květen 2011
0,30 Eur

novinky na

DVD nejen v trafikách

5,90 Kč
Hity měsíce

téma měsíce

FILMEXPORT

V prodeji od 6. 5. 2011

Erotika v českém filmu
Naše herečky se nestydí. A nemají proč, jak jistě potvrdí
vděčné publikum, zvláště jeho mužská část. Protože je
květen nazýván měsícem lásky, připomeňme si některé scény z českých filmů, v nichž se pohybují vnadné
herečky, jimž chybí podstatná část kostýmu, někdy
n a le zne te n a s tr. 7
dokonce celý.
FILMEXPORT

UVNITŘ

V prodeji od 16. 5. 2011

Přehled filmů na DVD
v trafikách s uvedením
termínů prodeje!
Te rr y P ra t chett

Zeměplocha
poprvé na Blu-ray

v ý ro čí
Dne 9. května 2011 si připomeneme 110. výročí
narození režiséra Gustava Machatého.

Zeměplocha je plochý svět, jehož
nádhera se dá nejlépe ocenit při pohledu z výšky. Vypadá v podstatě
jako geologická pizza, s úplnou sbírkou krajinných typů od pouští přes
úrodné nížiny po věčně zasněžené
vrcholky majestátních pohoří. Putuje vesmírem na zádech čtyř slonů,
kteří stojí na hřbetě velké vesmírné
do konče ní s t r. 21
želvy A‘Tuin.

FILMEXPORT

V prodeji od 23. 5. 2011
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6	Lidové tradice a zvyky:
Pálení čarodějnic

Milé čtenářky, milí čtenáři,

a doufáme, že vás ani květnové číslo našeho
abecední a kalendářní přehled filmů na DVD

Kamera! Svlékat

a BD rozšířený o další významné vydavatelské

8

Svatá válka

společnosti.

katalogových

listech

budete moci přečíst více o některých filmech

Gustava Machatého, povídání o Zaslané
poště spisovatele Terryho Pratchetta, článek

filmový archiv.

9. 5.

* režisér Gustav Machatý

16. 5.

* Marie Vášová

18. 5.

* produkční Ivo Mathé

19. 5.

* Iva Janžurová

19. 5.

† Karel Degl

25. 5.

* režisér Rudolf Adler

28. 5.

* Pavlína Filipovská

28. 5.

* Svatopluk Skopal

(1951, 60 let)

(1931, 80 let)

(1901, 110. výročí narození)

(1901, 110. výročí narození)

(1911, 100. výročí narození)

(1951, 60 let)

Samozřejmě nechybí ani soutěžní strana
s křížovkou a kvízem pro bystré hlavičky.

23

DVD versus Blu-ray

z březnového čísla.

(1941, 70 let)

(+1951, 60. výročí úmrtí)

Pevně věříme, že se vám náš měsíčník líbí a že
v něm nacházíte užitečné a zajímavé informace.

Tři chlapi v chalupě
Přejeme vám krásný slunečný květen!

(1941, 70 let)

(1941, 70 let)

BcA. Lenka Kosztolányiová

Soutěžní křížovka a kvíz
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* Václav Řezáč

výpravách a představíme vám i Národní

Na stejné stránce také naleznete jména výherců

27

5. 5.

o lidových tradicích a zvycích, křížových

Připomínáme si obrazem

26	Nalezeno v archivech:
Plavci na Otavě

* Jiřina Bohdalová

(1936, 75 let)

Kromě toho na vás čeká biografie a filmografie

22

25

3. 5.

Květen je měsícem lásky a tak jsme pro vás

18–19 Kalendářní rejstřík filmů
na květen

24	Představujeme: Národní
filmový archiv

* skladatel Ondřej Soukup

a prohlédnout si i obal DVD či BD.
připravili článek o erotice v českém filmu.

21	Úžasná Zeměplocha
Terryho Pratchetta

2. 5.

si

17–18 Abecední rejstřík filmů
na květen

20	Pirátství v Čechách /
Ďáblova past

* kameraman František Uldrich

měsíčníku nezklame. Opět v něm najdete

7

 –16 K
 atalogový přehled
9
prodeje DVD v trafikách

1. 5.

vám za podporu! Moc si toho vážíme

Na

šéfr edak t orka

Další číslo vychází:
27. května 2011
•
•
•
•
•

Najdete v něm mimo jiné:
abecední i kalendářní
přehled filmů v trafikách
novinky na Blu-ray a DVD
článek o Adině Mandlové, která bude mít 20. výročí úmrtí
spoustu zajímavých článků
soutěže o ceny

GUSTAV MACHATÝ

VÝROČÍ

3	Výročí měsíce –
Gustav Machatý

(1951, 60 let)

3. 5. 1963
6. 5. 1949
premiéra filmu Smrt premiéra filmu
si říká Engelchen
Němá barikáda

výročí měsíce | 3
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herec, scenárista a režisér

arodil se 9. května 1901 v Praze v rodině
zámožného obchodníka a majitele realit.
Filmu se věnoval už od svých dvanácti
let. Nedokončil ani reálné gymnázium a stal se
pomocníkem promítače a klavíristou ve dvou
pražských kinech.
V roce 1918 byl asistentem ve společnosti
Pragafilm, kterou založil Antonín Fencl, a také
v Excelsiorfilmu Richarda Baláše. Podařilo se
mu nalézt uplatnění jako herec a v únoru 1919
se poprvé objevil na filmovém plátně v epizodce
Branaldovy grotesky Alois vyhrál los. V témže
roce se také podílel jako spolupracovník scenáristy J. S. Kolára na Lamačově filmu Vzteklý
ženich. Zároveň získal další epizodní roli v Kolárově a Lamačově melodramatu Akord smrti, natočeném pod značkou produkční firmy
K.L.I.M., jejíž název tvořily iniciály režisérů Kolára a Lamače, kameramana Innemanna a také
Machatého. Pro distribuci svých filmů potom
založili společnost Quatuorfilm.
Jako samostatný režisér debutoval téhož
roku krátkou situační groteskou ve stylu amerických veseloher Teddy by kouřil, ve které
si i zahrál a která byla natočena v Geemfilmu
(opět iniciály Machatého). Pětici jeho počinů
roku 1919 pak doplnila středometrážní detektivní komedie Přemysla Pražského a J. S. Kolára
Dáma s malou nožkou. Byla natočena podle
jeho námětu a scénáře, v jeho produkci a sám
si v ní zahrál detektiva. V tomto filmu také de-

butovala pozdější herecká hvězda evropského
formátu Anny Ondráková.
V říjnu 1920 odcestoval na zkušenou do Spojených států, kde se na konci svého pobytu stal
tajemníkem slavného herce Eddy Pola, s nímž
potom navštívil Evropu i Prahu. Po návratu
do Čech si zahrál nejprve v epizodce dramatu
Karla Lamače Bílý ráj (opět s Anny Ondrákovou).
Jako režisér se doma znovu prosadil až na začátku roku 1926, kdy na svůj talent upozornil
adaptací Tolstého Kreutzerovy sonáty, ve které filmovým obrazem přesvědčivě přetlumočil
vnitřní stav hrdinů a zároveň zinternacionalizoval předlohu. Film dosáhl mezinárodního úspěchu. Po nezdařeném Švejkovi v civilu natočil
v roce 1929 podle vlastního námětu a scénáře
(anonymně na něm spolupracoval také Vítězslav Nezval) velkoryse pojatý Erotikon, drama
s mladičkou Slovinkou Itou Rinou a norským
hercem Olafem Fjordem v hlavních rolích. Snímek s vynikající kamerou Václava Vícha představuje největší Machatého úspěch v němé éře
filmu.
Na mimořádně silném výtvarném vyznění
jeho prvního zvukového filmu Ze soboty na neděli se opět podílel kameraman Vích a jako architekt později mezinárodně uznávaný dokumentarista Alexander Hackenschmied. Sociálně
laděný příběh dvou mladičkých stenotypistek
byl natočen podle námětu a scénáře Vítězslava
Nezvala a s hudbou Jaroslava Ježka.

Po veselohře Načeradec, král kibiců natočil svůj nejvýznamnější a světově proslulý
film Extase. V dramatu mladé ženy, provdané
za starého muže, která uprostřed kypící přírody podlehne mladému inženýrovi, připadly
českým hercům jen epizodní role a hlavní postavy vytvořili herci zahraniční. Byli to dosud
málo známá Rakušanka Hedwiga Kieslerová,
německý avantgardní herec Aribert Mog a jugoslávský herec Zvonimir Rogoz, působící v pražském Národním divadle. Film byl vyroben v české, německé a francouzské verzi a ještě před
dokončením prodán do deseti států. Velký podíl na úspěchu filmu, kde zvuk byl omezen jen
na nejnutnější dialogy a dominující složkou se
stal obraz a obrazová skladba, měl kameraman
Jan Stallich. Začínající rakouská herečka, jejíž
nahé scény byly tehdy senzací, se stala později
hollywoodskou filmovou hvězdou Hedy Lamarr.
Po světovém úspěchu Extase pracoval
od roku 1935 výhradně v cizině. V Rakousku natočil společenské drama z divadelního prostředí
Nocturno, v Itálii milostnou příhodu z divadelního prostředí Ballerine. Poté odešel do Hollywoodu, kde ale nenašel plné umělecké uplatnění a jeho nejúspěšnějším americkým filmem se
stal až v roce 1945 natočený snímek Jealousy
s Hugo Haasem v hlavní roli.
Za 2. světové války režíroval instrukční a dokumentární filmy pro OWI. Na počátku 50. let
se usadil v Německé spolkové republice, kde mj.
spolupracoval na scénáři významného Pabstova
filmu Stalo se 20. července a kde natočil drama
ztraceného dítěte Hledané dítě 312 (někdy překládáno jako Pátrání po dítěti 312). Od konce
50. let se věnoval pedagogické činnosti a působil
jako docent režie v mnichovském Ústavu pro film
a televizi. Zemřel 14. prosince 1963 v Mnichově.
TEXT:

Stanislav Bensch
F O T O: archiv FEX
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Medvídek Pú
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Plyšová zvířátka
ze Stokorcového
lesa se vracejí kvĚten
do kin v dalším roztomilém
dobrodružství hlavně pro
děti. Pú hledá medík, Ijáček
hledá svůj ocásek a ostatní kladou past na domnělého netvora Brzopěta.
režie: Stephen Anderson, Don Hall
mluví: Jiří Knot, Tomáš Juřička, Ota Jirák

Fair Game

Příběh opravdové agentky
CIA, kolem níž v roce 2003
vířil skandál, když americká
vláda prozradila její identitu, zfilmoval režisér prvního
ČSFD.cz
63 %
Bournea do rozhořčeného politického dramatu s protibushovskou
atmosférou.
režie: Doug Liman
hrají: Naomi Watts, Sean Penn, Michael Kelly,
Bruce McGill

Týden bez závazků

Bývalí králové vulgárních legrací bratři Farrellyové se vracejí do kin. S komedií o muži,
jemuž manželka dovolí zahnout, protože sama má poČSFD.cz
62 %
dobné úmysly. Na Farrellyovy
nezvyklá obrana rodinných hodnot
taky nezvykle postrádá vtip.
režie: Bobby a Peter Farrelly
hrají: Owen Wilson, Jenna Fisher, Jason Sudeikis, Christina Applegate

Exit Through the Gift Shop

10

Amatérský francouzský filmař se
pokusil natočit do- kvĚten
kument o slavném, ale enigmatickém graČSFD.cz
83 %
ffiti umělci Banksym. Místo
toho natočil Banksy dokument o něm.
A málem za to dostal Oscara.
režie: Banksy
vystupují: Banksy, Thierry Guetta, Space Invader

Voda pro slony

12

Režisér scifi Já
robot se pustil
do adaptace re- kvĚten
tro romantického dramatu
o mladíkovi, který se po smrti
ČSFD.cz
67 %
rodičů přidá k cirkusu. Film
s hvězdným obsazením očekávají hlavně fanynky Twilight ságy.
režie: Francis Lawrence
hrají: Robert Pattinson, Reese Witherspoon,
Christoph Waltz, Hal Hollbrook, James Frain,
Paul Schneider

Tetro

Režisér Kmotra, hollywoodský
veterán Francis Ford Coppola,
natočil další poutavou meditaci o rodinných vztazích. Hlavním hrdinou je mladík, který
se vydá do Argentiny najít
staršího bratra, kdysi slibného spisovatele.
režie: Francis Ford Coppola
hrají: Vincent Gallo, Alden Ehrenreich, Maribel Verdú

Kazatel

Upíři jsou stále v kurzu. Tentokrát je bude honit a zabíjet Paul Bettany jako kněz,
který poruší církevní právo
poté, co mu vampýři unesou neteř. Adaptaci komiksu
z postapokalyptické budoucnosti režíruje specialista na vizuální efekty.
režie: Scott Charles Stewart
hrají: Paul Bettany, Karl Urban, Maggie Q,
Stephen Moyer, Lily Collins, Christopher Plummer

Tvůj snoubenec, můj milenec

Věčně svobodná dívka se
konečně zamiluje, bohužel
zrovna do snoubence své kamarádky. Jak tohle vzájemné
vztahy přežijí? A bude nová
romantická (tragi)komedie
taky tak průměrná jako většina ostatních, kde
hraje Kate Hudson?
režie: Luke Greenfield
hrají: Ginnifer Goodwin, Kate Hudson, Colin
Egglesfield, John Krasinski

Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna

19

Největší blockbuster jara vrátí kvĚten
do kin oblíbeného piráta Johnny Deppa, jehož nekonvenční
osobnost přispěla k úspěchu
první dobrodružné trilogie.
Teď ovšem jeho pátrání po fontáně mládí bude doprovázet kromě řady nových postav i nový režisér.
režie: Rob Marshall
hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penélope
Cruz, Ian McShane

Zvuk hluku

Policista z rodiny virtuózů nesnáší vážnou hudbu, zrovna
on přitom musí řešit případ
ujetých hudebních teroristů.
ČSFD.cz
Originální švédská komedie
85 %
už bodovala u diváků na několika festivalech.
režie: Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson
hrají: Bengt Nilsson, Sanna Persson, Sven
Ahlström

Premiéry NA BD A DVD

WesternStory

Divadelní tvůrce a držitel
Thálií Vlastimil Peška debutuje jako filmový režisér
komediálním westernem navazujícím na poetiku Limonádového Joea. Neodehrává
se ale na Divokém západě, nýbrž ve westernovém městě v Boskovicích.
režie: Vlastimil Peška
hrají: Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr
Vondráček

Pařba v Bangkoku

26

Když slavili před
dvěma lety rozlučku se svobo- kvĚten
dou, byla z toho divoká noc
ve Vegas a filmový hit. Teď se
divoká parta kamarádů vydává do Thajska na další svatbu, kde je čeká další
nezapomenutelný mejdan, který si nebudou pamatovat.
režie: Todd Phillips
hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha

Zbytečná krutost
aneb Žena, zbraň a obchod s nudlemi

Do kin se nevrací první
úspěch bratří Coenů z roku
1984, ale jeho nový remake
od uznávaného čínského režiséra Zhanga Yimoua. Plán
ČSFD.cz
66 %
na zavraždění své ženy a jejího milence se tak nyní zvrtne jednomu majiteli obchodu s nudlemi.
režie: Zhang Yimou
hrají: Dahong Ni, Ni Yan, Xiao Shen-Yang

Melancholia

Dánský provokatér Lars von Trier letos opět soutěží na prestižním festivalu v Cannes. S tímto
psychologicko-katastrof ickým filmem o dvou sestrách
a jednom konci světa.
režie: Lars von Trier
hrají: Kirsten Dunst, Kiefer Sutherland, Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgaard

Rekvalifikace

Komedii o tom, jak je těžké
najít práci, když nejste zrovna mladík v nejlepších letech
a ještě se zapletete s mafií.
režie: Vlado Štancel
hrají: Vlado Štancel, Lucie
Kožinová, Ernesto Čekan

F O T O:
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T E XT : Iva Přivřelová
AČFK, Aerofilms, Bontonfilm, Falcon,
HCE, Pegasfilm, Warner Bros

