23. 6.
Dokumentární filmy 
o II. světové válce 
(disk 3)

69 dokument NORTH VIDEO

23. 6. Dvojníci 69 akční/
komedie Vapet

23. 6. FILMX: 13 – Tropická 
horečka 99 drama Hollywood C. E.

23. 6. FILMX: 14 – 8 1/2 99 drama Hollywood C. E.

23. 6. Oggy a švábi – Kouzel-
ník žertoval 69 anim. seriál NORTH VIDEO

24. 6. 3x Vlasta Burian 5 149 komedie Filmexport

24. 6. Alfa a Omega 3D 99 animované Hollywood C. E.

24. 6. Battlestar Galactica 4 
(disk 8) 69 kultovní 

sci-fi NORTH VIDEO

24. 6. Casterbridgeský 
starosta 2 69 drama /

dobrodruž. Intersonic

24. 6. Krotitelé duchů 99 komedie Bontonfilm

24. 6. Kybernátor 99,90 akční sci-fi NORTH VIDEO

24. 6. Souboj u El Diablo 69 western Magic Box

24. 6. Šťastnou cestu 99 drama Filmexport

25. 6. Da Vinciho kód – 
pravda nebo lež 69 naučný / 

dokument Intersonic

25. 6. Farhat (disk 2) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

25. 6. Maxipes Fík (disk 1) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

25. 6. Nekonečný příběh 3 69 Dobrodruž./
rodinný Vapet

27. 6. 3x Vlasta Burian 6 149 komedie Filmexport

27. 6. Angelika a král 59 romantické Hollywood C. E.

27. 6. Krvavá pomsta 99 akční Bontonfilm

27. 6. Noemova archa 99 dokument Filmexport

27. 6. Pan účetní jde do ráje 99 Komedie Vapet

27. 6. Sonic X (disk 5) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

28. 6. Bloodrayne II 99 akční, 
fantasy Hollywood C. E.

28. 6. Šťastný Luke 69 komedie/
western Vapet

29. 6. Hamlet 69 drama NORTH VIDEO

29. 6. Naruto 2 79 anim. / 
fantasy Intersonic

29. 6. Paprsky smrti inžený-
ra Filippova 59 dokument Filmexport

29. 6. Pravěký svět 4 69 naučný / 
dokument Intersonic

29. 6. Šmoulové  20 79 animované Hollywood C. E.

30. 6. Billy a Buddy (disk 9) 69 anim. seriál NORTH VIDEO

30. 6. Kdo najde přítele, 
najde poklad 69 dobrodruž./

komedie Vapet

30. 6. Oggy a švábi – Kouzel-
ník žertoval 69 anim. seriál NORTH VIDEO

1. 7. Naši furianti 99 komedie Filmexport

1. 7. Nezničitelní 69 western Magic Box

1. 7. VINYAN: Dobyvatelé 
barmské džungle 199 dobrodruž., 

thriller BLURAYedice

8. 7. Viva Maria! 69 western Magic Box

15. 7. Podivné dědictví 69 western Magic Box

15. 7. Zabijáci z Westbricku 199 akční, 
komiks BLURAYedice

22. 7. Za řekou je Texas 69 western Magic Box

10. 8. Ztraceni na moři 199 thriller BLURAYedice

25. 8. Ozvěny mrtvých 199 horor BLURAYedice

 Změna filmů vyhrazena

 Změna filmů vyhrazena
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1. červen – Mezinárodní den dětí 15. červen – Mezinárodní den odpůrců vojenské služby

21. červen – Den květů 21. červen – Evropský den hudby

27. červen – Světový den rybářství

A
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E

F

G
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SLAVTE S NÁMI Příležitostí k oslavám se najde spousta. Vybrali jsme pro vás ty, 
které nás něčím zaujaly. Tipnete si, ze kterých filmů pocházejí 
ilustrační fotografie? Nejste-li si jisti, podívejte se na str. 30.

DVD versus Blu-ray – 2. část

V první části našeho dvoudílného seriálu, 
který by měl přesvědčit čtenáře o smys-
luplnosti upgradu domácího kina směrem 

k vysokému rozlišení, jsme si letmo představili 
Blu-ray technologii jako takovou. Zmínili jsme 
její výhody oproti DVD (pětinásobné množství 
obrazových detailů, bezeztrátový 7.1 zvuk, in-
teraktivní bonusy) a upozornili na nutnost mo-
dernizace celého přehrávacího řetězce – tedy 
televizoru, přehrávače i receiveru.

Čím teď ale naši novou HD sestavu naplnit? 
Každý Blu-ray přehrávač samozřejmě dokáže 
přehrávat i klasická DVD (a také audio CD a mno-
ho dalších formátů), ale to bychom se skutečně 
jen ochuzovali o požitek z vysokého rozlišení. 
Bude potřeba se poohlédnout po nějakých těch 

filmových Blu-ray discích, o kterých se často 
prohlašuje, že jsou oproti DVD nehorázně dra-
hé… Je tomu skutečně tak?

Každá legrace něco stojí
DVD s filmy a seriály si dnes může každý pořídit 
doslova za pakatel, cenové rozmezí titulů na no-
vinových stáncích (což je nejsilnější distribuční 
kanál) se pohybuje mezi padesáti a dvěma sty 
korunami. Blu-ray disky oproti tomu stojí řádo-
vě stovky korun – zaváděcí cena katalogových 
titulů je kolem pěti set, aktuální blockbustery 
pak stojí ještě o něco více.

Otázka zní – vyplatí se investovat do jedno-
ho jediného filmu tolik peněz? Jistě, obrazová 
a zvuková kvalita je oproti DVD propastná (to je 
prostě neoddiskutovatelný fakt), ale skutečně 
je výroba Blu-ray nosiče tak nákladná?

V tuto chvíli je potřeba si uvědomit jednu 
věc: DVD u nás vždy nestály tak směšné peníze, 
před deseti lety v době nástupu této techno-
logie byly zaváděcí ceny filmových disků i 900 
korun. A stejně tak, jako postupem času klesla 
cena DVD na více než snesitelnou hranici, kle-
sají od roku 2007 (tehdy formát Blu-ray vstou-
pil na náš trh) i ceny Blu-ray disků.

A navíc je příprava titulů ve vysokém roz-
lišení skutečně o mnoho finančně i časově 
náročnější. Nejde jen o nutnost precizně zpra-

covaných obrazových podkladů (na HD obrazu 
je každá vada mnohem více vidět) a složitější 
zvukový mix, ale především o přípravu bonu-
sových materiálů, které stále ve větší míře plně 
využívají pokročilých interaktivních možností 
Blu-ray disků.

Nejen filmem živ je člověk
Samozřejmě, divácký zážitek ze samotného 
kvalitně prezentovaného filmu je na Blu-ray to 
nejdůležitější. Filmová studia ale dobře vědí, 
že zmlsaným divákům už dávno nestačí jen to. 
Co takhle přidat na disk multimediální fakto-

grafickou prezentaci všech zajímavostí, které 
se kolem filmu nashromáždily? Propracované 
biografie všech herců, navíc průběžně aktuali-
zované z internetu?

Existuje celá řada Blu-ray disků, na kterých 
se setkáte nejen s výše jmenovanými lahůdka-
mi, ale také se znalostními kvízy, propracova-
nými hrami, databázemi informací, videoko-
mentáři tvůrců (ty lze zapnout ve formě malého 
okénka přes samotný obraz filmu) a dalšími 
vychytávkami. Jedná se především o filmy, kte-
ré si kolem sebe dokázaly vytvořit svůj vlastní 
„svět“ – Vetřelci, Star Trek, X-Files, Batman, Ma-
trix, Spider-Man…

Díky možnosti připojení každého Blu-ray 
přehrávače k internetu není také problém umís-

tit na Blu-ray disk sekci, která se pravidelně 
aktualizuje a nabízí stále nové filmové trailery, 
ukázky připravovaných filmů nebo nově vzniklé 
bonusy ke konkrétním titulům. Dík tomu všemu 
se z „mrtvého“ disku stává živé médium, které 
diváka neustále zásobuje novými informacemi.

Blýská se na časy
Aby toho nebylo málo, máme pro vás ještě 
jedno eso v rukávu. Od března letošního roku 
se může Česká republika pochlubit něčím, co 
zřejmě nikde jinde na světě zatím neexistuje: 
BluRayEdice.cz. Jedná se o edici levných filmo-
vých Blu-ray disků, jejichž cena je velmi příjem-
ných 199 korun, což už pro stávající DVD tituly 
představuje určitou konkurenci.

Tituly BluRayEdice.cz zatím vycházejí dva-
krát do měsíce a i přes nízkou cenu se jedná 
o relativně kvalitní tituly. Dobrodružné Eldo-
rado, dokumentární Bílý lev, thriller Zlo mezi 
námi, horor Krabat – Čarodějův učeň, Zaslaná 
pošta Terryho Pratchetta, válečný Plamen a Ci-
tron… Všechny tyto filmy už vyšly a do konce 
roku nás čeká ještě slušná řádka dalších.

Blu-ray disky se (nejen) tímto záslužným 
počinem stávají ještě dostupnější doslova pro 
každého, kdo se chce naplno ponořit do světa 
vysokého rozlišení a zažít něco, co na DVD pro-
stě není technicky možné. Blu-ray ještě nikdy 
nemělo cestu do našich obývacích pokojů více 
otevřenou.

TEXT A F O T O:  Daniel Felix Hrouzek

POZOR! SOUTĚŽ!
Soutěžní otázka:
Maximálně kolik zvukových kanálů nabízí 
v současné době Blu-ray disk?

Odpovězte správně na naši soutěžní otázku a vyhrajte 
Blu-ray s filmem Plamen a Citron. Ze správných odpo-
vědí vylosujeme 2 výherce, jejichž jména zveřejníme na 
stránkách www.filmavideo.cz. Své odpovědi zasílejte do 
30. 6. 2011 na adresu: Filmexport home video, Kaplická 
14, 140 00 Praha 4 nebo email: soutez@filmexport.cz 
a obálku nebo předmět mailu označte heslem PLAMEN 
A CITRON. Nezapomeňte připojit své celé jméno, adresu 
a telefonický kontakt!



film a video  | 25www.filmavideo.cz www.filmavideo.cz24 |  představujeme

Narozen 1955, vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze, působil v Českoslo-
venské akademii věd a v Národním muzeu v Praze, v současné době je spisovatelem na volné 
noze. Napsal více než 50 vědeckých a odborných studií, 15 populárně-naučných knih a 30 his-
torických románů. Dosud se prodalo zhruba 300 tisíc jeho knih. Dále je autorem 2 divadelních 
her, scénáře k filmu Jménem krále a nejrozsáhlejšího populárně-naučného filmového projek-
tu o lidových zvycích (vyšlo pod názvem Lidový rok na 4 DVD). Založil sklárnu Královská huť, 
která vyráběla kopie historického skla (kromě jiného získala ocenění ministra kultury ČR). 

  ?   Jak to přijde, že se podnikatel stal spiso-
vatelem historických románů? 
To jen v učebnicích dějin dělnického hnutí se 
majitelé podniků líčí jako nevzdělaní paraziti. 
Mnozí továrníci byli i autory knih. Namátkou 
Bedřich Engels, že?

  ?   Spisovatelé bývají většinou pro praktický 
život nepoužitelní a o historicích ani nemluvě. 
Jak jste zvládal praktickou stránku podnikání?
Znám jednoho spisovatele a ten si dokonce umí 
doplnit vodu do chladiče svého automobilu. 
Do světa podnikání jsem vstupoval s kapitálem 
asi tak 30 tisíc korun, tehdy ještě českosloven-
ských, takže alespoň nepatrné buňky pro pod-
nikání mám. Už když jsem působil v Národním 
muzeu, snažil jsem se být v první řadě manažer 
a teprve pak historik. Ovšem před třemi lety jsem 
musel řešit problém, že den má jen 24 hodin. 
I když se sklárně dařilo celkem slušně, rozhodl 
jsem se po dlouhém váhání, že budu spisova-
telem na plný úvazek. Vyhasili jsme pece a huť 
mám schovanou, až mi dojdou literární nápady. 