Američan /
The American / 2010

Nájemný vrah Jack je neustále v pohybu a stále sám. Poté,
co jedna z jeho zakázek skončí mnohem krutěji, než předpokládal, se uchýlí na italský
venkov. Ukrývá se ve středoČSFD.cz
63 %
věkém městečku a užívá si
chvíle zaslouženého klidu. Spřátelí se
s místním knězem Benedettem a věnuje se krásné Claře, až jejich přátelství pomalu přeroste
do milostného vztahu, který je idylkou samotnou. Alespoň do doby, než se Jack rozhodne vystoupit z bezpečného stínu… Nejstylovější film
loňského roku!
Režie: Anton Corbijn (Control, Linear)
Hrají: George Clooney, Bruce Altman, Thekla
Reuten, Paolo Bonacelli, Violante Placido
Vydává: Magic Box
Vychází: 25. 5. 2011 (BD, DVD)

Filutové /
I Tartassati / 1959

Majitel krámku s oblečením
Torquato Pezzella se od ostatních živnostníků mnoho neliší
– i on se má co ohánět, a tak se
všemožně snaží falšovat účty,
aby alespoň trochu ušetřil
ČSFD.cz
na daních. V tom mu ochotně
72 %
pomáhá jeho vypočítavý daňový poradce Hector. Když se jednoho dne ve dveřích krámku objeví nesmlouvavý inspektor berního úřadu
Topponi, vypadá to na problém…
Režie: Steno (Policajt drábem, Dostihová horečka)
Hrají: Louis de Funès, Totò, Aldo Fabrizi, Nando Bruno, Jacques Dufilho
Vydává: NORTH VIDEO
Vychází: 20. 5. 2011 (DVD)

Hon na čarodějnice /
Season of the Witch /
2011

Historický film vypráví příběh hrdinného křižáka Beh
mana a jeho nejbližšího přítele. Po desetiletích boje se
vracejí do vlasti, kterou naČSFD.cz
cházejí zdevastovanou mo57 %
rem. Církevní hodnostáři jsou přesvědčeni, že za katastrofu je odpovědná dívka obviněná z čarodějnictví, a proto dvojici hrdinů rozkáží,
aby ji dopravili do vzdáleného kláštera. Zde se má
údajná čarodějnice podrobit prastarému rituálu
vymítání ďábla. Vydávají se tedy na strastiplnou
cestu, která je zkouškou jejich sil.
Režie: Dominic Sena (60 sekund, Swordfish:
Operace Hacker)
Hrají: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen
Campbell Moore, Ulrich Thomsen, Claire Foy
Vydává: HCE
Vychází: 20. 5. 2011 (DVD)

Jackass 3D / 2010

Potrhlá, nechutná, se zdravím hazardující, ale především nehorázně zábavná
skupina bláznů „Jackass“ je
opět tady – oblíbená série pokračuje ve 3D! Ve třetím díle
a ve třetím rozměru uvidíme
ČSFD.cz
klasickou grupu extrémních
76 %
potrhlíků v čele se známou firmou
Johnny Knoxvillem, jak se opět snaží útočit
na naše bránice (a také na dávicí reflexy): čeká
nás pití potu, házená se včelím hnízdem, nabrání na býčí rohy a mnoho dalších šíleností, navíc
mnohdy efektně zpomalených.
Režie: Jeff Tremaine (Jackass: Film, Jackass 2)
Hrají: Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O, Ryan Dunn, Chris Pontius, Preston Lacy,
Dave England
Vydává: Magic Box
Vychází: 25. 5. 2011 (BD, DVD)

Karamboly /
Carambolages / 1963

Norbert Charolais je despotickým šéfem cestovní kanceláře, ve které pracuje i jeho
budoucí, velmi ambiciózní
zeť Paul. Tomu se pozice řadového zaměstnance moc
ČSFD.cz
63 %
nezamlouvá a dělá si zálusk
na post nastávajícího tchána, který se
chystá do důchodu. Jenže odchod do penze se
nakonec odkládá, a tak Paulovi nezbývá, než
se o svoji kariéru postarat poněkud svérázným
způsobem. Někdy je totiž třeba jít doslova přes
mrtvoly…
Režie: Marcel Bluwal (Le Monte-Charge, Billy)
Hrají: Louis de Funès, Jean-Claude Brialy, Michel Serrault, Sophie Daumier, Alain Delon
Vydává: NORTH VIDEO
Vychází: 13. 5. 2011 (DVD)

Na vlásku /
Tangled / 2010

Animovaná hudební komedie studia Disney o dívce,
která má kouzelné zlaté vlasy dlouhé víc než 70 stop.
Princezna Locika je už jako
dítě unesena z hradu svých
ČSFD.cz
rodičů, zamčená v tajné věži
85 %
touží po dobrodružství. Jakožto teenager s bujnou fantazií se odhodlá provést s pomocí temperamentního bandity velký husarský
kousek – konečně utéct! Locika a její komplici
tak nacházejí dobrodružství, dobré srdce, moderní humor a… spoustu vlasů.
Režie: Byron Howard, Nathan Greno (Bolt – pes
pro každý případ)
Hrají: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna
Murphy, Ron Perlman, Jeffrey Tambor
Vydává: Magic Box
Vychází: 18. 5. 2011 (BD, DVD)

Rychlejší / Faster /
2010

Spravedlnost je rychlá, ale
odplata rychlejší! Po deseti letech ve vězení se Driver
soustředí na jedinou věc: touží dopadnout brutální vrahy
jeho bratra. Teď je konečně
ČSFD.cz
na svobodě i se svým úkolem
60 %
– vypátrat a zabít všechny, které má
na svém seznamu. V patách má ale dva muže,
kteří udělají cokoliv, aby ho dopadli – policejního veterána a nájemného vraha, jenž v něm našel sobě rovného soupeře. Z lovce se stala lovná
zvěř…
Režie: George Tillman Jr. (Ten nejlepší, The Notorious B.I.G.)
Hrají: Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton
Vydává: Bontonfilm
Vychází: 9. 5. 2011 (BD, DVD)

Spolubydlící /
The Roommate / 2011

Je krásná. Je věrná. Je psychotická. A naneštěstí pro
čerstvou vysokoškolačku Sa
ru je také její spolubydlící…
Po příchodu do nové školy
začíná Sara randit se StepheČSFD.cz
38 %
nem a má dojem, že potkala
i svou novou nejlepší kamarádku – spolubydlící Rebeccu. Kamarádství se ale záhy mění
v noční můru – Sara se ocitá tváří v tvář děsivému poznání, že její přítelkyně je posedlá a nevyrovnaná osoba, která možná dokonce i vraždí!
Režie: Christian E. Christiansen (Drsný holky,
Zoomers)
Hrají: Leighton Meester, Cam Gigandet, Danneel Harris, Billy Zane, Matt Lanter
Vydává: Bontonfilm
Vychází: 23. 5. 2011 (BD, DVD)

Zelený sršeň / Green
Hornet / 2010

Britt Reid se přes den poflakuje po Los Angeles a v noci
vymetá bary… Dokud nenajde skutečnou práci, která
je vážně cool: akční hrdina
potírající zločin pod přezdívČSFD.cz
kou „Zelený sršeň“. Společně
68 %
s vynálezcem a mistrem bojového umění jménem Kato a především s pomocí jeho krásné asistenky Lenore rozpráší nejhorší zločince
města i s jejich vůdcem, mafiánem Benjaminem
Chudnofskym. Na Blu-ray navíc ve 3D!
Režie: Michel Gondry (Věčný svit neposkvrněné
mysli, Nauka o snech)
Hrají: Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz,
Tom Wilkinson, Christoph Waltz
Vydává: Bontonfilm
Vychází: 16. 5. 2011 (BD 3D, DVD)
T E X T : Daniel Felix Hrouzek
F O T O:

Bontonfilm, HCE, Magic Box, NORTH VIDEO
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Pálení čarodějnic a oslava lásky

V

noci z 30. dubna na 1. května planou
na mnoha místech velké hranice, lidé se
baví při tzv. pálení čarodějnic. I  když se
mnozí domnívají, že jde o velice starobylý zvyk,
není to tak úplně pravda. Musíme totiž rozlišit
dva různé obyčeje, které splynuly do jednoho.
Den 30. dubna býval zasvěcen sv. Kateřině.
Od středověku lidé věřili, že existují noci, kdy
mají nečisté síly větší moc než jindy. A právě to
měla být noc na 1. května. Před různými démony a později před ďáblem se lidé snažili bránit
magickými úkony. Část z nich nabízela církev –
šlo o upřímnou modlitbu, svěcenou vodu, škapulíře apod. Lidé však dávali přednost starým
pověrám a zaručeným receptům.
Tahle víra zesílila v baroku, kdy se začaly
ve velkém pronásledovat čarodějnice. Lidé chtěli chránit svou rodinu i dobytek před uhranutím. Způsobů, jak to udělat, je v etnografických
studiích zapsáno velice mnoho (před vchod se
dávaly větve s trny,
aby se čarodějnice
zranila, někdy stačil drn trávy, jinde
se prováděla kouzla
s mlékem apod.).
Někde se také pálily
ohně, ovšem opravdu jen výjimečně.
Tradice středověkých ohňů se nepojila k tomuto datu,
ale původně se pálily na počátku léta
na svatého Jana
Křtitele (24. června). Svatojanské
ohně nebyly chápány jako „pálení
čarodějnic“, ale šlo
o zábavu, která měla v představách lidí přinášet
magii pozitivní. Svatojanské koření léčilo, svatojanská zábava zajišťovala lidem zdraví, uhlíky
ze svatojanské hranice chránily usedlost před
ohněm. U svatojanských hranic lidé hodovali,
pili, zpívali, tančili a v přítmí se mladé páry milovaly.
Svátky měsíce května
30. dubna –
1. května

Filipojakubská noc
(pálení čarodějnic)

1. května

1. máj (stavění májí)

4. května

svátek sv. Floriana (patron hasičů,
bednářů, kominíků aj., ochránce
před požáry, záplavami ad.)

16. května

svátek sv. Jana Nepomuckého
(ochránce proti povodním, patron
mostů, poutníků, řidičů, lodníků,
mlynářů aj.)

30. května

svátek sv. Zdislavy z Lemberka
(patronka rodinného života
a ochránkyně severních Čech)

Zábava pálení čarodějnic nemůže být proto příliš stará. Lze si jen
těžko představit, že v baroku, kdy probíhaly inkviziční
procesy a na hranicích hořela
těla skutečných žen, obviněných
z čarodějnictví, by se lidé bavili „pálením čarodějnic“. Pro většinu byla existence inkvizičních procesů frustrující.
Ke spojení pálení ohňů
s bojem s nečistými
silami zla, tedy také
čarodějnicemi, došlo
až koncem 18. století
a smyslem byla čistá zábava. V té době
už lidé na čarodějnice nevěřili a jejich
pálení mělo povahu
nadsázky. S  humorem se
ironizovaly staré představy,
že čarodějnice létají vzduchem
na černém kozlu nebo na koštěti,
aby se dostaly na ďábelský sabat. Proto
mládenci zapalovali košťata a vyhazovali je do vzduchu, aby jimi letící čarodějnici zasáhli. Šlo vlastně o soutěž, který
mládenec vyhodí své koště nejvýše. Někdy
se na vrchol hranice stavěla figurína, která
měla znázorňovat čarodějnici. Tahle zábava
se v průběhu 19. století velice rozšířila a její

organizace se již tehdy ujímaly různé vlastivědné spolky, sdružení dobrovolných hasičů či přímo obecní úřad. A  mívala vždycky pokrokový,
proticírkevní smysl.
První den května spojili levicoví politici se
svátkem pracujících. Povinnou účastí v prvomájových průvodech pak odradili několik generací od oslav tohoto svátku. Ale první máj býval původně svátkem mnohem romantičtějším,
spojeným s oslavou lásky. V ten den se od nejstarších časů stavěly máje. Jejich smysl byl trochu jiný než dnes, protože původně šlo zřejmě
o symbolickou ochranu vesnice. V  baroku se
máje stavěly před okny radnice, před okny zámku a kanceláří vrchnostenských úředníků jako
znamení úcty. Za to poddaní dostávali pohoštění (vrchnost vyvalila ze sklepa sud či několik
sudů piva). Zemské úřady zakazovaly stavění májů, protože se údajně plundrovaly
porosty, ale poddaní na tradici trvali,
nejspíš s ohledem na pivo, které dostávali.
Teprve v 19. století se po zrušení
vrchnostenských privilegií začaly máje
stavět nikoli pod okny úředníků, ale
na návsi pro radost celé obci anebo
u domů, kde žily svobodné a hezké dívky. Jedna velká májka, u níž se koná
taneční zábava, byla obvyklá v jižních Čechách a také v Rakousku
a Bavorsku. Na jižní Moravě
se naproti tomu máje změnily v symbol lásky. Které
dívce by chlapci nevztyčili
před oknem zelenou májku, ta
by asi hodně truchlila.
Někde přinášeli chlapci malou májku
do hospody a tam ji během májové taneční
zábavy dražili. Dívka, která májku vydražila,
měla právo, že ji pak všichni doprovázeli domů i s muzikou.
Lidová podoba oslavy
prvního máje samozřejmě nezna
menala, že by si
naši předkové práce nevážili. Ale
neskládali
jí oslavné
poct y, politici se nenaparovali
na tribunách,
neboť lidé
se raději věnovali tomu,
co považovali v životě
za důležitější, radosti z obyčejného
života a lásky. A tak by to při lidových slavnostech mělo být vždycky.
TE XT A F O T O:

Vlastimil Vondruška

nech a kamera zabírala Hedu, která se prodírá
houštinami a skočí do jezera. Ostatní scény byly
natočeny z velkého voru na jezeře, odkud jsme
zachycovali detailní záběry plovoucí Hedy.“
Kameraman tvrdí, že rovněž scéna, ve které
nahá Eva honí klisnu se svými odloženými šaty,
byla uvedena již ve scénáři.

Záblesky ňader

KAMERA! SVLÉKAT

„Svlékněte se, Heleno!“ řekne přiškrceným hlasem Ludvík Jahn alias Josef Somr rozhlasové
redaktorce představované Janou Dítětovou. Scéna je z filmového přepisu Kunderova románu
Žert a neodehrává se v rozhlasovém studiu, nýbrž v malé garsonce, kterou si hlavní hrdina
půjčil od přítele.

N

aše herečky se nestydí. A nemají proč, jak
jistě potvrdí vděčné publikum, zvláště
jeho mužská část. Jestliže je květen nazýván měsícem lásky, připomeňme si některé scény z českých filmů, v nichž se pohybují vnadné
herečky, jimž chybí podstatná část kostýmu,
někdy dokonce celý.