  ?   Co vám osobně dává historie?
Na to se nedá odpovědět krátce. Historie není 
jen hromada učebnicových faktů, ale především 
to jsou životní zkušenosti lidí. Jsou to morální 
a etické hodnoty, příběhy lásky a cti, dramatic-
ké osudy, prostě vše, co naši předkové prožili. 
To oni tuhle zem bránili proti nepřátelům, mý-

tili lesy, stavěli vesnice a města, chránili českou 
kulturu, jazyk a vůbec celou naši národní identi-
tu. Bez nich bychom prostě nebyli. A to, jak mys- 
leli a žili, to si v sobě stále neseme, jenže na to 
zapomínáme. Pokud by lidé historii dobře zna-
li, pak bychom se nedopouštěli spousty chyb. 
Všechno už tu totiž jednou bylo. Jen namátkou 
– nejstarší případ korupce ve státní sféře je do-
ložen ve starověkém Egyptě, první zákon proti 
domácímu násilí lze nalézt v zákoníku knížete 
Břetislava z roku 1039, první baby-box zřídil 
papež Inocenc III. na konci 12. století. A tak 
bych mohl pokračovat. Naši předkové toho znali 
opravdu hodně. Určitě víc, než se píše v učebni-
cích. Anebo lépe řečeno – my nejsme tak chytří, 
jak si někdy sami o sobě myslíme. Mne osobně 
historie naučila pokoře v životě a úctě k tradič-
ním hodnotám.

  ?   Všechny historické zkušenosti přece ne-
jsou jen pozitivní. Co s těmi špatnými?
Právě ty špatné bychom neměli přejít mlčením, 
protože největší hloupostí je opakovat staré chy-
by. Velikost starověkého Říma se začala hroutit 
ve chvíli, kdy se jeho obyvatelé přestali starat 
o sebe a připustili, aby péči o ně převzal všemoc-
ný Řím se svými úřady. Římané zlenivěli a zača-
li zvát do svého města barbary, aby dělali práci 
za ně. Římské ženy se začaly raději bavit, než 
by rodily děti a staraly se o domácnost. Tradič-
ní hodnoty římského patriotismu se rozmělnily 

Spisovatel a historik 

VLASTIMIL VONDRUŠKA
vlivem cizích náboženství. A to byl konec slávy 
Říma. Historie je nejen poučením o slávě, ale 
také o cestě k pádu. Současná Evropa by se měla 
hluboce zamyslet.

  ?   Vaší literární doménou je historická de-
tektivka. V čem by mohli dnešní vyšetřovate-
lé svým středověkým kolegům závidět?
Já bych se pokusil odpovědět trochu jinak. 
V čem bychom mohli závidět my všichni stře-
dověku. Na poli soudnictví je to jistě princip, 
že soudce nemusel hledět na formální předpisy, 
ale soudil výhradně podle svého svědomí a srd-
ce. To je něco, co moderní doba zcela postrádá.

  ?   Co z dnešních zločinů (nazíráno optikou 
středověku) zločin nebyl a naopak?
Ve středověku určitě nebylo zločinem potrestat 
zločince. Neumím si představit, že by soudili člo-
věka, který bránil svůj majetek. Stejně tak určitě 
nebylo zločinem, pokud se řemeslník svobodně 
rozhodl, koho přijme do učení a za jakých podmí-
nek, a koho odmítne, protože se mu nelíbí. A ne-
bylo hanbou, pokud se žena celý život svědomitě 
věnovala domácnosti a rodila děti. 

Zločinec to měl naopak mnohem těžší než 
dneska. Lidé ve středověku nikoho nepřevy-
chovávali, sami měli jídla málo, proč by ještě ži-
vili nějakého lumpa? Ctili život, a proto zločince 
popravovali. To není v rozporu, jak by se mohlo 
zdát. Zločinec, pokud by byl propuštěn, mohl by 
ublížit nevinnému křesťanovi. A mocní tehdej-
šího světa měli povinnost bezbranné chránit. 
Hádali se mezi sebou, stejně jako ti dnešní, ale 
současně měli v ruce meč. A to bylo jen dobře. 
Lehké to neměli ani lidé, kteří by zapomněli 
na křesťanskou zásadu – kdo nepracuje, ať nejí. 

  ?   Jaký je pro vás nejnepochopitelnější stře-
dověký hrdelní zločin? Krádež medu z úlu?
Krádež, byť medu z úlu, je stále krádež. Pro mne 
bylo vždy tím nejnepochopitelnějším hrdelním 
zločinem kacířství. Protože bez svobody myšle-
ní zdegeneruje každá společnost.

  ?   Máte svého Sherlocka Holmese a čím se 
vyznačuje?
Mým nejúspěšnějším literárním detektivem je 
správce hradu Bezdězu rytíř Oldřich z Chlumu. 
O něm dosud vyšlo 14 románů, byl natočen film 
(Oldřicha hrál Karel Roden) a vzniklo několik 
rozhlasových her. Na Bezdězu je expozice věno-
vaná Oldřichovi z Chlumu a můj hrdina má také 
svůj fanklub. Jeho obliba mezi čtenáři je snad 
dána tím, že je to čestný soudce, statečný rytíř, 
správný chlap a věrný manžel. 

  ?   Líbilo by se vám, kdyby se Česko opět sta-
lo královstvím?
Samozřejmě, ovšem za předpokladu, že bych 
byl šlechticem a měl své panství. A že bychom si 
o sobě mohli rozhodovat doma a nikoli v Mosk-
vě, Washingtonu nebo Bruselu. Prostě tak, jak 
to bylo v době našich přemyslovských a lucem-
burských panovníků.