Kameraman Jan Stallich reagoval článkem
uveřejněným o rok později ve Filmových a televizních novinách: „Hlavní hrdinka dobře věděla, že v určitých scénách bude vystupovat nahá.
Během natáčení nedělala také nejmenší potíže
v tomto směru. O  záběrech, v nichž se koupa-

Začíná se od Adama – a Evy

Na začátku filmového obnažování jsou
dva milenci z filmu Extase, které tvůrci
symbolicky pojmenovali podle našich biblických předků. Po premiéře následoval
jeden skandál za druhým – nahoty lační diváci brali kina útokem, puritánští
diktátoři, ale i politici v demokratických
státech hřímali, svatý otec uvrhl film
do klatby. A s ním i hlavního tvůrce. Nás
může vlastenecky těšit, že jím byl Čech
Gustav Machatý, který se už dříve proslavil provokativním opusem zvaným
Erotikon.
Režisér našel představitelku hrdinky
Extase v ještě ne dvacetileté Vídeňačce Hedy Kiesler. Když už byla známou
hollywoodskou hvězdou Hedy Lamarr,
vydala v roce 1966 knihu pamětí, v níž
se za své obnažení ospravedlňovala:
„To víte, rozhořčeně jsem protestovala,
byla jsem přece dívka z dobré rodiny, ale hrozně
jsem se bála zrušení smlouvy. Machatý hrozil, že
jestliže odmítnu, tak film zkrachuje a všechny
ztráty si pak budou hojit na mně. A tak jsem se
přece jenom nakonec uklidnila a jako vyplašená laň jsem proběhla těch tři sta metrů, jak mě
pánbůh stvořil.“

la nahá, tvrdí, že je odmítla natáčet a že k nim
svolila teprve potom, když kamery byly přestěhovány na vzdálenější pohorek. Při premiéře
prý byla šokována, když zjistila, že záběry jsou
víceméně detailní, a tak i s rodiči demonstrativně opustila kino. To je ovšem holý výmysl,
protože citované scény byly natáčeny v Jeva-

V  protektorátním čase byl
natočen a uveden film Noční
motýl. Fešného oficíra v něm
představuje Svatopluk Beneš,
který vzpomínal, jaký úkol ho
čekal: „Postava Kaly se mi líbila. S  mírnými rozpaky jsem
však očekával scénu, která byla
poněkud ,odvážná´. Měl jsem
Haně Vítové strhnout z ramene
košilku, aby se objevil záblesk
ňadra. V  ateliéru z toho byla
senzace, šlo o jednu z prvních
sexy scén v našem filmu. Ze studia museli všichni odejít, zůstal
jen režisér, kameraman a hlavní
osvětlovač.“
Jak se mi později pan Beneš svěřil, během
natáčení si nestačil partnerku prohlédnout,
proto si musel koupit lístek a jít se podívat
do kina.
Již dříve si ale mohl dopřát tento populární
herec pohled na koupající se Lídu Baarovou,
která ve filmu Ohnivé léto nepoužila plavky.
Také tady nesmí ovšem divák mrknout. Majitelé
filmů na nosiči DVD mají tak nesporně výhodu
před návštěvníky kin či televizními diváky –
mohou záběr opakovaně vracet, dokonce, když
se trefí do správného okamžiku, také zastavit.
Vlasta Fabianová se mihla před zraky diváků
nahá ve filmu Prstýnek: za letního večera běží zámeckým parkem do jezera.
V této souvislosti není patrně pro diváky
podstatný údaj, že Prstýnek je poslední
náš film natočený a uvedený ještě během
protektorátu.
Koupající se naháči bývají častým objektem kamery: Ivana Chýlková s Bolkem
Polívkou jsou k vidění ve filmu Něžný
barbar, Iva Bittová se laská s říční vodou
v Baladě pro banditu, Miriam Kantorková
ozdobila Romanci pro křídlovku; přidá
se k ní Jaromír Hanzlík, ale ten neodloží
trenýrky.
Některé herečky odhalily své půvaby
divákům dokonce opakovaně – Dagmar
Bláhová, její jmenovkyně Veškrnová,
Magda Vášáryová. V  kterých to bylo filmech, uvědomělí diváci jistě dobře vědí.
A dokázali by jmenovat další.
Milena Dvorská vzdorovala odložit
oděv v povídkovém filmu Pražské noci.
Produkce tedy sehnala dublérku. Když
herečka uviděla „náhradní“ ňadra a uvědomila
si, že by je diváci považovali za její, přece jenom
souhlasila.
TEXT:

Pavel Taussig
archiv FEX
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Svatá válka – kříž versus půlměsíc

V

álka mezi křesťany a muslimy započala
na konci jedenáctého století a trvala dalších dvě stě let. Vyvolal ji papež Urban
II. – velice rafinovaný člověk, který rozuměl
politickým, sociálním a náboženským proudům
a potřebám své doby. Potřeboval mistrovský
plán, jak dostat katolickou církev zpátky na politickou mapu. Proto mu přišla vhod žádost
o spojenectví od byzantského císaře Alexia I.,
jeho starého protivníka z východu.
V  listopadu roku 1095 uspořádal Urban
II. kázání pod širým nebem. Svým proslovem
vyzval prince, rytíře, kněží i prostý lid k boji
za svou zemi i víru. Přítomným vnukl myšlenku vést válku proti muslimům pod praporem
katolické církve. Své kázání okořenil hrůznými báchorkami o muslimských zvěrstvech vůči
křesťanským poutníkům. Na konci kázání měli
z řady vystoupit ti, kteří přijali kříž, což byl kousek látky, který si připevnili na oblečení.
Hlavním cílem křižáckých výprav se stal Jeruzalém. Křesťané se ho rozhodli získat zpátky
a po celé Evropě se nashromáždilo na šedesát tisíc mužů připravených položit své životy za svého Boha při první křížové výpravě. Srážka dvou
náboženství byla nevyhnutelná.

Prohnaný císař

S  upadající mocí byzantské říše se císař Alexius odhodlal spojit své síly se svým nepřítelem.
Oslovil papeže Urbana, aby mu poslal elitní rytíře, kteří by mu pomohli zastavit Turky. Urbanovi se to nadmíru hodilo a měl v úmyslu neštěstí
Byzantské říše náležitě využít. Ale ani Alexius
neměl zcela čisté úmysly. Když k němu dorazila šedesátitisícová armáda, byl velmi zaskočen, protože čekal pouze tři sta mužů. Zamkl
se za hradbami města a musel rychle vymyslet
plán, jak ze situace elegantně vybruslit. Bál
se, že by si davy mužů mohl znepřátelit, což by

pravděpodobně vedlo k útoku na město. Nasliboval jim hory doly a přinutil je přísahat věrnost císaři.

Bojujte a přijdete do nebe!

Desetitisíce mužů, žen, rodin a dokonce
celé vesnice se připojily ke křížové výpravě.
riNebylo to jen kvůli chasmatickému kázání papeže, mnozí před sebou
spatřili vidinu velkého
bohatství a volnou vstupenku do nebe. Masakry, které se poté děly,
byly vlastně se svolením

Boha. Lidé už nemuseli dodržovat šesté přikázání NEZABIJEŠ. Vedlo to k nenávisti vůči všem
cizím lidem, které v západní Evropě neznali. Bojovalo se proti všem, kteří byli jiní než křesťané.
Krev se začala prolévat mnohem dříve, než křižáci vůbec opustili Evropu. Například nenávist proti Židům vyústila v kruté pogromy.
Mnoho lidí bylo popraveno, domy a synagogy
zničeny a majetek Židů
si plenitelé přerozdělili
mezi sebou. Po celé Evropě byly beztrestně zabity
tisíce Židů.

Nešlo jen
o Jeruzalém

I když původním cílem výprav proti muslimům bylo
osvobození Božího hrobu v Jeruzalémě, později
se jejich zájem soustředil
i na další oblasti (Egypt, Řecko, Pobaltí, Skandinávie atd.). Celkem se uskutečnilo devět křížových výprav. Na území Svaté země Evropané
vytvořili křižácké státy, které vydržely téměř
dvě stě let. Když poslední křižácké město v Palestině padlo, žádný další pokus o osvobození
Jeruzaléma se nekonal. Výpravy proti pohanům
pokračovaly pouze na evropském kontinentě.
Pokud vás historie křižáckých výprav zajímá, nenechte si ujít sérii DVD, která bude postupně v prodeji v novinových stáncích – Křížové výpravy: Půlměsíc a kříž 1 od 23. května
2011 a Křížové výpravy: Půlměsíc a kříž 2
od 30. května 2011.
TE X T : Lenka Kosztolányiová
F O T O: archiv FEX
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Crash

Pošťák Pat 5 – Létající talíře

OSCAR pro nejlepší film 2006! Působivý thriller sleduje
pomíjivá setkávání a střety různých lidí, kteří se vypořádávají se svými vlastními obavami, nabourávají cizí životy
a převrací je naruby. V šedi mezi černou a bílou se během
příštích 36 hodin střetnou všichni – oběti i útočníci.
titulky: české, anglické
V prodeji od 20. 5. 2011
Cena: 99 Kč

Milé děti, dávejte pozor. Pošťák Pat a jeho přátelé z městečka Greendale jsou opět tady. Pošták Pat vám přináší
pět zbrusu nových příběhů. Tentokrát se dozvíte něco
zajímavého o záchraně mašinky, rockových hvězdách či
o létajících talířích.
V prodeji od 19. 5. 2011
Cena: 99 Kč

USA, 2004, 108 min., barevný

GB, 2006, 60 min., barevný

Hořící Mississippi

Pošťák Pat 6 – Poštovní holub

Gene Hackman a Willem Dafoe v hlavních rolích proslulého thrilleru. Na opuštěné silnici kdesi na jihu USA se
ke třem aktivistům přibližují světla automobilu. Ještě
nemůžou tušit, že za několik minut zmizí v temné noci
a kvůli nim začne jedno z nejvýbušnějších vyšetřování
v historii.
titulky: české, anglické
V prodeji od 4. 5. 2011
Cena: 99 Kč

Pošťák Pat opravdu nelení. Na tomto DVD Vám přináší
pět nových pohádek. Jak si poradí s porouchaným vlakem nebo mizejícím puntíkem? Potrápí ho poštovní holub a strašení? Pošťák Pat se také vypraví na letní trh.
V prodeji od 26. 5. 2011
Cena: 99 Kč

USA, 1988, 122 min., barevný

GB, 2006, 60 min., barevný

Misery nechce zemřít

Poznáš, až to přijde

Napínavý psychologický thriller, film oceněný Oscarem,
vznikl podle předlohy Stephena Kinga, ve které mezi sebou svádí trýznivý souboj dva nebezpečně rafinované
mozky – jeden ostrý jako jehla a druhý tvrdý jako kladivo.
titulky: české, anglické
V prodeji od 18. 5. 2011
Cena: 99 Kč

DVD PREMIÉRA! Nová komedie od tvůrců filmu Lepší
už to nebude s Jackem Nicholsonem a dalšími hvězdami
v hlavních rolích. Lisa se sice právě seznámila s Georgem,
ale současně ji zrovna potkaly velké problémy. Když se
Vaše životy rozpadají pod rukama, poznáte, když Vás
potká něco neuvěřitelného?
titulky: české, anglické
V prodeji od 31. 5. 2011
Cena: 199 Kč

USA, 1990, 103 min., barevný

USA, 2010, 121 min., barevný

Muži v říji

Pravdivé lži

Mouřínov je malá moravská víska, kam vede jen jedna
cesta. Protože Mouřínováci chtějí být „průjezdní“, musí
vymyslet plán, jak sehnat větší, než malé množství asfaltu. Uspořádají Mistrovství Evropy ve vábení jelenů
za účasti premiéra je jedinou možnou cestou k vysněné
silnici.
V prodeji od 6. 5. 2011
Cena: 99 Kč

Velkolepá akční komedie od režiséra Avatara a Titanicu.
Arnold Schwarzenegger je zvláštní agent, ale jeho rodina
o tom nemá ani ponětí. Když se oba jeho životy nečekaně protnou, musí svést boj o život i za záchranu svého
manželství.
titulky: české, anglické
V prodeji od 27. 5. 2011
Cena: 99 Kč

CZ, 2009, 115 min., barevný

Pošťák Pat 3 –
Lov obřího dinosaura
GB, 2006, 60 min., barevný

USA, 1994, 135 min., barevný

Půlnoční kovboj

USA, 1969, 109 min., barevný

Vesničané přišli s nápadem postavit dětem hřiště a je
dost možné, že se díkyněmu v Greendale objeví dinosauři. Přidejte se k Patovi, Jessovi a jejich přátelům z Greendale ve čtyřech příbězích nabitých legrací.
V prodeji od 5. 5. 2011
Cena: 99 Kč

Dustin Hoffman a Jon Voight v legendárním filmu Půlnoční kovboj. Odvážný. Provokativní. Šokující. Neodolatelný.
Desítky let po premiérovém uvedení na plátnech kin je
„Půlnoční kovboj stále srdcervoucí a nadčasový film“.
titulky: české, anglické
V prodeji od 11. 5. 2011
Cena: 99 Kč

Pošťák Pat 4 – U moře

Ryba jménem Wanda

Všichni malí i velcí příznivci pošťáka Pata – POZOR! Nové
DVD Vám přináší čtyři dobrodružství Pošťáka Pata!. Čekají na Vás Vaši oblíbenci pošťák Pat, kocour Jess a jejich
přátelé z Greendalu.
V prodeji od 12. 5. 2011
Cena: 99 Kč

Hvězdná sestava komiků září originálním filmovém hitu.
Kevina Klinea, který za tuto roli získal* Oscara®, doplňují
Monty Pythoni John Cleese a Michael Palin společně se
sexy Jamie Lee Curtis ve filmu, jehož „žábry jsou tak napěchované vtipem“, že se dáte na rybaření!
titulky: české, anglické
V prodeji od 25. 5. 2011
Cena: 99 Kč

2006, 60 min., barevný

USA, 1988, 104 min., barevný

K DOSTÁNÍ V TRAFIKÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

K DOSTÁNÍ V TRAFIKÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

Bontonfilm

10 | www.bontonfilm.cz

Rychlejší

www.dvdedice.cz | 11

Tajemství chrámu
křišťálových lebek

Slzy slunce

USA, 2010, 99 min., barevný

USA, 2003, 115 min., barevný

DVD PREMIÉRA! Po deseti letech ve vězení má řidič (Dwayne Johnson) jediný cíl – pomstít smrt svého
bratra během nezdařené bankovní loupeže, která měla
za následek i jeho uvěznění. Jde o závod s časem na život a na smrt.
titulky: české, anglické
V prodeji od 9. 5. 2011
Cena: 199 Kč

S nasazením života

USA, 1993, 123 min., barevný

Velká Británie, 2006, 91 min., barevný

Veterán zvláštní jednotky americké námořní pěchoty Waters (Bruce Willis) je poslán do válkou rozvrácené Afriky,
aby splnil úkol a zachránil doktorku Lenu Hendricks. Když
ale doktorka odmítne opustit uprchlíky, o které pečuje,
poručík musí volit mezi rozkazy a svým vlastním svědomím.
titulky: české, anglické
V prodeji od 16. 5. 2011
Cena: 99 Kč

USA, 2008, 98 min., barevný

V tomto dobrodružném akčním film ve stylu Indiana Jonese nechybí nic co k tomuto žánru patří – napětí, dobrodružství, honičky, přestřelky s domorodci, záhady, ale
hlavně vtip. Úchvatné scenérie Jižní Afriky! SPECIÁLNÍ
LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU!
titulky: české, bonusy: trailer
V prodeji od květen 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

Rebecca je tajnou agenturou Projekt 571 přivedena ze
smrti zpět mezi živé, aby bojovala jako dokonalá vraždící
zbraň proti upírům. Když ale upíři zničí agenturu, je Rebecca spolu se dvěma knězi jedinou, která může pokračovat ve své misi…
SPECIÁLNÍ LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU!
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od květen 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

Zemský ráj to na pohled

Ohněm a mečem

20 let poté

Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše rok 1968
a venku se prohánějí cizí tanky. A maminka, navzdory své
vnitřní síle, na všechno nestačí. Jak bylo v takových podmínkách možné prožít a přežít už tak náročná 70. léta?
titulky: anglické
V prodeji od 13. 5. 2011
Cena: 99 Kč

Přepis slavného románu H. Sienkiewicze. Nejvýpravnější
polský velkofilm všech dob. V dobách bitev proti Ukrajincům a krutým Tatarům, jejich spojencům, vedených
Tuhaj-Bejem. Milostný příběh rytíře Skrzetuského a jeho
milované Heleny, jejichž lásce klade nástrahy kozák Bohun. SPECIÁLNÍ LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU!
titulky: české, bonusy: trailer
V prodeji od květen 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

Je to již 20 let, co jaderné exploze málem vyhladily lidstvo, které je na pokraji vymření. Ti, co se zachránili, žijí
v podzemí a nad pokračováním lidského rodu visí velký
otazník. Je třeba stanovit nové hranice, ale také čelit
nečekanému zlu a zachránit tak budoucnost lidstva.
SPECIÁLNÍ LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU!
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od květen 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

Polsko, 1999, 180 min., barevný

CZ, 2009, 114 min., barevný

Clint Eastwood je agent, který měl službu při atentátu
na Johna F. Kennedyho a je stále pronásledován pocitem
viny. O třicet let později je znovu povolán do služby. Když
ale zjistí, že je prezidentovi v patách profesionální vrah,
z jeho úkolu se stává osobní záležitost.
titulky: české, anglické
V prodeji od 30. 5. 2011
Cena: 99 Kč

Čarodějky

USA, 2008, 95 min., barevný

INZERCE

Síla Country

USA, 2010, 117 min., barevný

DVD PREMIÉRA! Hudební drama, v jehož středu stojí
skladatel country písní a zpěvačka – padlá hvězda, mezi
nimiž to zajiskří. Spolu prožívají jeho vzestup a její návrat na scénu. To vede k milostným komplikacím, které
se týkají i jejího manžela a královny krásy, ze které se
stane zpěvačka.
titulky: české, anglické
V prodeji od 2. 5. 2011
Cena: 199 Kč

Od studia,
které natočilo
film Iron Man

Temné patro

Mumie

Pouhých sedm pater může být tou nejhorší noční můrou. Otec se chce o svou autistickou dceru postarat sám
a odvézt ji z nemocnice. Při útěku zůstanou uvězněni
spolu s dalšími 6 lidmi ve výtahu. Co se děje, když se
po dlouhé době dveře výtahu otevřou…? SPECIÁLNÍ
LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU!
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od květen 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