F O T O:  Vlastimil Vondruška

rzity Pr ůsobil Českoslo-

VÍCE O AUTOROVI NA 
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Drsný  příběh z vězeňského prostředí, který  smetl své  konkurenty při udílení cen Goya – špa-
nělské obdoby Oscarů, po úspěšném uvedení v českých kinech chce nyní dobýt a šokovat české 
a slovenské diváky na Blu-ray discích.

Tak hustý film z prostředí věznice tady dlou-
ho nebyl. Cela 211 ale nešokuje zdaleka jen 
naturalistickým zobrazením nepřátelské-

ho prostředí španělských kárnic. Snímek patří 
mezi to nejlepší, co španělská kinematografie 
za poslední roky vyprodukovala.

Film Cela 211 byl nominován na šestnáct cen 
Goya. Získal jich nakonec osm: 

za nejlepší film, nejlepší režii (Daniel Mon-
zón), nejlepší mužskou hlavní roli (Luis Tosar), 
nejlepší ženskou vedlejší roli (Marta Etura), 
nejlepší herecký objev v mužské kategorii (Al-
berto Ammann), nejlepší adaptovaný scénář, 
nejlepší střih a nejlepší zvuk.

To jsou ceny, které odborná porota přiřkla fil-
mu, který popisuje vězeňskou vzpouru a vztahy 
jednotlivých vězňů během ní.

„Množství cen nás samozřejmě potěšilo, ale 
jste-li nominován v celkem šestnácti katego-
riích a potom dostanete osm hlavních cen, zas 
tak velké překvapení to není,“ uvedl sebevědo-
mě producent filmu.

Petru Křivánkovi (producent distribuční spo-
lečnosti Filmpark, s.r.o.) se film velmi líbil a říká: 
„Bezesporu nejlepší vězeňský film všech 
dob!“

A nyní se dostáváme k ději samotného filmu: 
Juan Oliver si chce udělat dobré jméno ve své 
nové práci ve věznici a vyráží na cestu raději 
dříve. Doma nechává svou těhotnou ženu Ele-
nu. Toto rozhodnutí navždy změní jeho osud. 
Ve věznici propuká vzpoura a Juan během své 
cesty po věznici přijde k úrazu a je omráčen. 
Když se probere, nachází se v cele 211. Okamžitě 
pochopí vážnost situace a protože jej nikdo ne-

zná, tváří se jako nový vězeň. Pokud chce zůstat 
na živu, nesmí se nikdo z rozvášněných vězňů 
dozvědět, že ve skutečnosti patří k dozorcům…

Samotná zápletka je ve své jednoduchosti ge-
niální. Umístěte jednoho klaďáka do budovy plné 
padouchů a máte o napětí postaráno. V případě 
Cely 211 však žádné béčko nečekejte. Tohle je po-
ctivé a dobře napsané drama s nejednoznačnými 
postavami, kdy jsou padouši na obou stranách 
barikády a zároveň ne každý je takový záporák, 
jak se na první pohled zdá. Sám Juan moc dobře 
ví, že když jednou špatně zareaguje, skončí jako 
rukojmí. Pokud bude mít kliku. A tak lže, mluví, 
přetvařuje se a snaží se na sebe neupozorňovat. 
Zároveň ale musí držet rozjeté vězně na uzdě 
a zajistit, aby neudělali žádnou hovadinu, jako je 
třeba podříznutí rukojmích. V tom případě by to-

tiž do kriminálu naběhla policejní jednotka, kte-
rou by osud jednoho zapomenutého bachaře moc 
nezajímal. A zjišťuje, že ne všichni vězni jsou jen 
monstra, která patří za mříže.

Cela 211 hodně těží z originální zápletky, 
dobrých dialogů, zajímavých charakterů a vyni-
kajících herců. Hlavní hrdina je sice tak trochu 
srab, ale chová se uvěřitelně a i v okamžiku, kdy 
musí během několika vteřin přepnout z módu 
„ten tichý vzadu“ na „poteče krev a ta moje to 
nebude“, mu budete všechno věřit. Ještě zají-
mavější je však postava vraha a vůdce vzpoury 
Malamadreho. Tomu je jedno, jak to celé dopad-
ne, protože už si něčím podobným prošel. Dobře 
ví, že se z vězení nedostane živý a že buď skončí 
s kulkou v hlavě teď, nebo zemře stářím na své 
cele. Tak proč si trochu neužít a nedonutit ba-
chaře a vedení věznice k nějakým těm ústup-

kům, jež by vězňům usnadnily život? Luis Tosar, 
kterého si můžete pamatovat jako hlavního zá-
poráka z Miami Vice, má charisma přirozeného 
vůdce a kdyby vám někdo jako on řekl, abyste 
šli do sprch zmlátit zajatého bachaře, šli byste 
bez keců. Jde z něho strach, ale rozhodně to 
není typický zlý filmový mukl.

Celu 211 by měli zkusit všichni. I ti, co zrovna 
vězeňské filmy moc nemusí. Je to zajímavá a pře-
devším napínavá podívaná s originálním příbě-
hem a spoustou nečekaných a šokujících zvratů…

REAKCE NĚKTERÝCH DIVÁKŮ 
JASM: O ději jsem dopředu nic nevěděl, stačilo 
mi vysoké hodnocení a země původu, aby mě 
film zaujal a rychle si jej koupil. A opravdu, Cela 
211 je velká paráda s dobrým příběhem, vysokým 
tempem a vynikajícími hereckými výkony, působí 
velmi autenticky. Celkem adrenalin, doporučuju. 
Phreaker: Skvělá atmosféra, dokonalé obsaze-
ní, excelentní herecké výkony, skvělý spád. To 
vše dělá z Cely 211 jeden z nejlepších filmů, které 
jsem poslední dobou viděl.
viperblade: To takhle ke mně přijde jeden kámoš 
a říká, jestli jsem viděl nějakou Celu 211. Já mu 
říkám, že ne, on na to, že to si musím sehnat. 
Poté, co mi to za pár dnů vychválil i další kámoš, 
jsem si tenhle film sehnal a výsledek předčil má 
očekávání. Tenhle film se zpočátku zdá pomalý, 
ale to je jen pár minut a pak se to začne kupit. 
Jedna událost stíhá druhou a vše vede k jednomu 
neodvratnému konci. Tento snímek jede ve vlast-
ních, nezajetých a poměrně originálních kolejích. 
Věřím, že tohle nebylo naposledy, co jsem tento 
skvělý film viděl. 100 %!!!

Blu-ray Cela 211: Vězeňské peklo je k zakoupe-
ní od 1. 6. 2011 v trafikách, prodejní síti a na  
e-shopu www.BLURAYedice.cz za 199 Kč / 8 EUR.

TEXT :  BLURAYedice.cz
ZDR O J:  blesk.cz, csfd.cz , film.moviezone.cz, 

BLURAYedice.cz
F O T O:  BLU-RAY edice, Filmpark, s.r.o.,  

ATLANTIS entertainment CZ, © IFC Films

PŘIPRAVTE SE NA VĚZEŇSKÉ PEKLO!
Cela 211 bude ve vysokém rozlišení… 
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DĚVČATA NEDEJTE SE!
Loučení dvou milenců 

Osud herečky Adiny Mandlové, nejprve 
sekretářky a manekýnky, se začal v roce 
1933, kdy Hugo Haas a režisér Martin Frič 

napsali a natočili komedii Život je pes, v níž si 
téměř debutantka (objevila se teprve podruhé 
před kamerou) zahrála hned hlav-
ní dívčí roli. Eva Durdysová je mo-
derní dívka, které to sluší nejen 
ve vybraných modelech a róbách, 
ale i v overalu s montážním klí-
čem v ruce, když se pokouší opra-
vit porouchaný automobil.

Adina Mandlová se pak stala 
na nějaký čas Haasovou partner-
kou i v osobním životě. Seznámili 
se v baru a – jak Mandlová pozdě-
ji zavzpomínala – „uplynul téměř 
rok, než se mi podařilo přesvěd-
čit Haase a zároveň s ním jedno-
ho producenta o tom, že já jsem 
ten nepochopený talent, který 
čeká na odhalení.“ Je to řečeno 
vtipně, haasovsky sebeironicky, 
ale pravdivě. Což potvrdily vzápětí další jejich 
společné filmy, ve kterých si opět s chutí zahrá-
li milence: Mazlíček a Ať žije nebožtík. V roce 
1937 se jejich jména objevila v titulcích hned 
tří filmů: Kvočnu Haas režíroval, sebe neobsa-
dil, Mandlovou ano. V komedii Mravnost nade 
vše byli oba již dřívější milenci ve vztahu otec 
a dcera; Haas, který je spoluautorem scénáře, 
si ale napsal repliku, která zasvěcené pobavila: 
„Mám to ale pěkná děvčata!“ 

Poslední film, který spolu natočili, se jme-
nuje Děvčata nedejte se! a Haas ho režíroval 

společně s J. A. Holmanem. Haasův partner 
se proslavil následně v době protektorátu zá-
sluhou filmů, které lze označit za společenská 
dramata: Minulost Jany Kosinové, Modrý zá-
voj, Rukavička. Posledním filmem z domácí 

produkce, v jehož titulcích 
čteme Holmanovo jméno, 
byla celovečerní reportáž 
o návratu prezidenta Beneše 
z exilu, nazvaná Vlast vítá. 
Pak tento režisér emigroval.

Děvčata nedejte se! mů-

žeme označit za situační veselohru, třebaže 
divákům je nabídnuto i několik dojímavých 
situací. Ostatně Hugo Haas do svých komediál-
ních filmů rád přidával ingredienci sentimentu. 
Středoškolský profesor s příznačným jménem 
Pokorný, značně stydlivý a nesmělý, představo-
vaný Haasem, konečně získá místo na církevní 
škole. Před odjezdem nalezne přede dveřmi od-
ložené nemluvně, o které se postará společně se 
studentkami…

Pochopitelně, že v početném třídním ansám-
blu hrála prim Adina Mandlová, ale jednu ze stu-
dentek si zahrála Maria von Bibikoff, budoucí 
paní Haasová, pro niž vymyslel její manžel pře-
zdívku Bibinka. Adina Mandlová si s ní pak i do-
pisovala. Hugo Haas jí napsal jen jednou, pro-
tože mu jeho bývalou milenku někdo pomluvil.

TEXT :  Pavel Taussig
F O T O:  archiv FEX
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FILMEXPORT
Nakupujte u nás a získejte slevu a dárek

* Při objednávce nad 500 Kč dostanete slevu 20 %
* Za každá 2 zakoupená DVD si můžete vybrat 1 DVD z naší dárkové sady zdarma

Legenda jménem 
Merlin

James Bond  
a jeho hračky Messerschmitt 262

Vyberte si alespoň 2 libovolné tituly 
z nabídky na našich webových stránkách 
www.filmexport.cz. nebo si objednejte 
katalog filmů domů na telefonním čísle: 
261.213.664 případně pište na adresy:  
video@filmexport.cz  či  FILMEXPORT 
HOME VIDEO, Kaplická 14, 140 00 Praha 4.
Akce platí pouze při uplatnění kupónu!

Při koupi 6 DVD  
všechny 3 dárky zdarma!
Nabídka platí 
od 1. 6. do 15. 7. 2011.