Dobrodružná homba za starým španělským pokladem.
Pustou arizonskou pouští jede dodávka, která převáží
šest vězňů. Nehoda však poskytne odsouzencům naději
na útěk. Jednoho strážce zabijí a jeho kolegyni vezmou
jako rukojmí. Cílem je Mexiko.
SPECIÁLNÍ LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU!
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od květen 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

USA, 2008, 84 min., barevný

Lovci lidí

Tyrannosaurus Rex

Lovecká sezóna právě začíná… V létě 1974 vyráží čtyři
přátelé na víkendový výlet tábořit v lese. Během cesty
jsou ale přepadeni a omráčeni. Když se proberou z bezvědomí, slyší zvuk lovecké trubky. O tom, že se kořistí stali
právě oni, není pochyb. A lov? … Začíná
SPECIÁLNÍ LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU!
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od květen 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

Píše se rok 1518 a španělský dobyvatel Ernesto Rios se
chystá prozkoumat odlehlé údolí v Mexickém zálivu. Tam
žijí Aztéčtí bojovníci v křehké harmonii s neuvěřitelnými
tvory, mezi něž patří i Tyranosaurus Rex.
SPECIÁLNÍ LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU!
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od květen 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

Norsko, 2008, 78 min., barevný

Odvaha je nesmrtelná

V k i n e c h v e 3 D a 2 D . Ta k é v

USA, 2006, 90 min., barevný

USA, 2007, 90 min., barevný

INZERCE

Thor inzerce film a video 97x84.1 1

19.4.2011 14:13:25

Bouře

Protivný svůdný holky

Mladý DD je prostě cool. Je svým vlastním pánem, ví, co
chce-nebo to alespoň dosud věděl. Nemá nejmenší tušení, že boj mezi dobrem a zlem začal a on stojí uprostřed
arény. Je zapotřebí rozluštit nelehkou hádanku. Sci-fi
thriller, co vás nenechá vydechnout!
SPECIÁLNÍ LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU!
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od květen 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

Lana Stevensová je svůdná vysokoškolačka. Na koleji bydlí s partou dívek a společně pořádají divoké večírky. Její
největší starostí teď je, aby našla tu nejlepší spolubydlící.
Vybere si Katie, ale ta záhy začne Lanu nutit k divným
závazkům…
SPECIÁLNÍ LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU!
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od květen 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

Švédsko, 2005, 110 min., barevný

KURÝR: Poslední mise

Anakonda

Velká špionážní akční podívaná plná honiček! Davis miluje
Jenny, se kterou pracuje v kurýrní službě. Stále se ale nemůže odhodlat, aby jí svou lásku vyznal. Pozve ji na večeři. Plán se mění, když Davidovi na ulici naskočí do auta
Lara, agentka pronásledovaná na své misi pro německou
BKA. SPECIÁLNÍ LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU!
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od květen 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

V dávných dobách v Africe vytvoří kněz pomocí magie
voodoo nezničitelné zlo, pomocí kterého bojuje s nepřáteli. Jde o rýsovací nástroje, které oživí vše, co se s nimi
nakreslí. Ty nalezne malý chlapec a nakreslí si hada.
Ve městě se zrodí obrovský had monstrum, které zabíjí
vše živé. SPECIÁLNÍ LUXUSNÍ EDICE V DIGIPACKU!
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od květen 2011
Cena: 99 Kč / 3,99 Eur

Německo, 2006, 93 min., barevný

Certova nevesta inzerce 204x84.i1 1

15.4.2011 14:32:50

USA, 2008, 77 min., barevný

USA, 2008, 77 min., barevný
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BLU-RAY Eldorado

USA, 2010, 193 min., barevný

Eldorado – VELKOLEPÉ DOBRODRUŽSTVÍ A AKCE,
VÍCE JAK 3 HODINY ZÁBAVY! Archeolog a dobrodruh
Jack Wilder na stopě bájného pokladu. Velkolepé dobrodružství ve stylu Indiana Jonese.
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od březen do květen 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

BLU-RAY Bílý lev

Jižní Afrika – USA, 2010, 93 min.,
barevný
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105% alibi

Kruhy v obilí

Velká Británie, 2010, 185 min., barevný

Český detektivní film o dvojnásobném vrahovi, jehož případ vyšetřuje dvojice detektivů – kapitán Tůma a nadporučík Líbal.
titulky: české pro neslyšící
bonusy: fotografie, biografie a filmografie, soudobá
dokumentace, soudobá dokumentace na DVD‑ROM
V prodeji od 27. 5. do 3. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

Poodkryjte tajemství, jež obestírá záhadu největších
a nejúžasnějších kruhů v obilí, které se kdy objevily.
Dokument přináší nejen senzační záběry kruhů v obilí,
ale i fascinující sérii strhujících rozhovorů s vědci, svědky i nejznámějšími a nejdůvěryhodnějšími autoritami
na kruhy v obilí současnosti.
bonusy: rozhovory s odborníky i pozorovateli
V prodeji od 13. 5. do 20. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

BLU-RAY Plamen a Citron

Andělé a démoni: Fakta
nebo fikce?

Křížové výpravy:
Půlměsíc a kříž 1

Dokument nabízí nekompromisní, objektivní a zcela otevřený pohled na skutečnosti z oblasti nejvyspělejších
technologií i historických reálií, jež stojí v pozadí bestselleru Andělé a démoni – románového předchůdce celosvětového knižního i filmového hitu Šifra mistra Leonarda.
V prodeji od 2. 5. do 9. 5. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

1. díl nás provede po stopách dvou vln první křížové
výpravy. 2.díl nám povypráví zcela neznámý příběh o životě a složitých vztazích tehdejších muslimů a křesťanů.
V prodeji od 23. 5. do 30. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

BLU-RAY Terry Pratchett:
Zaslaná pošta

Britská dobrodružná fantasy komedie ZASLANÁ POŠTA
je adaptací románu kultovního spisovatele Terryho Prat
chetta. Vydejte se spolu s námi do prazvláštního světa
Zeměplocha! VÍCE JAK TŘÍHODINOVÁ VELKOLEPÁ
PODÍVANÁ! (CSFD 88%)
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od 25. 4. do 24. 5. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

ČR-Německo-Dánsko, 2008, 130 min., barevný

ČR, 1959, 89 min., čb

USA, 2006, 164 min., barevný

Strhující válečný velkofilm dle skutečných událostí.
Hvězdné herecké obsazení: Mads Mikkelsen (Král Artuš,
Souboj titánů, Tři mušketýři). Film točen také v česku,
ve filmu se objevují i čeští herci: Jan Zuska, Nikola Navrátil (Ordinace v růžové zahradě, Kameňák, Ulice), Simona
Včalová, ad.
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od 2. 5. do 30. 5. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

USA, 2009, 46 min., barevný

BLU-RAY Zátoka pirátů

Apokalyptická šifra

Nominace na Oscara za nejlepší cizojazyčný film
roku! CSFD.cz hodnocení 88 %! Existuje mnoho způsobů jak udělat lidem ze života peklo. Mistrovsky natočené drama o mezilidském násilí, ale také o opravdovém
přátelství a zrodu lásky ve stylu filmu „Klub rváčů“.
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od 13. 4. do 12. 5. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

Dobrodružný pirátský velkofilm. Ironicky laděná černá komedie o legendárním fríském pirátovi a zbojníkovi Klausi
Störtebekerovi, který se svými muži sužoval především
Hanzu přepadáváním obchodních lodí v Severním moři.
Podle ní nebyl v Hamburku popraven skutečný Klaus, nýbrž jeho nejlepší přítel a pravá ruka Michel Gödecke.
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od 16. 5. do 15. 6. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

Po mnoha letech dobrovolné izolace se Isaacu Newtonovi konečně podařilo vypočítat datum konce našeho
světa – soudný den by měl nastat v roce 2060! Byl
přesvědčen, že vodítka nalezená v bibli dokazovala, že
v 21. století bude celá naše planeta svědkem děsuplného armagedonu.
V prodeji od 26. 4. do 2. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

USA, 2005, 94 min., barevný

BLU-RAY Krabat –
čarodějův učeň

BLU-RAY Cela 211:
Vězeňské peklo

Ďáblova past

Mayský kalendář:
Apokalypsa 2012

Strhující dobrodružný film s divokými zvířaty. Dobrodružná cesta malého bílého lva a boj o vlastní přežití. Bude to
dlouhá cesta domů…
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od březen do květen 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

BLU-RAY Evil –
Zlo mezi námi

Švédsko, 2003, 120 min., barevný

Německo, 2008, 120 min., barevný

Nejnovéjší zpracování, legendární, strhující, dobrodružné,
romantické, kultovní fantasy o kouzelnickém učni Krabatovi. Napínavý snímek s Davidem Krossem a Danielem
Brühlem byl v roce 2009 nominován na Německou
filmovou cenu.
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od 15. 4. do 14. 5. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

Německo, 2009, 102 min., barevný

Španělsko-Francie, 2009, 110 min., barevný

Strhující vězeňské drama. CSFD.cz hodnocení 80 %. Juan
Oliver si chce udělat dobré jméno ve své nové práci ve věznici a vyráží na cestu raději dříve. Tam ovšem propuká
vzpoura a Juan během své cesty po věznici přijde k úrazu
a je omráčen. Když se probere, nachází se v cele 211…
titulky: české, BONUSY: trailer
V prodeji od 31. 5. do 30. 6. 2011
Cena: 199 Kč / 8,00 Eur

USA, 2009, 47 min., barevný

ČR, 1961, 86 min., čb

USA, 2005, 94 min., barevný

Křížové výpravy:
Půlměsíc a kříž 2

3. díl dokumentu o křižáckých výpravách odhalí dávno
zapomenutý příběh o Saladinovi, Richardovi a třetí křižácké výpravě. Ve 4. díle se pak dozvíme průběh posledních okamžiků Svaté říše očima Mongolů, Mamlúků
i obléhaných křižáků.
V prodeji od 30. 5. do 6. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

Ve střetu náboženského a přírodovědeckého názoru se
prostý mlynář Spálený ukázal moudřejším než bohatý
regent a fanatický kněz.
titulky: české pro neslyšící, anglické
bonusy: slovo historika, fotografie, biografie a filmografie, soudobá dokumentace, soudobá dokumentace
na DVD‑ROM, rozhovory
V prodeji od 6. 5. do 13. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

Rusko, 2008, 44 min., barevný

Dinosauři 2

Následovníci
Julese Vernea

Podle mayského kalendáře končí náš současný věk Pátého
slunce 21. prosince 2012. Autoři tohoto dokumentárního
filmu se vydali do Mexika, kde navštívili ruiny staveb starodávných civilizací a rovněž se setkali se zastánci mayského proroctví, ale i se skeptiky z řad tradičních vědců.
V prodeji od 20. 5. do 27. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

INZERCE

USA, 2009, 88 min., barevný

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

www.DVDedice.cz
DVD již od 9 Kč, Blu-ray, Hry, CD, Knihy –
největší výběr ﬁlmů 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 traﬁkách. Většina titulů skladem.
Doručujeme po cele ČR a SK.
Poštovné 99 Kč (4,99 EUR) nebo zdarma.

Blu-ray edice vydává každý měsíc ﬁlmy na blu-ray
za neuvěřitelných 199 Kč.
Užijte si ﬁlmy jako nikdy předtím, ve full HD rozlišení
a s křišťálově čistým zvukem.

www.BLURAYedice.cz
Kompletní výběr všech Blu-ray ﬁlmů za 199 Kč
na jednom mistě.
Trailery, fotogalerie, anotace ke všem ﬁlmům,
přehledy co vyšlo, a co připravujeme, e-shop.
Blu-ray doručujeme po celé ČR a SK.
Poštovné 99 Kč (4,99 EUR) nebo zdarma.

S využitím realistické filmové 3D grafiky a nejmodernějších anatomických a paleontologických poznatků dokument odlupuje vrstvu po vrstvě kůži i svaly a odkrývá
mozky dinosaurů, aby odhalil skryté taje vnitřního fungování těchto největších zvířat, která kdy naši planetu
obývala.
V prodeji od 26. 4. do 2. 5. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

USA, 2006, 94 min., barevný

Exodus z planety Země 3

Nové technologie války 3:
Pozemní vojsko

USA, 2009, 90 min., barevný

Je možné, aby lidstvo bylo schopno přežít na jiné planetě? Na tuto otázku se snaží odpovědět tým vědců. Závěrečné dva díly 3diskové série nám poví, zda‑li je možné
žít na Merkuru či Exoplanetě.
V prodeji od 27. 4. do 4. 5. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

Vydejte se na neuvěřitelnou výpravu, která vás zavede
do hluboké propasti v oceánu, na jejímž dně leží potopený Titanic, a poté vzhůru ke hvězdám na nejnebezpečnější misi – cestu na Měsíc. Vašimi průvodci budou
režisér James Cameron a astronaut Buzz Aldrin.
V prodeji od 11. 5. do 18. 5. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

USA, 2006, 52 min., barevný

Nejmodernější zbraně, extrémní věda a futuristické vynálezy: přesně taková je armáda 21. století.
V prodeji od 27. 4. do 4. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur
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Filmexport home video

Nové technologie války 4:
Námořnictvo

Soudný den 2012:
Dešifrování minulosti

Poznejte nové a vyvíjené technologie, které umožňují vojenskému námořnictvu a námořní pěchotě plně integrovat námořní operace s pozemními, vzdušnými, vesmírnými i kyberprostorovými operacemi pomocí nejrychlejších
počítačů a vyspělých strategií.
V prodeji od 4. 5. do 11. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

Soudný den 2012 je dokumentární film, který zkoumá
proroctví věštců z celého světa. Zdá se, že všechna
proroctví poukazují na rok 2012. Co je pravdy na tom,
že svět skončí 21. prosince 2012?
V prodeji od 18. 5. do 25. 5. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

USA, 2006, 52 min., barevný

Nové technologie války 5:
Budoucnost válek
USA, 2006, 52 min., barevný

Zavedeme vás do světa nejnovějších, šokujících technologií, z nichž některé jsou již využívány a některé jsou
stále ještě ve fázi vývoje, a ukážeme vám způsob jejich
použití v budoucích válkách.
V prodeji od 11. 5. do 18. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

Planeta Země po vymření
lidstva
USA, 2008, 88 min., barevný

Dokument vychází při předvídání budoucnosti z odborné znalosti a chápání historie. Odborníci na inženýrství,
botaniku, ekologii, biologii, klimatologii a archeologii vytvářejí obraz toho, jak bude Země vypadat v průběhu dní,
týdnů, měsíců, let a milénií poté, co zmizí lidé.
V prodeji od 29. 4. do 6. 5. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

Plavecký mariáš
ČR, 1952, 85 min., čb

USA, 2007, 45 min., barevný

Stříbrný vítr

ČR, 1954, 95 min., čb

Oslava mládí a lásky ve filmovém přepisu stejnojmenného románu Fráni Šrámka. Citlivý mladík Jan Ratkin se
bouří proti omezením a zákazům, kterými ho spoutává
škola a despotický otec. Touží po svobodě a skutečné
lásce.
V prodeji od 29. 4. do 6. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

Svatý grál

USA, 2005, 45 min., barevný

Dokument Joshe Bernsteina sleduje stopy svatého grálu
ze Svaté země do středověkých francouzských hradů.
Odkrývá i temnou kapitolu z období nacismu, kdy Hitler
financoval hledání svatého grálu, aby s jeho pomocí mohl
stvořit tajný rytířský řád.
V prodeji od 16. 5. do 23. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

Tajemství bermudského
trojúhelníku

Bývalého voraře Josefa Váňu trápí, že v lesích po vichřici zůstala spousta dřeva a nikdo je nesváží. Váňa svolá
na pomoc všechny své kamarády z mládí.
titulky: české pro neslyšící
bonusy: slovo historika, fotografie, biografie a filmografie, soudobá dokumentace, soudobá dokumentace
na DVD‑ROM, rozhovory
V prodeji od 13. 5. do 20. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

USA, 2009, 44 min., barevný

Praha 1945: Poslední bitva
s Třetí říší

Tajemství sexappealu

Rusko, 2005, 45 min., barevný

Jak mohlo 2 tisíce lodí a 75 letadel zmizet beze stopy?
Šílené vlny, magnetické anomálie, obrovské víry a podivné
ohnivé koule – to jsou jevy, které se označují za viníky záhadných zmizení. Odborníci pomocí posledních vědeckých
objevů odhalují pravdu jedné z největších záhad na Zemi.
V prodeji od 23. 5. do 30. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