Titul Cena ks      Dárek A, B, C

Celkem

Kupón zašlete na adresu: Filmexport Home Video, Kaplická 14, 140 00 Praha 4. Zboží vám bude doručeno na dobírku (poštovné a balné činí 100 Kč). 
Kupón můžete též naskenovat a zaslat na video@filmexport.cz. Zboží si můžete také, po předložení kupónu, vyzvednout osobně na výše uvedené adrese.
www.filmexport.cz                                                    PLATNOST KUPÓNU:  1. 6.–15. 7. 2011

KUPÓN
Objednávám tyto filmy na DVD: Jméno:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

Uveďte přesné názvy filmů tak, jak jsou uvedeny na webových strán-
kách či v katalogu. Při větší objednávce je možné přiložit zvlášť seznam 
s dalšími tituly, cenou a kusy.

Při objednávce nad 500 Kč získejte 
navíc slevu 20 % na celý nákup

ČERVEN 2011

DÁRKY PRO MĚSÍC ČERVEN:

LegLegLegLegLegLegLegLegLegLegLegLegLegLegLegLegLeg
A B

MesMesMes

C



film a video  | 29www.filmavideo.cz www.filmavideo.cz28 |  nalezeno v archivech

BROM V ATELIÉRU: „ŽIVOT JE KRÁSNÝ“

Jako by chtěl smazati pesimistický závěr 
svého „Tuláka Macouna“, vyrobil Ladislav 
Brom ve své vlastní režii jako svůj nový film 

bezstarostnou a hravou komedii „Život je krás-
ný“, jejíhož autora Pavla Škampu bychom patr-
ně marně hledali ve všech adresářích; mnohem 
úspěšněji by se patrně s tímto pseudonymem vy-
pořádal dovedný luštitel rebusů, který by v něm 
jistě nalezl iniciálky jmen několika známých 
filmových pracovníků. „Macoun“ vylíčil příběh 
řádného muže a poctivého řemeslníka, kterého 
nouze přivedla na cestu zločinu a vyloučila tím 
z lidského společenství, do něhož se už nesměl 
vrátit. Byl to tragický osud, jenž dohnal dělní-
ka z lásky k ženě, které bylo podstoupiti těžkou 
operaci, na niž nebylo peněz, k zločinu a jenž 
mu určil opuštěnou smrt starého tuláka bez 
smíření. Jako by to bylo nutno napraviti, zau-
jal se tentokrát Brom komedií, dýchající svěžím 
optimismem a učící diváky, že nikdy není tak 
zle na světě, aby nemohlo být lépe, aťsi třebas 
člověk píská kudlu v podkrovním ateliéru a má 
dluhů, kam se jen podívá, a zdá se mu, že nemá 
žádných vyhlídek do budoucnosti a že už nikdy 
nenajde toho, koho má rád. „Život je krásný“, to 
je motto tohoto optimistického filmu, které se 
vrací jako refrén znova a znova.
Prozatím je film ovšem ještě jen v ateliéru a mu-
síme podniknout dlouhou cestu přes Smíchov 
a Radlice, než se ocitneme na širokém dvoře ate-
liérů Foja. A ve velkém studiu je nutno prodrati 
se lianami kabelů, lesem reflektorů a houštinami 
dekorací, než staneme na ozářeném prostran-
ství, na kterém se právě natáčí.

Přes rameno script-girl, sl. Ženíškové, čteme 
v tlusté knize filmového scénáře scénu, která se 
právě natáčí. Je to výjev z předsíně bytu spiso-
vatele Herolda. Na lavici sedí zamyšlený elegant-
ní muž, v kterém poznáváme Jiřího Steimara 
z Národního divadla. Hraje ve filmu nakladatele 
Hartla, který se uchází u spisovatele Herolda (je 
to nová úloha Oldřicha Nového) o jeho nový ro-
mán. Zatím co osvětlovací mistr již dává posled-

ní příkazy ohledně osvětlení scény, absolvuje 
režisér Brom poslední zkoušky s herci. Na jeho 
povel otevírají se postranní dveře a do ozářené 
scény vstupuje jimi jeden z nejsympatičtějších 
charakterních komiků našeho divadla a filmu, 
znamenitý Václav Trégl. Po delší přestávce vrací 
se tento vynikající herec opět na filmové plátno 
úlohou dobráckého domácího, který nepřestává 
soptit na své neplatící bohémské nájemníky, při-
tom to však se svým věčným hubováním nemyslí 
vůbec zle.

Zastavuje se v předsíni u Steima-
ra a ptá se ho: „Nejste taky majitel 
domu? Poradil bych vám, abyste 
tam nemusil chodit… Skvělá my-
šlenka. Domácí, který odpouští 
dlužný nájem, se stane nesmrtel-
ným …“

„Vy chcete být nesmrtelný?“
Na to se domácí pán vítězně 

zatváří: „Já už jsem…“ a důstojně 
odchází, zatím co sluha, předsta-
vovaný Zacpalem z Nového diva-
dla, vpouští Steimara dále.

Režisér Brom sleduje napjatě 
scé nu a chvílemi opravuje detai-
ly v hereckém výrazu herců. Ale 
vidíte na něm, že je spokojen 
a dává povel k natočení scény. 
Předtím se již dohodl se svým 
vynikajícím kameramanem 
Ferdinandem Pečenkou 
o stanovišti kamery 
a o záběru fotogra-
fickém. Poněvadž 
zatím nařídil již 
osvětlovací šéf 
Krampera svět-
la, může se jeti 
naostro. Po-
znáte v Bromovi 
režiséra-herce 
v tom, jak pozo-
ruje scénu: to není 
chladný pohled filmo-
vého technika, ale účast-
né sledování výjevu hercem, 
který sám dobře zná zákony 
hereckého tvoření a jako by si v mysli 
text současně říkal s hercem na scéně. 
(To jest ostatně starým zvykem herců: 
Pozorovali jsme často v zákulisích diva-
del i v ateliérech, že si herci, pozorující 
scénu, říkávají v duchu nebo nevědomky 
šeptem text s sebou.)

Režisér nechá natočiti scénku po dru-
hé a po třetí, až je vypracována do úplné 
čistoty. Při posledním opakování září již 
jeho obličej naprostou spokojeností. Při-
neseme někdy článek o tom, jak se režiséři 
tváří při pozorování svých filmů. Zatím, co 
Otakara Vávru neopouští klid a naprostá jis-
tota, je Martin Frič neustále úsměvný a vlíd-
ný. Vladimír Slavínský se dává strhnouti dě-
jem a hereckým výkonem tak, jako nejprostší 
divák, který vidí film po prvé, a vybuchuje 

i v malé ateliérové promítačce co chvíli v hlasitý 
smích. Jan Sviták díval se na svého „Podskaláka“ 
s nervosním napětím a nezasmál se ani tehdy, 
když všichni diváci propukali v smích. Také Bro-
movi jiskří zaujatě již nyní oko v ateliéru a spo-
kojenost z něho vyzařuje a přenáší se na celé 
okolí.

Režisér Brom má ostatně důvody ke spokoje-
nosti již se zřetelem k hereckému obsazení, kte-
ré svému filmu dal, neboť obsadil všechny role 
umělci, na které se může rozhodně spolehnout. 
Hlavní mužská úloha spisovatele Herolda dává 
po dlouhé době opět Oldřichu Novému herecké 

možnosti. Jeho přítele Bedřicha, 

herce bez zaměstnání, hraje Bedřich Veverka. 
Jak jsme již uvedli, vrací se tu opět k filmu zna-
menitý Václav Trégl v roli domácího, Ladislav Pe-
šek tu má velkou a zábavnou roli popleteného 
sochaře a hlavní dívčí roli hraje Lída Baarová, 
která tu bude moci své herecké schopnosti 
v úloze prosté sochařky, dostávající se do ne-
tušených situací, projeviti mnohem spíše, než 
v efektivních statických postavách. Porce 
životního optimismu, to je tento nový český 
film.
Pozn. red.: Text je doslovným přepisem 
originálu se zachováním původního 
jazyka a stylistiky.

ZDR O J:  Kinorevue čís. 11, ročník VII,  
vydáno 30. října 1940

Film Život je krásný s Oldřichem Novým 
a Lídou Baarovou bude v prodeji na DVD 

od 17. června 2011 v novinových stáncích.
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OSCAROVÉ HITY A ÚTOK MIMOZEMŠŤANŮ 
MEZI ČERVNOVÝMI NOVINKAMI

Populární herec Colin Firth ztvárnil hlavní 
roli anglického krále Jiřího VI. ve filmu 
Králova řeč, který je inspirován skuteč-

ným příběhem. Jiří V. umírá v roce 1936 a jeho 
syn Eduard VIII. skandálně abdikuje ještě téhož 
roku kvůli vztahu s dvakrát rozvedenou Ameri-
čankou. Na řadě je Albert (Colin Firth), který je 
korunován v roce 1937 jako Jiří VI. Albert ov-
šem celý život trpí vadou řeči a není schopen 
mluvit na veřejnosti.  

Británie stojí na prahu 2. světové války 
a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale 
jen těžko vidí v koktavém králi. Králova milují-
cí manželka Alžběta (Helena Bonham Carter), 
budoucí královna matka, proto domluví setkání 
s úspěšným, ale poněkud svérázným a excent-
rickým logopedem Lionelem Loguem (Geoffrey 
Rush). Král nakonec přistoupí na neobvyklý způ-
sob léčby a s pomocí Loguea, rodiny, vlády i Win-
stona Churchilla vadu řeči překoná. Dokáže ale 
obstát i ve chvíli, kdy je třeba, aby v rádiu pronesl 
zásadní projev, který má povzbudit a inspirovat 
anglický národ v době, kdy to nejvíce potřebuje?

Film Králova řeč zaznamenal fenomenální 
úspěch při udílení Cen Akademie® letos v únoru. 
Získal Oscara v kategoriích nejlepší film, nejlepší 
režie a nejlepší scénář. Oscara po zásluze dostal 
i Colin Firth za hlavní roli krále Jiřího VI. 

DVD Králova řeč si můžete koupit v obcho-
dech od 6. června za více než přátelskou cenu 
199 korun. Příznivci vysokého rozlišení si film 
mohou pořídit i na Blu-ray disku. O dva týdny 
později se pak DVD bude prodávat i v novino-
vých stáncích.  

Oscarem je oceněn i mimořádný film Černá 
labuť. Za hlavní roli ho získala herečka Nata-
lie Portman. Režisér Darren Aronofsky (Wrest-
ler, Fontána) natočil skvělý „psychosexuální“ 
thriller, od kterého nedokážete odtrhnout oči. 
Natalie Portman předvádí nejlepší výkon své 
herecké kariéry v roli Niny, úžasně talentované, 
ale nebezpečně labilní baleríny, jež se právě při-
blížila k bodu zlomu a stojí jen krok od hvězdné 
slávy. Nina se pod tlakem náročného tanečního 
mistra (Vincent Cassel) a kvůli hrozbě v podo-

bě svůdné taneční konkurentky (Mila Kunis) 
postupně odtrhává od reality a ocitá se v zajetí 
živé noční můry. 

Natalie Portman na sebe poprvé upozornila 
už ve svých dvanácti letech vedlejší roli v thri-
lleru Leon. Cesta za Oscarem vedla přes Hvězd-
né války, V jako vendeta, Na dotek nebo Goyovy 
přízraky. Černá labuť je přelomem v její kariéře 
nejen kvůli Ceně Akademie®. Při natáčení filmu 
se seznámila s francouzským baletním taneční-
kem a choreografem Benjaminem Millepiedem, 
se kterým čeká dítě. 

DVD Černá labuť vychází v exkluzivním bale-
ní a to dokonce ve čtyřech variantách. Krabič-
ka DVD je balena v pouzdru z tvrdého papíru. 
Zákazníci si mohou vystřihnout přední stranu 
tohoto papírového pouzdra a využít jej jako ex-
kluzivní grafický list například k zarámování. 
DVD a Blu-ray disk Černá labuť se bude v obcho-
dech prodávat od 20. června. 