Vesmír: Utajená historie
USA, 2005, 106 min., barevný

Prvním mužem ve vesmíru nebyl Gagarin! Tento
zcela průkopnický dokument odkrývá pravdu o tom, jak
Iljušinova mise skončila těžkým zraněním a jak se úřady
Sovětského svazu snažily vše ututlat. Ukáže vám také
takřka všechny život ohrožující okamžiky, v nichž se během zkoumání vesmíru kosmonauti ocitli, jakož i incidenty, které si vyžádaly lidské životy.
V prodeji od 4. 5. do 11. 5. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur
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Vzestup a pád Sparťanů 2 –
Zničující válka
USA, 2002, 91 min., barevný

Zatímco Athéňané ovládli moře, na souši byli neporazitelní Sparťané. Mezi oběma městskými státy se schylovalo
k válce. Peloponéská válka trvala dlouhých 27 let a změnila prapodstatu demokracie. Tento díl dokumentu se
zaměřuje na zničující dopad peloponéské války a na pád
starověké Sparty.
V prodeji od 9. 5. do 16. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

Vladimir Vysockij: Smrt
básníka, Francouzský sen

Zbraně ve válce: Tanky,
Protitankové zbraně

Smrt básníka (český dabing) – Dokument podrobně rekapituluje události, k nimž došlo od 1. 1. do 25. 7. 1980.
Francouzský sen (české titulky) – O vztahu Mariny a
Vladimira vyprávějí lidé, kteří byli oběma zamilovaným
blízcí.
V prodeji od 6. 5. do 13. 5. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

Tento dokument zachycuje vývoj tanků od roku 1915 až
po současnost. Převaha tanků skončila s vynálezem bazuky ve 2. světové válce. Jejich budoucnost je nejistá. Dnešní
tanky ničí zbraně z helikoptér, nebo řízené střely. K protitankovým zbraním patří i lasery, zbraně využívající soustředěnou energii. Žádný tank není a nikdy ani nebude nesmrtelný.
V prodeji od 9. 5. do 16. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

Rusko, 2004, 100 min., barevný

USA, 1992, 94 min., čb

Vzestup a pád Sparťanů 1 –
Kodex cti

Žigulík: Ikona socialismu

USA, 2002, 91 min., barevný

Ve své době vzbuzovali obdiv i strach. Tito starověcí válečníci vynalezli kromě výcvikových táborů, frontálního
útoku a systému bezplatného vzdělávání i životní styl
a výchovu. Odhalte základní stavební kameny života
a smrti ve starověké Spartě!
V prodeji od 2. 5. do 9. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

Nepropásněte!
V prodeji od 16. 5. 2011

Rusko, 2007, 44 min., barevný

„Žigulík“ byl bezpochyby symbolem sovětské éry. Ve 40.
letech v SSSR znamenala koupě vozu totéž, jako bychom
si dnes pořídili soukromý tryskáč. Výstavbě prvního závodu na výrobu automobilů sovětské provenience ovšem
předcházela celá řada problémů a i Nikita Chruščov byl
přesvědčen, že si sovětský člověk vystačí s hromadnou
dopravou a traktory.
V prodeji od 27. 5. do 3. 6. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

V prodeji od 27. 5. 2011

105% alibi

USA, 2008, 88 min., barevný

Dne 5. května v poledne vypuklo v Praze povstání. Českoslovenští povstalci postavili barikády. Poslední bitva
s Třetí říší právě začala… Dokument přibližuje zásadní
momenty povstání a odpovídá na mnohé otázky.
V prodeji od 25. 5. do 1. 6. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 Eur

Jaké jsou tajné složky přitažlivosti? Jaké tělo je sexy?
Můžeme ovlivnit svůj sexappeal? Nejčastějšími prostředky 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

Slunce

Tři chlapi v chalupě

Každá žijící bytost na zemi získává svou energii z paprsků Slunce. Naše existence je závislá na jeho velikosti,
teplotě a poloze. Pokroky v astronomii, dokonalé počítačové animace a experti na Slunce se v tomto pořadu
sejdou, aby odhalili záhady nejbližší hvězdy naší planety.
V prodeji od 16. 5. do 23. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

V Ouplavicích žije trio Potůčků: děda, syn a vnuk. Všichni
tři hospodaří doma sami a vedou svéráznou domácnost.
To však zdaleka není to nejhorší…
titulky: české pro neslyšící, anglické
bonusy: slovo historika, fotografie, biografie a filmografie, soudobá dokumentace, soudobá dokumentace
na DVD‑ROM, rozhovory
V prodeji od 20. 5. do 27. 5. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 Eur

USA, 2009, 44 min., barevný

Filmexport home video

K DOSTÁNÍ V TRAFIKÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

Klasika české černobílé detektivky!

ČR, 1963, 93 min., barevný

I přes svou proslulost zůstává svatý grál opředen tajemstvím.
Co přesně svatý grál byl? Mohl se dochovat dodnes? Proč přitahoval
tolik hledačů pokladů? Dokument Joshe Bernsteina sleduje stopy
svatého grálu ze Svaté země do středověkých francouzských hradů
a odkrývá i temnou kapitolu z období nacismu.

Ukradený los s pohádkovou výhrou, zneužitá vkladní knížka, manko
v hotelu Černá růže a především dvojnásobná vražda…
Všechny malé či velké konflikty se zákonem i kdo opravdu vraždil
s přehledem vyšetří dvojice detektivů kapitán Tůma a nadporučík
Líbal. Dvojice se rychle stala oblíbenou a ve stejné sestavě se brzy
objevila ještě ve dvou dalších detektivních filmech.

K DOSTÁNÍ V TRAFIKÁCH V ČESKÉ REPUBLICE
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Pucca

2006, 88 min., barevný

Battlestar Galactica –
Břitva

Že ninjové nemohou být roztomilí? Ale můžou! Přinášíme
vám příběhy odehrávající se ve vesničce Sugga, kde se
slaďounká Pucca snaží zaujmout hezkého a nebojácného
ninju Garu. Ten by ale raději bojoval proti zlým nepřátelům.
V prodeji od 2. 5. do 13. 6. 2011
Cena: 69 Kč

2007, 180 min., barevný

Cedric

Všechnopártička

V animovaných dobrodružných příhodách malého smolaře najde zalíbení celá rodina. Cedric je osmiletý kluk, který
pořád musí řešit nějaké problémy. Zvládat paní učitelku,
zvídavé rodiče, kamarády, nesnesitelnou sestřenici, náladovou přítelkyni a svého úhlavního protivníka…
V prodeji od 9. 5. do 6. 6. 2011
Cena: 69 Kč

Zmenšený tvar oblíbené talkshow Všechnopárty, která
v současné době trhá rekordy ve sledovanosti. V případě
Všechnopártičky si poslechneme veselá povídání Josefa
Náhlovského a samozřejmě Karla Šípa.
V prodeji od 12. 5. do 26. 5. 2011
Cena: 49 Kč

2001, 65 min., barevný

Dramatická cesta Battlestar Galacticy vstříc novému
osudu lidstva pokračuje… tentokrát již 4. sezónou, jejíž
pilotní film neznalého diváka bravurně seznámí s událostmi, které se již staly a skalním fanouškům odhalí nové
a dosud nepoznané obzory sci-fi žánru.
titulky: české
V prodeji od 6. 5. do 20. 5. 2011
Cena: 69 Kč

2009, 77 min., barevný

Sonic X

Anna Karenina

Známý japonský animovaný seriál pro děti plný neuvěřitelných příhod úžasného superježka Sonika. Je nejrychlejší, nejchytřejší, je neustále v akci a vždy si ví rady.
Prostě superježek, se kterým zažijete velkou spoustu
dobrodružství, akce a zábavy.
V prodeji od 9. 5. do 6. 6. 2011
Cena: 69 Kč

Hvězdně obsazení snímek (v hlavních rolích Sophie
Marceau a Sean Bean) líčí tragický příběh vdané ženy
a matky, která se postavila proti přísným konvencím své
doby a měla odvahu řídit se hlasem svého srdce.
titulky: české
V prodeji od 25. 5. do 8. 6. 2011
Cena: 69 Kč

2003, 60 min., barevný

1997, 108 min., barevný

Billy a Buddy

Vaření? Hra pro děti!

Billy a jeho pejsek Buddy jsou od rána do večera v jednom kole. Vzorně se starají o své chlupaté i opeřené kamarády, prožívají s nimi mnohá napínavá dobrodružství
a poznávají při tom svět kolem sebe. O jejich zážitcích
vyprávějí animované příběhy plné legrace.
V prodeji od 5. 5. do 19. 5. 2011
Cena: 69 Kč

Kdo z malých capartů občas nezatouží pomáhat mamince s přípravou svačiny či oběda. Snad je to tím, že se
i docela obyčejná kuchyně může v dětské fantazii snadno
proměnit v tajemné království, ve kterém to bublá a syčí
a kde se vaří ty nejvoňavější dobroty.
V prodeji od 2. 5. do 13. 6. 2011
Cena: 69 Kč

2004, 70 min., barevný

2005, 64 min., barevný

Kybernátor

Titus

Strhující akční sci-fi o genově upraveném, speciálně vycvičeném zabijákovi, který byl stvořen, aby zabíjel a sám
byl nesmrtelný. Je totiž výsledkem tajného vojenského
programu na výrobu takzvané „lidské zbraně“.
titulky: české
V prodeji od 27. 5. do 10. 6. 2011
Cena: 99,90 Kč

Velkolepé a nekonvenční drama, ve kterém se prolíná přítomnost s dávnou minulostí, nese všechny rysy dávných
antických tragedií a je hereckým koncertem Anthonyho
Hopkinse.Nominováno na Oscara v kategorii nejlepší
kostýmy.
titulky: české
V prodeji od 3. 5. do 17. 5. 2011
Cena: 69 Kč

2008, 84 min., barevný

1999, 156 min., barevný

Oggy a švábi

Jatka č. 5

Animovaný seriál pro malé i velké, ve kterém známý kocour Oggy zas a znovu zápasí o klid se svými miniaturními sousedy, kterými jsou naneštěstí velmi vychytralí
švábi.
V prodeji od 12. 5. do 9. 6. 2011
Cena: 69 Kč

Pozoruhodný snímek s prvky sci-fi podle slavné předlohy
klasika vědeckofantastické literatury Kurta Vonneguta
jr. se v roce 1972 natáčel v tehdejším Československu.
Na MFF v Cannes byl snímek odměněn zvláštní cenou
poroty.
titulky: české
V prodeji od 11. 5. do 25. 5. 2011
Cena: 69 Kč

1998, 96 min., barevný

1972, 100 min., barevný
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abecední rejstřík
/ Intersonic
20. 5. dobrodružný
mysteriózní

Exodus z planety Země 3

27. 4.

dokument

Filmexport

Mrtvá a živá 2

Intersonic

Fanny Hill

27. 5.

dobrodružný

Intersonic

Mumie

1. 5.

dobrodružný

DVDedice

naučný /
dokument

Intersonic

Farhat (disk 1)

28. 5.

animovaný
seriál

NORTH VIDEO

Muži v říji

6. 5.

komedie

Bontonfilm

24. 5.

naučný /
dokument

Intersonic

FILMX: 3 – Okno do dvora

5. 5.

mysteriózní /
thriller

HCE

Naruto 1

18. 5.

animovaný /
fantasy

Intersonic

31. 5.

naučný /
dokument

Intersonic

FILMX: 4 – Mý lepší blues

12. 5.

drama

HCE

11. 5.

dokument

Filmexport

105% alibi

27. 5.

detektivka

Filmexport

FILMX: 5 – Čtyři lvi

19. 5.

komedie /
drama

HCE

24. 5.

akční

Vapet

20 let poté

1. 5.

katastrofický

DVDedice

Filutové

20. 5.

komedie

NORTH VIDEO

Následovníci
Julese Vernea
Navěky drakem
(Dragons Forever)
Nejúžasnější videa světa
(disk 2)

1. 5.

dobrodružný /
horor

Vapet

Největší vládci Egypta 2

7. 5.

historický /
dokumentární

Intersonic

Největší vládci Egypta 3

14. 5.

historický /
dokumentární

Intersonic

5. 5.

rodinný

Vapet

13. 5.

akční

NORTH VIDEO

17. 5.

historické
drama

NORTH VIDEO

19. 5.

animovaný
seriál

NORTH VIDEO

26. 5.

animovaný
seriál

NORTH VIDEO

23. 5.

akční

Vapet

27. 4.

dokument

Filmexport

4. 5.

dokument

Filmexport

11. 5.

dokument

Filmexport

Název
1000 míst, která musíte
vidět než zemřete 1
1000 míst, která musíte
vidět než zemřete 2
1000 míst, která musíte
vidět než zemřete 3
1000 míst, která musíte
vidět než zemřete 4

Anakonda
Andělé a démoni:
Fakta nebo fikce?

V prodeji od

Žánr

Vydavatel

10. 5.

naučný /
dokument

17. 5.

DVDedice

2. 5.

dokument

Anna Karenina

25. 5.

romantická
komedie

NORTH VIDEO

Apokalyptická šifra

26. 4.

dokument

Filmexport

Arthur a Maltazardova
pomsta
Battlestar Galactica 4 –
Břitva (disk 1)
Battlestar Galactica 4
(disk 2)
Battlestar Galactica 4
(disk 3)
Battlestar Galactica 4
(disk 3)

6. 5.
6. 5.

animovaný
aci-fi seriál

Filmexport

Magic Box
NORTH VIDEO

Franklin a jeho
dobrodružství (5)
Franklin a jeho
dobrodružství (6)
Hajadla – Pohádky
lesního ticha

14. 5.

dětský
animovaný

28. 5.

dětský
animovaný

21. 5.

animovaná
pohádka

NORTH VIDEO

Nezlobte, když nemusíte!
(State Buoni … se potete)

Hodná čarodějnice

6. 5.

komedie

NORTH VIDEO

Ninja

Hořící Mississippi
Hrabě Monte Christo
(disk 4)

4. 5.
7. 5.

thriller

Vapet

Bontonfilm

historický / NORTH VIDEO
drama
komedie /
dobrodružný

13. 5.

sci-fi seriál

NORTH VIDEO

Hroši v Africe

12. 5.

20. 5.

sci-fi seriál

NORTH VIDEO

Chloe

24. 5. drama / thriller

HCE

27. 5.

sci-fi seriál

NORTH VIDEO

Impérium

4. 5.

HCE

Billy a Buddy (disk 6)

5. 5.

anim. seriál

NORTH VIDEO

Jatka č. 5

11. 5.

sci-fi drama NORTH VIDEO

Billy a Buddy (disk 7)

12. 5.

anim. seriál

NORTH VIDEO

Jménem Krále

29. 4.

historický /
drama

Bílý lev

25. 3.

dobrodružný, BLURAYedice
rodinný

Kamufláž

18. 5. akční / thriller

Bouře

1. 5.

sci-fi / thriller

Karamboly

13. 5.

Bubáci a hastrmani (disk
2)
By the Will of Chingis
Khan
Byt (L´Appartement)
Cedric (disk 2)
Cedric (disk 3)
Cela 211: Vězeňské peklo
Císař Augustus DVD 1
Císař Augustus DVD 2

28. 5.

anim. seriál

25. 5.

historický /
válečný

2. 5.

drama /
mysteriózní

9. 5.

anim. seriál

DVDedice
NORTH VIDEO
HCE
HCE
NORTH VIDEO

23. 5.

anim. seriál

1. 6.

akční /
thriller

19. 5.

drama /
historický

HCE

26. 5.

drama /
historický

HCE

NORTH VIDEO
BLURAYedice

Když Nietsche plakal
Kill Bill
Kniha džunglí (disk 4)
Krabat – čarodějův učeň
Kruhy v obilí

4. 5.

krimi / drama

komedie
drama

Vapet

Magic Box
HCE
NORTH VIDEO
NORTH VIDEO

27. 5. akční / thriller Magic Box
14. 5.
15. 4.
13. 5.

Křížové výpravy:
Půlměsíc a kříž 1
Křížové výpravy:
Půlměsíc a kříž 2

23. 5.

KURÝR: Poslední mise

animovaný
seriál

NORTH VIDEO

dobrodružný BLURAYedice
dokument

Filmexport

4. 5.