Světová invaze je výbušným příspěvkem do 
žánru akčního sci-fi. Seržant námořní pěchoty 
Nantz (Aaron Eckhart) stojí se svou četou proti 

nepříteli, který se od těch předchozích zásadně 
liší. Zemi totiž napadla armáda mimozemšťanů. 
Lidé všude na světě bezmocně přihlížejí tomu, 
jak vetřelci dobývají největší města planety. Los 
Angeles se stává poslední výspou lidstva v této 
bitvě, kterou nikdo nečekal. Právě četa seržan-
ta Nantze stoji v ohnisku bojů a má jedinečnou 
šanci zvrátit průběh bitvy. 

Stále populárnější sympaťák Aaron Eckhart 
si ve Světové invazi vyzkoušel akční žánr. Herec 
se známou tváří, ale s pro našince těžko vyslo-
vitelným a těžko zapamatovatelným jménem, 
je známý jako Two Face z posledního batma-
novského filmu Temný rytíř nebo jako sarkas-
tický popularizátor tabáku z komedie Děkuje-
me, že kouříte. Dámská část publika si na něj 
vzpomene jako na partnera Julie Roberts z fil-
mu Erin Brockovich, kde se objevil jako motor-
kář s dlouhými vlasy. 

DVD a Blu-ray Světová invaze je k dostání 
v obchodech od 13. června. 

TEXT A F O T O:  Bontonfilm

Colin Firth 
jako Jiří VI.

Natalie Portman 
v Černé labuti

Aaron Eckhart 
ve filmu Světová invaze
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KVÍZ A KŘÍŽOVKA
Červnové číslo je kromě Adiny Mandlové věno-
váno i historiku Vlastimilu Vondruškovi, a pro-
to jsme pro vás připravili soutěžní kvíz o knihy 
Vlastimila Vondrušky, které vydalo nakladatel-
ství Moba. Křížovka je věnována Adině Mandlo-
vé a vyhrát v ní můžete sadu DVD Děvčata nedej-
te se!, Mazlíček a Ať žije nebožtík. Ze správných 
odpovědí vylosujeme 5 kvízových výherců a 5 
výherců pro křížovku. Odpovědi posílejte do 
30.6.2011 na adresu: Filmexport home video, 
Kaplická 14, 140 00 Praha 4 nebo e-mail: sou-
tez@filmexport.cz a obálku nebo předmět mai-
lu označte heslem KVÍZ nebo KŘÍŽOVKA ČERVEN 
2011. Nezapomeňte připojit své celé jméno, ad-
resu a telefonický kontakt! Jména výherců sou-

těží červnového čísla naleznete na stránkách 
www.filmavideo.cz nejpozději do 10. července 
2011. Jména výherců budou také otištěna v srp-
novém čísle časopisu. Výhry odesíláme do 14 
dnů od ukončení soutěže.

Soutěžní otázky:
1. Jak se jmenuje nejúspěšnější literární 

detektiv Vlastimila Vondrušky, o kterém 
dosud vyšlo 14 románů?

a) Jakub Kočí z Císař
b) Oldřich z Chlumu
c) Jindřich Vrbata
2. Jak se jmenuje jedinečný filmový doku-

ment o lidových zvycích, jehož autorem 
je právě spisovatel Vlastimil Vondruška? 

a) Lidové tradice a zvyky
b) Tradice a zvyky národa českého
c) Lidový rok
3. Které vydavatelství vydalo knihu V. Von-

drušky Záhada zlaté štoly?
a) Academia
b) Albatros
c) MOBA
4. Kdy byl zřízen první baby-box?
a) na konci 12. století
b) na začátku 19. století
c) na začátku 21. století

5. Kolik divadelních her Vlastimil Vondruš-
ka zatím napsal?

a) 2
b) 5
c) ani jednu
6. Sklárna Královská huť, kterou V. Vond-

ruška založil a která vyráběla kopie his-
torického skla, získala ocenění…

a) ministra školství ČR
b) ministra průmyslu a obchodu ČR
c) ministra kultury ČR
7. Jaké zaměstnání v současné době vyko-

nává spisovatel V. Vondruška?
a) archivář v Národním muzeu v Praze
b) spisovatel na volné noze
c) sklář v Královské huti

CENY PRO VÝHERCE KVÍZU: knihy Vlastimila 
Vondrušky – Prokletí brněnských řeholníků, 
Zloději ostatků, Letopisy královské komory,  
14. století, Klášterní madrigal

Řešení ze str. 23: A – Honzíkova cesta, 1956, 
B – Poslušně hlásím, 1957, C – Rusalka, 1962,  
D – Dívka v modrém, 1941, E – Král Šumavy, 1959, 
F – Limonádový Joe, 1964, G – Byl jednou jeden 
král…, 1954

Výherci z čísla duben 2011:
Kvíz – Dana Uhrová, Loučeň; Zdeňka Kuďousko-
vá, Uničov; Jiří Kašík, Praha 9; Stanislav Svatoš, 
Kladno; Jana Chramostová, Pecka
Křížovka – David Kácl, Jeneč; Vítězslav Čmelík, 
Brno; Jan Formánek, Česká Lípa; Daniel Pilař, 
Mělník; František Kraus, Ostrava

Akce trvá  
od 1. 6.  

do 30. 6. 2011

Speciální
slevy

K dostání  
v síti 

TESCO

Sety dokumentů  
a českých filmů  

jen za 99 Kč



Seznam prodejen: Praha – Megastore, Černý Most, Letňany, Zličín, Smíchov, Chodov; Mladá Boleslav; Ústí nad Labem; 
Liberec – OC Forum; Chomutov – Globus; Hradec Králové; Pardubice – Globus; Brno – Olympia, Vaňkovka, nám. Svobody; 

Olomouc – OC Haná; Ostrava

Akce trvá od 1. 6. do 30. 6. 2011 
ve všech prodejnách Bontonlandu

A VYBERTE SI DÁREK!
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KUPTE SI JEDNO Z TÌCHTO DVD 
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