Pomsta bude sladká

18. 5.

komedie

NORTH VIDEO

Pošťák Pat 3 –
Lov obřího dinosaura

5. 5.

animovaný

Bontonfilm

Pošťák Pat 4

11. 5.

animovaný /
pohádka

Intersonic

Pošťák Pat 4 – U moře

12. 5.

animovaný

Bontonfilm

Pošťák Pat 5

25. 5.

animovaný /
pohádka

Intersonic

Pošťák Pat 5 –
Létající talíře
Pošťák Pat 6 –
Poštovní holub

19. 5.

animovaný

Bontonfilm

26. 5.

animovaný

Bontonfilm

Láska na polštáři

16. 5.

romantický

HCE

Čtyři uši na mezi

14. 5.

animovaná
pohádka

NORTH VIDEO

Leningrad

10. 5.

drama /
válečný

Magic Box

Ďáblova past

6. 5.

balada

Filmexport

Leon

10. 5. krimi / drama

Devět měsíců

23. 5.

komedie

HCE

Letec

20. 5.

akční

Vapet

Dům veselých duchů

3. 5.

komedie /
horor

Magic Box

Dva výtečníci

19. 5.

akční /
komedie

Vapet

Maléry pana účetního

drama /
životopisný

Vapet
Magic Box

horor

DVDedice

5. 5.

animovaný
seriál

NORTH VIDEO

19. 5.

animovaný
seriál

NORTH VIDEO

Povodeň

28. 5. akční / thriller Intersonic

7. 5.

animovaný
seriál

NORTH VIDEO

Poznáš, až to přijde?

30. 5.

Vapet

Praha 1945: Poslední
bitva s Třetí říší

31. 5.

komedie

romantický

Bontonfilm

25. 5.

dokument

Filmexport

komedie /
western

Vapet

Mayský kalendář:
Apokalypsa 2012

20. 5.

dokument

Filmexport

Pravá a levá ruka ďábla

26. 5.

Misery nechce zemřít

18. 5.

thriller

Bontonfilm

Pravdivé lži

27. 5. akční komedie Bontonfilm

Intersonic

Pravdivý příběh…
Bee Gees

3. 5.

hudební /
dokumentární

Intersonic

Protivný svůdný holky

1. 5.

komedie

DVDedice

/ BLURAYedice
15. 3. dobrodružný
akční

Mořský vlk 2

6. 5.

Evil – Zlo mezi námi

8. 4.

Mrtvá a živá 1

/ Intersonic
13. 5. dobrodružný
mysteriózní

BLURAYedice

akční / sci-fi NORTH VIDEO

1. 5.

Eldorado

drama

BLURAYedice

Pohyblivý terč

DVDedice

16. 5.

Magic Box

HCE

akční / horor

Vapet

17. 5.

Peklo s princeznou

Filmexport

1. 5.

akční

HCE

pohádka /
komedie

komedie

Čarodějky

9. 5.

17. 5.

Otec prasátek

13. 5.

NORTH VIDEO

Mach a Šebestová
na cestách

DVDedice

rodinný /
komedie

Plavecký mariáš

akční sci-fi

Lví král Simba (disk 14)

historický

DVDedice

27. 5.

HCE

1. 5.

akční

Kybernátor

Lví král Simba (disk 13)

Ohněm a mečem

1. 5.

Bontonfilm

NORTH VIDEO

NORTH VIDEO

Filmexport

drama

/
13. 5. dobrodružný
rodinný

Oggy a švábi – Lesk a sláva 12. 5.

dokument

20. 5.

24. 5.

NORTH VIDEO

animovaný
seriál

29. 4.

Crash

Dobrodružství severu 3D
(Call of the wind)
Drak z chrámu Šaolin
(Snake & Crane Arts
of Shaolin)
Drak z chrámu Šaolin 2
(Half a Loaf of Kung Fu)

26. 5.

Filmexport

27. 5.

Dny lásky

Vapet

dokument

30. 5.

Květ pouště

Lovci lidí

akční
animovaný
seriál

1. 5.

HCE

Filmexport

3. 5.

Planeta Země
po vymření lidstva

drama /
romantický

dokument

Obyčejný spratek
(The Prodigal Son)
Oggy a švábi –
Jak to chodí u tučňáků

naučný /
Intersonic
28. 5. dokumentární

Plamen a Citron

3. 5.

romantická
komedie

Nový Nostradamus

Filmexport

dokument

Coco Chanel
a Igor Stravinsky

26. 4.

Nová dobrodružství
Luckyho Luka (disk 13)
Nová dobrodružství
Luckyho Luka (disk 14)
Nové pěsti
(New Fist of Fury)
Nové technologie války 3 –
Pozemní vojsko
Nové technologie války 4 –
Námořnictvo
Nové technologie války 5 –
Budoucnost válek

vtipná videa NORTH VIDEO

válečný /
drama

drama /
životopisný

Dinosauři 2

Noc ve Varennes

21. 5.

dobrodružný

K DOSTÁNÍ V TRAFIKÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

| abecední / kalendářní rejstřík filmů – květen

www.filmavideo.cz

Stříbrný vítr

29. 4.

drama

Filmexport

Vem mě s sebou

10. 5.

dramatická
komedie

NORTH VIDEO

NORTH VIDEO

Svatý grál

16. 5.

dokument

Filmexport

Vesmír: Utajená historie

4. 5.

dokument

Filmexport

animovaný
seriál

NORTH VIDEO

Swannova láska

31. 5.

drama

NORTH VIDEO

Virus

14. 5.

akční / horor

Intersonic

16. 5.

animovaný
seriál

NORTH VIDEO

Šanghajský polibek

20. 5.

romantická
komedie

NORTH VIDEO

6. 5.

dokument

Filmexport

Pucca (disk 7)

30. 5.

animovaný
seriál

NORTH VIDEO

Vladimir Vysockij:
Smrt básníka /
Francouzský sen

Šmoulové DVD 14

4. 5.

animovaný

HCE

Půlnoční kovboj

11. 5.

drama

Bontonfilm

Šmoulové DVD 15

11. 5.

animovaný

HCE

Případ nevěrné Kláry

24. 5.

drama

Magic Box

Ptačí chřipka

11. 5.

horor

Pucca (disk 5)

2. 5.

Pucca (disk 6)

Quo Vadis DVD 2
Quo Vadis DVD 3
Rambo: Do pekla a zpět
Rec

5. 5.

drama

12. 5.

HCE

drama

HCE

31. 5. akční / drama

Magic Box

13. 5. horor / thriller Magic Box

Relic

7. 5.

thriller / horor

Intersonic

Rudý škorpion

11. 5.

akční

HCE

Ryba jménem Wanda

25. 5.

komedie

Rychlejší
S nasazením života
Síla Country
Slunce

9. 5.

akční

30. 5.

Bontonfilm

thriller

Bontonfilm

2. 5. hudební drama Bontonfilm
16. 5.

Slzy slunce

Bontonfilm

dokument

Filmexport

16. 5. válečné drama Bontonfilm
animovaný
seriál

NORTH VIDEO

23. 5.

animovaný
seriál

NORTH VIDEO

18. 5.

dokument

Filmexport

akční

Vapet

Sonic X (disk 2)

9. 5.

Sonic X (disk 3)
Soudný den 2012:
Dešifrování minulosti

Stateční strážci
(Magnificent Bodyguards) 30. 5.

Šmoulové DVD 16

18. 5.

animovaný

HCE

Tajemství bermudského
trojúhelníku

23. 5.

dokument

Filmexport

Tajemství hrobky faraóna

/
10. 5. dobrodružný
fantasy

Tajemství chrámu
křišťálových lebek

1. 5.

Tajemství sexappealu

30. 5.

HCE

dobrodružný

DVDedice

dokument

Filmexport

Vrah ve mně
Všechnopártička

6. 5.

krimi / drama

12. 5.

veselé p
ovídání

NORTH VIDEO

25. 3. Bílý lev

dobrodružný /
rodinný

8. 4.

Evil – Zlo mezi námi

– čarodějův
15. 4. Krabat
učeň

drama

BLURAYedice
BLURAYedice

dokument

Filmexport

9. 5.

Cedric (disk 2)

animovaný seriál

NORTH VIDEO

Vzestup a pád Sparťanů 2

9. 5.

Vzpoura strojů
(Eyeborgs)

2. 5.

Wallace a Gromit DVD 1

25. 5.

rodinný
fantasy
komedie

dokument

9. 5.

Drak z chrámu Šaolin (Snake & Crane
Arts of Shaolin)

akční

Vapet

9. 5.

Rychlejší

akční

Bontonfilm

HCE

9. 5.

Sonic X (disk 2)

BLURAYedice

9. 5.

Filmexport

akční

Vapet

/ BLURAYedice
15. 5. dobrodružný
komedie

Temné patro

1. 5.

horor

DVDedice

Zbraně ve válce: Tanky /
Protitankové zbraně

9. 5.

dokument

Filmexport

Titus

3. 5.

drama

NORTH VIDEO

Zemský ráj to na pohled

13. 5.

komedie

Bontonfilm

Tři chlapi v chalupě

20. 5.

komedie

Filmexport

Želvy Ninja (7)

7. 5.

dětský anim.

Vapet

Tyrannosaurus Rex

1. 5.

dobrodružný

DVDedice

Želvy Ninja (8)

21. 5.

dětský anim.

Vapet

Unaveni sluncem 2:
Exodus
Vaření? Hra pro děti
(disk 2)
Vaření? Hra pro děti
(disk 3)
Vaření? Hra pro děti
(disk 4)
Ve jménu krále
(In the Name of the King)

20. 5.

drama /
válečný

HCE

Žigulík: Ikona socialismu

27. 5.

dokument

Filmexport

2. 5.

animované
vaření

NORTH VIDEO

Život po lidech 1

4. 5.

naučný /
dokument

Intersonic

16. 5.

animované
vaření

NORTH VIDEO

Život po lidech 2

11. 5.

naučný /
dokument

Intersonic

30. 5.

animované
vaření

NORTH VIDEO

Život po lidech 3

18. 5.

naučný /
dokument

Intersonic

Vapet

Život po lidech 4

25. 5.

naučný /
dokument

Intersonic

BLURAYedice

dobrodružný

BLURAYedice

fantasy komedie

BLURAYedice

26. 4. Apokalyptická šifra

dokument

Filmexport

26. 4. Dinosauři 2

dokument

Filmexport

dokument

Filmexport

25. 4. Zaslaná pošta

z planety
27. 4. Exodus
Země 3
Nové technologie
27. 4. války 3 – Pozemní
vojsko
29. 4. Jménem Krále
Země po vy29. 4. Planeta
mření lidstva
29. 4. Stříbrný vítr
1. 5.
1. 5.

dokument

Filmexport

historický /
drama

Magic Box

dokument

Filmexport

drama

20 let poté

katastrofický

Anakonda

dobrodružný,
horor

Filmexport
DVDedice
DVDedice

1. 5.
1. 5.

Temné patro

1. 5.

Tyrannosaurus Rex

2. 5.

Andělé a démoni:
Fakta nebo fikce?
Byt
(L´Appartement)

2. 5.

komedie
dobrodružný

DVDedice

horor

DVDedice

dobrodružný
dokument
drama /
mysteriózní

2. 5.

Pucca (disk 5)

2. 5.

Síla Country

2. 5.

Vaření? Hra pro děti animované vaření
(disk 2)
Vzestup a pád
dokument
Sparťanů 1
Vzpoura strojů
akční
(Eyeborgs)
drama /
Coco Chanel a Igor
romantický
Stravinsky

2. 5.
2. 5.
3. 5.
3. 5.

Dům veselých duchů

3. 5.

Obyčejný spratek
(The Prodigal Son)
Pravdivý příběh…
Bee Gees

DVDedice

DVDedice
Filmexport
HCE

animovaný seriál

NORTH VIDEO

hudební drama

Bontonfilm

akční

Vapet

1. 5.

Čarodějky

akční /
horor

1. 5.

KURÝR: Poslední
mise

akční

DVDedice

3. 5.

Titus

drama

NORTH VIDEO

1. 5.

Lovci lidí

horor

DVDedice

4. 5.

Hořící Mississippi

thriller

Bontonfilm

1. 5.

Mumie

dobrodružný

DVDedice

4. 5.

Impérium

krimi /
drama

HCE

DVDedice

3. 5.

Nové technologie
války 4 –
Námořnictvo

Intersonic

drama

NORTH VIDEO

dokument

Filmexport

akční /
sci-fi

NORTH VIDEO

Šmoulové DVD 14

animovaný

HCE

4. 5.

Vesmír: Utajená
historie

dokument

Filmexport

4. 5.

Život po lidech 1

naučný /
dokumentární

Intersonic

4. 5.

Pohyblivý terč

4. 5.

5. 5.

Billy a Buddy
animovaný seriál
(disk 6)
mysteriózní /
FILMX: 3 –
thriller
Okno do dvora
Lví král Simba
animovaný seriál
(disk 13)
Nezlobte, když nerodinný
musíte! (State Buoni
… se potete)
Pošťák Pat 3 – Lov
animovaný
obřího dinosaura

5. 5.

Quo Vadis DVD 2

6. 5.
6. 5.

Arthur a Maltazardova pomsta
Battlestar Galactica
4 – Břitva (disk 1)

6. 5.

Ďáblova past

6. 5.

Hodná čarodějnice

6. 5.

Mořský vlk 2

5. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.

HCE
Magic Box

hudební /
dokumentární

4. 5.

Vapet

Bouře

DVDedice

Když Nietsche plakal

Filmexport

sci-fi /
thriller

1. 5.

4. 5.

NORTH VIDEO

komedie /
horor

Intersonic

2. 5.

Zátoka pirátů

Protivný svůdný
holky
Tajemství chrámu
křišťálových lebek

Intersonic

thriller /
horor

Vzestup a pád Sparťanů 1

NORTH VIDEO

1. 5.

NORTH VIDEO

Vapet

komedie

BLURAYedice

historický /
dokumentární

dětský animovaný

6. 5.

válečný, drama

animovaný seriál

NORTH VIDEO

Želvy Ninja (7)

Taxi, maringotka a korida

Plamen a Citron

historický /
drama

7. 5.

25. 4.

1. 5.

HCE

NORTH VIDEO

Zaslaná pošta

DVDedice

Relic

krimi /
drama

veselé
povídání

HCE

historický

7. 5.

Hrabě Monte
Christo (disk 4)
Mach a Šebestová
na cestách
Největší vládci
Egypta 2

Filmexport

26. 5.

komedie

Ohněm a mečem

Vrah ve mně

dokument

Výpis z rejstříku lásek

9. 5.

1. 5.

6. 5.

7. 5.

HCE

animovaný

Magic Box

aci-fi seriál

NORTH VIDEO

balada

Filmexport

komedie

NORTH VIDEO

dobrodružný

Intersonic

Muži v říji

komedie

Bontonfilm

6. 5.

Taxi, maringotka
a korida

komedie

NORTH VIDEO

džunglí
14. 5. Kniha
(disk 4)
vládci
14. 5. Největší
Egypta 3
14. 5. Virus
15. 5. Zátoka pirátů

akční

Vapet

romantický

HCE

16. 5. Pucca (disk 6)

animovaný
seriál

NORTH VIDEO

16. 5. Slunce

dokument

Filmexport

16. 5. Slzy slunce

válečné drama

Bontonfilm

16. 5. Svatý grál

dokument

Filmexport

Hra pro děti animované vaření
16. 5. Vaření?
(disk 3)
1000 míst, která
naučný /
17. 5. musíte vidět než
dokumentární
zemřete 2
historické drama
17. 5. Noc ve Varennes

NORTH VIDEO

Intersonic

romantická
komedie
drama /
thriller

NORTH VIDEO

akční

Vapet

drama

Magic Box

25. 5. Anna Karenina

romantická
komedie

NORTH VIDEO

the Will of Chingis
25. 5. By
Khan

historický /
válečný

HCE

25. 5. Pošťák Pat 5

animovaný /
pohádka

Intersonic

1945: Poslední
25. 5. Praha
bitva s Třetí říší

dokument

Filmexport

25. 5. Ryba jménem Wanda

24. 5. Chloe
drakem
24. 5. Navěky
(Dragons Forever)
nevěrné
24. 5. Případ
Kláry

komedie

Bontonfilm

rodinný

HCE

25. 5. Život po lidech 4

naučný /
dokumentární

Intersonic

drama /
historický

HCE

animovaný seriál

NORTH VIDEO

animovaný seriál

NORTH VIDEO

animovaný

Bontonfilm

komedie /
western

Vapet

veselé povídání

NORTH VIDEO

27. 5. 105% alibi

detektivka

Filmexport

Galactica 4
27. 5. Battlestar
(disk 3)

sci-fi seriál

NORTH VIDEO

dobrodružný

Intersonic

akční /
thriller

Magic Box

HCE

26. 5.

18. 5. Misery nechce zemřít

26. 5.

Bontonfilm

26. 5.

Intersonic

26. 5.

komedie

NORTH VIDEO

dokument

Filmexport

animovaný

HCE

naučný /
dokumentární

Intersonic

19. 5. Císař Augustus DVD 1

drama /
historický

HCE

27. 5. Květ pouště

drama /
životopisný

HCE

akční /
komedie

Vapet

27. 5. Kybernátor

akční sci-fi

NORTH VIDEO

komedie /
drama

HCE

27. 5. Pravdivé lži

akční komedie

Bontonfilm

18. 5. Naruto 1
18. 5. Pomsta bude sladká
Soudný den 2012:
18. 5. Dešifrování minulosti
18. 5. Šmoulové DVD 16

NORTH VIDEO

11. 5. Půlnoční kovboj

drama

Bontonfilm

11. 5. Rudý škorpion

akční

HCE

19. 5. Dva výtečníci

11. 5. Šmoulové DVD 15

animovaný

HCE

19. 5. FILMX: 5 – Čtyři lvi

11. 5. Život po lidech 2

naučný /
dokumentární

Intersonic

animovaný seriál

NORTH VIDEO

drama

HCE

Bontonfilm

26. 5.

Nová dobrodružství
Luckyho Luka
(disk 14)
Oggy a švábi – Jak
to chodí u tučňáků
Pošťák Pat 6 –
Poštovní holub
Pravá a levá ruka
ďábla
Výpis z rejstříku
lásek

thriller

horor

NORTH VIDEO

26. 5. Císař Augustus DVD 2

animovaný /
fantasy

11. 5. Ptačí chřipka

Vapet

18. 5. Život po lidech 3

král Simba (disk animovaný seriál
19. 5. Lví
14)
Nová dobrodružství
animovaný seriál
19. 5. Luckyho Luka
(disk 13)
Pat 5 – Létají- animovaný
19. 5. Pošťák
cí talíře
Galactica 4
20. 5. Battlestar
(disk 3)
20. 5. Crash
20. 5. Filutové

sci-fi seriál
drama
komedie

NORTH VIDEO
NORTH VIDEO
Bontonfilm
NORTH VIDEO
Bontonfilm
NORTH VIDEO

27. 5. Fanny Hill
27. 5. Kill Bill

Ikona
dokument
27. 5. Žigulík:
socialismu
Bubáci
a
hastrmani
animovaný seriál
28. 5. (disk 2)
animovaný seriál

NORTH VIDEO

dětský animovaný

Vapet

28. 5. Nový Nostradamus

naučný /
dokumentární

Intersonic

akční /
thriller

Intersonic

dokument

Filmexport

romantický

Bontonfilm

animovaný seriál

NORTH VIDEO

thriller

Bontonfilm

akční

Vapet

28. 5. Povodeň

drama /
životopisný

Magic Box

kalendář:
20. 5. Mayský
Apokalypsa 2012

dokument

Filmexport

30. 5. Poznáš, až to přijde?

dobrodružný /
mysteriózní

Intersonic

30. 5. Pucca (disk 7)

20. 5. Šanghajský polibek

romantická
komedie

NORTH VIDEO

NORTH VIDEO

20. 5. Tři chlapi v chalupě

komedie

Filmexport

30. 5.

Filmexport

sluncem 2:
20. 5. Unaveni
Exodus
– Pohádky
21. 5. Hajadla
lesního ticha
videa
21. 5. Nejúžasnější
světa (disk 2)

drama /
válečný

HCE

30. 5.

NORTH VIDEO

HCE

13. 5. Kruhy v obilí

dokument

13. 5. Mrtvá a živá 1

dobrodružný /
mysteriózní

Intersonic

akční

NORTH VIDEO

13. 5. Plavecký mariáš

komedie

Filmexport

13. 5. Rec

horor /
thriller

ráj to
13. 5. Zemský
na pohled

20. 5. Mrtvá a živá 2

30. 5. S nasazením života

animovaná
pohádka

NORTH VIDEO

30. 5.

vtipná videa

NORTH VIDEO

31. 5.

21. 5. Želvy Ninja (8)

dětský animovaný

Vapet

31. 5.

Magic Box

23. 5. Cedric (disk 3)

animovaný seriál

NORTH VIDEO

komedie

Bontonfilm

23. 5. Devět měsíců

komedie

HCE

animovaná
pohádka

NORTH VIDEO

dokument

Filmexport

výpravy:
23. 5. Křížové
Půlměsíc a kříž 1

NORTH VIDEO

a jeho
28. 5. Franklin
dobrodružství (6)

20. 5. Letec

NORTH VIDEO

Filmexport

28. 5. Farhat (disk 1)

výpravy:
30. 5. Křížové
Půlměsíc a kříž 2

HCE

HCE

a Gromit
25. 5. Wallace
DVD 1

Vapet

Intersonic

14. 5. Čtyři uši na mezi

Intersonic

Filmexport

naučný /
dokumentární

akční /
thriller

Filmexport

veselé povídání

NORTH VIDEO

dokument

akční /
fantasy

Ve jménu krále (In
17. 5. the Name of the
King)
18. 5. Kamufláž

dokument

Galactica 4 sci-fi seriál
13. 5. Battlestar
(disk 2)
Dobrodružství
dobrodružný /
13. 5. severu 3D
rodinný
(Call of the wind)
komedie
13. 5. Karamboly

BLURAYedice

Drak z chrámu
16. 5. Šaolin 2 (Half
a Loaf of Kung Fu)
16. 5. Láska na polštáři

animovaný /
pohádka

12. 5. Všechnopártička

dobrodružný,
komedie

Intersonic

NORTH VIDEO

bermud23. 5. Tajemství
ského trojúhelníku
1000 míst, která
24. 5. musíte vidět než
zemřete 3
24. 5. Dny lásky

Magic Box

Filmexport

drama

akční / horor

Intersonic

animovaný
seriál

23. 5. Sonic X (disk 3)

pohádka /
komedie

dokument

12. 5. Quo Vadis DVD 3

historický /
dokumentární

Vapet

17. 5. Peklo s princeznou

NORTH VIDEO

animovaný

NORTH VIDEO

akční

Magic Box

sci-fi drama

animovaný seriál

animovaný seriál

pěsti
23. 5. Nové
(New Fist of Fury)

HCE

11. 5. Jatka č. 5

a švábi –
12. 5. Oggy
Lesk a sláva
Pat 4 –
12. 5. Pošťák
U moře

Vapet

rodinný /
komedie

NORTH VIDEO

komedie /
dobrodružný

dětský animovaný

17. 5. Otec prasátek

dramatická
komedie

13. 5. Ninja

6. 5.

a jeho
14. 5. Franklin
dobrodružství (5)

Intersonic

10. 5. Vem mě s sebou

12. 5. Hroši v Africe

Bontonfilm

Filmexport

HCE

a Buddy
12. 5. Billy
(disk 7)
4–
12. 5. FILMX:
Mý lepší blues

Vapet

Filmexport

dobrodružný /
fantasy

11. 5. Následovníci
Julese Vernea
Nové technologie
11. 5. války 5 –
Budoucnost válek
11. 5. Pošťák Pat 4

NORTH VIDEO

HCE

Vapet

hrobky
10. 5. Tajemství
faraóna

HCE

NORTH VIDEO

krimi /
drama

10. 5. Leon

NORTH VIDEO

drama

animovaný seriál

Taková normální
komedie
královská rodinka
a pád Spardokument
9. 5. Vzestup
ťanů 2
Zbraně ve válce:
dokument
9. 5. Tanky /
Protitankové zbraně
1000 míst, která
naučný /
10. 5. musíte vidět než
dokumentární
zemřete 1
drama /
10. 5. Leningrad
válečný

Změna filmů vyhrazena

15. 3. Eldorado

dobrodružný /
akční

Vladimir Vysockij:
Smrt básníka /
Francouzský sen

7. 5.

kalendářní rejstřík
V prodeji od Název Žánr Vydavatel

6. 5.

7. 5.

HCE

Taková normální
královská rodinka

17. 5. akční / fantasy

kalendářní rejstřík filmů – květen | 19

www.filmavideo.cz

Změna filmů vyhrazena
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31. 5.

Stateční strážci
(Magnificent
Bodyguards)
Tajemství
sexappealu
Vaření? Hra pro děti
(disk 4)
1000 míst, která
musíte vidět než
zemřete 4
Maléry pana účetního
Rambo: Do pekla
a zpět

31. 5. Swannova láska
1. 6.

Cela 211: Vězeňské
peklo

dokument

Filmexport

animované
vaření

NORTH VIDEO

naučný /
dokumentární

Intersonic

komedie

Vapet

akční /
drama

Magic Box

drama

NORTH VIDEO

akční /
thriller

BLURAYedice
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PIRÁTSTVÍ V ČECHÁCH

Zaslaná pošta je prozatím nejúspěšnější filmo
vou adaptací Terryho Pratchetta. Film je rozdělen
na dvě části a každá z nich má stopáž přibližně 93
minut. BLURAYedice.cz vydává oba díly na jed
nom Blu-ray disku ve FULL HD rozlišení za 199 Kč
již tento měsíc v česko-slovenské premiéře.
Hrdinou „Zaslané pošty“ je notorický pod
vodník a padělatel Vlahoš von Rosret (Richard
Coyle). Všechno mu vychází a svými vynalézavý
mi zločiny získal už obrovské množství peněz.
Jenže na každého jednou dojde. Vlahoš je za
tčen v Ankh-Morporku a po vlastní popravě se
neprobouzí v pekle, nýbrž v kanceláři lorda Ve
tinariho (Charles Dance). Ten mu nabídne nový
život a práci, což Vlahoš, pokud chce přežít,
nemůže odmítnout. Dostane však téměř nespl
nitelný úkol obnovit Poštovní úřad. Za zády má
neustále pana Pumpu (Marnix Van Den Broeke),
golema, který ho hlídá, a k ruce má vysloužilé
ho pošťáka Grešleho (Andrew Sachs) a mladého
Slavoje (Ian Bonar), jehož vášní je sbírání špen
dlíků. Největším konkurentem Pošty je semafo
rová Velká linka, kterou vede nebezpečně zvrá

V

České republice se filmové pirátství obje
Nákladné a časově náročné nahrávání vi
vilo již počátkem 90. let 20. století s roz
deokazet postupně nahradila pálená cédéčka,
vojem videodistribuce. Kopírování video
která byla velmi záhy převálcována vítězícím
kazet přestalo být odbojem proti komunismu
formátem DVD. I ten však v roce 2008 podlehl
a začalo být výhodným přivýdělkem různých
internetovému pirátství, které je všudypřítom
šmelinářů a podnikavců, a zároveň ekonomic
ným a globálním problémem dneška působícím
kým problémem pro vydavatele filmů. Ti proto
miliardové škody. Zatímco v roce 2000 se poda
již v roce 1991 založili sdružení, které se násled
řilo snížit míru pirátství až na historických 10%,
ně přetransformovalo v Českou protipirátskou
v současnosti šplhá k 65%. Pirátství se stalo
unii, neziskové sdružení zastupující vlastníky
problémem celého audiovizuálního průmyslu
práv k audiovizuálním
a souvisejícího obcho
dílům. Pirátství v těchto
du a služeb, a je jed
dobách představovaly vi
ním z hlavních faktorů
.cz
.cpufilm
www
deokazety s nekvalitními
postupného zániku vi
nahrávkami filmů poří
deopůjčoven. Masivní
zenými v kinech, často
porušování autorských
s jednohlasně namluve
práv k audiovizuálním
nými dialogy, a samo
dílům je v současnos
zřejmě kopie vydaných
ti jedním z hlavních
VHS, jejichž kvalita kaž
faktorů poklesu ná
dou další kopií a každým
vratnosti investic vlo
přehráním rapidně kle
žených do distribuce
sala. Pirátské videokai výroby filmů. Pirátství
zety byly nabízeny v inje nejen jevem ve spo
zertním tisku a prodává
lečnosti všeobecně roz
ny na autoburzách, které vyrostly téměř u ka
šířeným, ale také často tolerovaným. Snadnost
ždého většího města. Pirátství však proniklo
kopírování vyžadující zpravidla jen jeden klik
i do videopůjčoven, které pronajímaly pirátské
myší, masivnost rozšíření souborů s nelegálním
videokazety, často umně napodobující origi
obsahem i nedostatečná kulturní a společenská
nály, nebo nosiče zakoupené v běžných obcho
výchova vedou veřejnost a především mládež
dech bez práv k půjčování.
k tomu, že filmy vnímají pouze jako spotřební

PROTI DOGMATISMU – ĎÁBLOVA PAST

H

ned v druhém celovečerním hraném filmu
se přiklonil František Vláčil k historické
látce. Nešlo mu o velkolepou podívanou,
o zobrazení bitevních klání s tisíci komparsisty,
zajímal ho životní osud jedinců, jejich myšlení
i cítění, dost podobné tomu našemu.
Režisér odhalil po letech své tvůrčí záměry:
„Příliš mne nezajímaly látky, které se obíraly
současností, tedy ději, jichž jsem byl účasten.
To je ošidné. Již z povahy svého kunsthistoric

kého zázemí jsem spíše směřoval
k historii, kterou prověřil čas.
Velké problémy současnosti lze
totiž lépe obnažit na látkách
z minulosti. Zajímaly mne posta
vy, které jsou nositeli takových
myšlenek, a děje, jehož pro
střednictvím jsem mohl vést
dialog s dobou, ve které žiji.
Zajímavou, nosnou látku mi
například poskytl román Alfré
da Technika Mlýn na ponorné
řece. Umožnil mi zabývat se
dogmatismem a fanatismem
jako společenským jevem.
I když film Ďáblova past na
konec nesplnil všechny mé představy, zejména
v pastorálním vyústění, mám ho rád.“
Autor předlohy byl inženýr geodet, který
zkoumal přírodní podzemní prostory, přede
vším krasové povahy, jaké se vyskytují třeba
v okolí Macochy. A právě v tomto prostředí se
odehrává příběh z 18. století o rodině svobod
ného mlynáře Spáleného, který musí čelit proti
venství svého panského souseda a fanatického
kněze.
Scénář nutně vyžadoval extrémně suchý
kraj – nakonec se zabydlel štáb filmu na žva
hovských svazích. Natáčelo se také na Beroun

zábavu a nezamýšlejí se nad tím, že ke vzniku
filmu je potřeba nejen úsilí velkého množství
specialistů, ale také nemalé investice. Spolu
s nízkým právním vědomím a despektem k du
ševnímu vlastnictví vede pirátství k devalvaci
vnímání kinematografie a audiovize jako kul
turní hodnoty. Proto je v současné době kladen
velký důraz na prevenci a vzdělávání, reprezen
tovaný osvětovou kampaní Filmy nejsou zadar
mo (www.filmynejsouzadarmo.cz).
Příště si vysvětlíme, co jsou autorská práva
a proč jsou vlastně chráněna. Na vaše dotazy
rádi odpovíme na cpufilm@cpufilm.cz.

Úžasná Zeměplocha

Terryho Pratchetta poprvé na Blu-ray
Vy nevíte, co je Zeměplocha? Dnes již kultovní knihy z prostředí Zeměplochy čtou lidé při cestě do práce, studenti ve škole pod lavicí
a z některých postav vytvořených Terry Pratchettem, autorem tohoto fiktivního světa, se stali lidoví hrdinové.

TE XT A F O T O:

sku, v Šárce a ve skalním mlýnu u Blanska.
František Vláčil znovu potvrdil, že je filmovým
básníkem: dramatické situace se prolínají s ly
rickými přírodními záběry.
Bylo nutné zobrazit, jak
horkem a žárem trpí nejen lidé,
ale i koně. Pro detailní zábě
ry byl vybrán krasavec Triglav
z chuchelské stáje. Někoho na
padlo, že k celkovému znavení
by přispěla i hřebcova mírná
opilost. Konzumace cukříků po
kapaných koňakem se zdála být
zbytečně zdlouhavá. A tak jeden
z asistentů vylezl na štafle a vy
lil do otevřeného chřtánu celou
láhev. Nápoj měl ovšem na kon
zumenta opačné účinky: vyrazil
jak na svém domácím závodišti,
chytit se ho podařilo až u radlické
tramvajové zastávky. Netrvalo dlouho a barran
dovským studiem se šířila poplašná zpráva, že
Vláčilovi přejel rychlík stádo koní.
Štáb také řešil problém, jak natočit propad
nutí se části nové stodoly do skalní průrvy.
A jak skálu rozpuknout? Stačilo vytáhnout zpod
balvanu podpěrnou kládu, napilovat opěrné
klády a stodolu připoutat lanem k silnému trak
toru. Protože scéna se nemohla opakovat, točilo
se na pět kamer.
T EXT : Pavel Taussig
F O T O: archiv FEX

S

ir Terry Pratchett, celým jménem Terence
David John Pratchett, se narodil 28. dubna
1948 v Beaconsfieldu v anglickém hrabství
Buckingham. V roce 1998 obdržel Řád britského
impéria v hodnosti Officer za službu literatuře.
Se sobě vlastní ironií to komentoval prohlášením
ve smyslu „mám podezření, že ‚službu literatuře‘
prokážu, když se zdržím dalších pokusů nějakou
napsat“. Ke konci roku 2007 bylo Pratchettovi
diagnostikováno onemocnění Alzheimerovou
chorobou. V roce 2009 Pratchett oznámil, že
hodlá podstoupit eutanázii předtím, než nemoc
doroste do kritického stádia. 1. ledna 2009 jej
Alžběta II. jmenovala rytířem, díky čemuž může
Pratchett používat titul sir.
Ale vraťme se k Zeměploše pěkně od začát
ku: Zeměplocha je plochý svět, jehož nádhera
se dá nejlépe ocenit při pohledu z výšky. Vypadá
v podstatě jako geologická pizza, s úplnou sbír
kou krajinných typů od pouští přes úrodné ní
žiny po věčně zasněžené vrcholky majestátních
pohoří. Putuje vesmírem na zádech čtyř slonů,
kteří stojí na hřbetě velké vesmírné želvy A‘Tu
in. Želva je to opravdu velká, rozmachy svých
tisíciletími zvrásněných nohou rozhání řídké
mlhoviny a v jejích očích se odráží světla mili
onů hvězd. Kolem celého uskupení obrovských
tvorů, nesoucích disk světa, obíhají ve věčném
tanci malé slunce a malý měsíc, oba září vlast
ním světlem. Okraj světa se třpytí odlesky svět
la na myriádách kapek vody rozptylujících se
z proudů vody přepadávajících z moří do neko
nečné mezihvězdné prázdnoty.
Podobně začal příběh první knihy ze země
plošské série, a pokud vám první věty přijdou

jako hloupá pohádka
pro děti, pak se veli
ce mýlíte. Žánrově se
jedná o humoristic
kou fantastiku, takže
v příbězích figurují bytosti, jako jsou
trollové, víly, trpas
líci… ale tím veškerá
podobnost s klasic
kou fantastikou kon
čí. Zeměplošské pří
běhy nejsou žádným
výmyslem pro snílky,
prakticky každá kni
ha se zabývá něja
kým aspektem naše
ho světa a leckdy ho nafukuje až ad absurdum,
ale funguje to – je to vtipné a zároveň to nutí
člověka k zamyšlení nad mnoha věcmi, kterými
se normálně nezabývá. Ať už se jedná o svobodu
tisku, zkostnatělost některých kultur a státních
zřízení, vliv médií na člověka, rychlost pokroku
a další věci, Terry Pratchett vždy najde cestu,
jak tato témata převést do humorného podání
se skvělým příběhem jako nádavkem.
Žádná ze zeměplošských knih není stejná,
někdo nedá dopustit na knihu, která je druhé
mu lhostejná a naopak. Jedno však mají všech
ny společné – skvělý humor a lidské pochope
ní. Filmového zpracování se dočkaly prozatím
tři knihy. Po Hogfatherovi / OTEC PRASÁTEK
(2006) a The Colour of Magic / BARVA KOUZEL (2008) byla konečně zfilmována i ZASLANÁ POŠTA (Going Postal, 2010).

cený Nadosah Pozlátko (David Suchet) – a mezi
oběma institucemi nastane tvrdý boj. Vlahoš se
také seznámí s ne tak úplně křehkou slečnou
Srdénkovou (Claire Foy), vůdčí osobností spo
lečnosti chránící práva golemů, a tahle slečna
má s Pozlátkem nevyřízené účty… Režii velice
zdařilé britské adaptace má Jon Jones.
Blu-ray disk s filmem Zaslaná pošta za pou
hých 199 Kč zakoupíte v trafikách po celé Čes
ké republice, v prodejní síti a také na e-shopu
www.BLURAYedice.cz

BLURAYedice.cz
www.discworld.cz
http://cs.wikipedia.org
www.blurayedice.cz

T E X T a  F O T O:
Z d ro j :
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slavte s námi

DVD versus Blu-ray – 1. část

čkoliv se na našem trhu Blu-ray filmy vyskytují už čtyři roky, mezi běžnými domácími
diváky o nich stále panuje nepříliš lichotivé
povědomí: to jsou ty předražené filmy se (snad)
lepším obrazem, kvůli kterým je nutné pořídit si
novou televizi, přehrávač a kdoví co ještě…
Co z toho je vlastně pravda a co už dávno neplatí? Proč má nyní cenu se o filmy na Blu-ray
zajímat více, než kdy jindy? K vysvětlení nám
nejlépe poslouží přehled základních vlastností
Blu-ray – nástupce DVD. Jako každá technologie má i Blu-ray svoje klady a zápory. Mezi nej-

Blu-ray oproti tomu nabízí 7.1 zvuk, umožňuje použití nekomprimovaného formátu PCM
a také vylepšených bezeztrátových formátů
Dolby TrueHD a DTS-HD. Ty kromě vyššího datového toku a tedy subjektivně lepšího zvuku
nabízejí i další zajímavé vlastnosti, jejichž popis
ovšem přesahuje rámec tohoto článku.
Faktem prostě je, že pokud se televizor
s alespoň trochu větší úhlopříčkou doplní 7.1
zvukovou aparaturou, vznikne při „nakrmení“
kvalitním Blu-ray diskem filmový zážitek srovnatelný s návštěvou klasického kina.

Tím pádem je splněna základní podmínka pro
sledování Blu-ray filmů.
Tou druhou je Blu-ray přehrávač, protože na DVD přehrávači si Blu-ray disk skutečně
nepustíte. Ovšem ani tady už není situace ani
zdaleka tak tragická, jako byla před čtyřmi lety,
kdy na našem trhu existovalo pouze několik
Blu-ray přehrávačů s cenou vysoce přesahující
deset tisíc korun. Dnes je možné si vybrat z de-

připomínáme si obrazem | 23

www.filmavideo.cz

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 jistí, podívejte se na str. 27.

1. květen – Svátek práce
A

„Hejblátka“ a internet

větší klady bezesporu patří obraz ve vysokém
rozlišení, až osmikanálový (7.1) zvuk, takzvané
interaktivní funkce a například ještě možnost
stahování bonusového obsahu z internetu.

Ostrý obraz…

Co si ale vlastně představit pod pojmem „vysoké
rozlišení“? Není to jen další z marketingových
tahů nenasytných prodejců elektroniky? Není,
řeč čísel hovoří jasně:
Zatímco na DVD je obraz uložen jako série snímků s rozlišením 720x576 bodů (PAL),
na Blu-ray jsou jednotlivé snímky filmu uloženy
v rozlišení 1920x1080 bodů. Laicky řečeno obsahuje Blu-ray obraz pětkrát více obrazových
bodů, než obraz na DVD.
Majitelé televizorů s úhlopříčkou větší než jeden metr (a to už je dnes v podstatě standardní
velikost) by teď měli zbystřit. Čím větší je totiž
plocha televizoru, tím více se projevují nedostatky
zastaralého DVD formátu: nedostatek obrazových
detailů, vedoucí až k dojmu snížené ostrosti. Pětinásobně vyšší rozlišení filmů na Blu-ray je naopak
jako stvořené pro co největší zobrazovací plochu –
není problém si film promítat na třímetrové plátno
a vytvořit si tak skutečné domácí kino! Blu-ray obraz bude i při takové velikosti ostrý a plný detailů,
které žádné DVD nemůže nikdy obsahovat.

…a dobrý zvuk

Podobně lze srovnat i zvukové možnosti DVD
a Blu-ray disků: na DVD je standardem zvuk 5.1
(pět kanálů + subwoofer) ve formátech Dolby
Digital nebo DTS.

Blu-ray filmy dále disponují interaktivní technologií BD-Java, založenou na jazyce Java, známém z osobních počítačů a mobilních telefonů.
Pomocí programového kódu jsou realizovaná
například ovládací menu titulu, interaktivní
rozhovory, hry a kvízy, které ovšem mohou být
oproti pseudohrám známým z DVD podstatně
sofistikovanější. Přehrávače navíc díky dvěma
samostatným videodekodérům umožňují takzvaný obraz v obraze, který může zajímavým
způsobem poskytnout například videokomentáře tvůrců a herců přímo v obraze přehrávaného filmu. Některé přehrávače lze připojit
k internetu, což pak ve spojení s příslušně vybaveným Blu-ray titulem a interní pamětí přehrávače otevírá zajímavé možnosti, například
stahování trailerů, bonusových videí, fotografií
nebo třeba objednání tématického vyzvánění
pro mobilní telefon.

Stojí to za to?

Co si budeme namlouvat – plochý televizor s vysokým rozlišením (HDTV) má dnes doma téměř
doslova každá druhá domácnost. A pokud si pořizujete novou televizi dnes, tak žádnou jinou
než HDTV LCD nebo plazmu stejně neseženete.

B
sítek Blu-ray přehrávačů nejrůznějších značek
i neznaček, přičemž jejich cena začíná na nějakých dvou tisících. Pokud vezmeme v úvahu, že
si Blu-ray přehrávač bez problémů poradí s jakýmkoliv DVD i CD, získá představa investice
do multifunkčního zařízení jasnější obrysy. Audiofilové celý řetězec doplní ještě o 7.1 receiver
a reprosestavu, běžný uživatel může bez obav
použít svou stávající 5.1 sestavu. Zbývá tedy
poslední, zásadní „problém“ – kupovat či nekupovat drahé Blu-ray filmy?
Ten ale rozřešíme (a také si povíme, že Blu-ray filmy už dávno nemusí být drahé) až
ve druhé části tohoto článku, kterou na tomto
místě naleznete za měsíc.
TE XT a F O T O: Daniel Felix Hrouzek

15. květen
Mezinárodní den rodiny

5. květen – Mezinárodní den porodních asistentek
C

D

25. květen – Den Afriky
E

31. květen – Světový den bez tabáku
F

G

H
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Národní filmový archiv

ZE SERIÁLU FILM
TŘI CHLAPI V CHALUPĚ

Když se vysílaly jednotlivé díly populárního televizního seriálu, shlukovaly se
kolem obrazovek skupiny spoluobčanů – kromě šťastných koncesionářů i jejich
příbuzní, známí a sousedé.

Depozitář NFA

150 000 000 metrů filmu,
600 000 fotografií, 30 000 plakátů

N

árodní filmový archiv patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům
na světě. Jeho posláním je shromažďování,
ochrana, vědecké zpracování a využívání audiovizuálních archiválií dokumentujících národní
filmovou produkci, vznik a vývoj filmového umění, život českého národa a významné světové
události.
Základním nosičem sloužícím k uchování filmů je filmový pás. (V současné době NFA pečuje
o více než 150 milionů metrů filmu.) Daný nosič má přes všechny své nedostatky řadu výhod.
Z hlediska tématu našeho příspěvku je pro nás
nejzajímavější neměnnost jeho podoby. Zatímco se jiné nosiče, zejména elektronické (videokazety, Betacam, DVD, DV…), neustále vyvíjejí,
filmový pás zůstává a je pro všechny zmíněné
nosiče tím výchozím.
Z tohoto důvodu se kladou vysoké nároky
na archivaci filmového pásu. V depozitářích

se udržuje stabilní nízká teplota, reguluje se
vlhkost, snižuje se prašnost prostředí. Přes
všechna různá opatření je třeba filmy průběžně
kontrolovat, aby se zabránilo jejich případnému
znehodnocení (smrštěný filmový pás, plíseň,
rozklad apod.).
Výroba elektronických nosičů nepatří k prvořadým úkolům Národního filmového archivu,
nicméně prostřednictvím DVD nosiče byla přiblížena veřejnosti tvorba experimentálního
filmaře Petra Skaly (DVD Petr Skala: Utajený
experimentátor). Hranou produkci NFA samostatně nevydává, úzce na tomto úkolu však
spolupracuje s jinými institucemi (společnost
Filmexport aj.). Jednou ze základních podmínek tohoto procesu je zajištění autorských práv
k danému zpřístupnění uměleckého díla. Pokud
jsou zabezpečena, vybere se v depozitáři nejkvalitnější filmová kopie, která se poté odborně
očistí a přepíše na požadovaný nosič.

www.nfa.cz

B
U starších titulů je třeba si uvědomit, že
vznikaly za jiných technických podmínek a že
z toho důvodu není možné u nich dosáhnout
takové kvality, na jakou jsme zvyklí u současné produkce. Tyto rozdíly nemusí být vnímány
a priori negativně, jistým způsobem vypovídají
o okolnostech, za jakých byly filmy natáčeny.
Častým jevem u prvních zvukových filmů bylo
asynchronní spojení jejich obrazu a zvuku, tento nesoulad lze však díky dnešnímu technickému vybavení vyrovnat.
Oblíbenou součástí vyráběných DVD nosičů jsou bonusy, v nichž Národní filmový archiv
může uplatnit sbírky propagačních materiálů.
Ve svém oddělení písemných archiválií v současnosti uchovává 600 tisíc fotografií, 30 tisíc
plakátů a 100 tisíc dalších materiálů.
Národní filmový archiv dosud spolupracoval
se společností Filmexport Home Video na výrobě více než sto padesáti DVD nosičů, díky kterým
se dostaly do domácností české filmy, jejichž
premiéra se uskutečnila do 31. 12. 1964, neboť
právě do tohoto data má NFA právo na hospodaření s tituly domácí produkce.
TE XT A F O T O:

Technické oddělení NFA

yl to teprve náš druhý seriál, ale zatímco
na Rodinu Bláhovu, třímající historický primát, se pozapomnělo, z dědy, otce
a syna Potůčkových se stala legenda. Můžeme
říci živoucí legenda, protože všichni tři představitelé, Lubomír Lipský, Jan Skopeček i Ladislav
Trojan, stále můžou divákům pamětníkům rozdávat autogramy.
Vysílání seriálu odstartovaly tři díly, jejichž
autory byli Jaroslav Dietl, Jiří Hubač a herec
Ilja Prachař. Všichni tři se později dělili o další
pokračování, která ovšem už psali během vysílá-

INZERCE

ní. Mělo to velkou výhodu – mohli přihlédnout
k reakcím diváků. Jak uvedl nejplodnější autor
Jaroslav Dietl, diváci nebyli zpočátku spokojeni, dokonce se začalo s hořkostí říkat, že je
to „prů-seriál“. Obrat nastal od čtvrtého dílu.
Nastalý úspěch šikovný Jaroslav Dietl následně
mnohočetně využil a stvořil divadelní, rozhlasovou, dokonce i komiksovou podobu (čtenáři
Zemědělských novin mohli sledovat fotografovaný seriál). A do kin byl uveden film shodného
názvu: Tři chlapi v chalupě. Nejen tři Potůčci
mají stejné představitele, také mnohé další po-

stavy přešly do filmu s podobou
seriálových herců a hereček.
Režiséra Františka Filipa ale nahradil Josef Mach, scénář napsal
pochopitelně Jaroslav Dietl. Ten na otázku, zda
je znalý problémů soudobého venkova, odpověděl: „Právě, že jsem neznal venkov vůbec. Já
jsem městský hoch a problémy ze svého prostředí jsem jenom přesadil na vesnici, samozřejmě
za pomoci odborného poradce. Je to snad paradoxní, ale příběhy z vesnice se mi píší lépe než
z města.“
Ve filmu se dramatické těžiště přeneslo
z dědy Potůčka na otce, předsedu JZD (pro mladé neznalé: Jednotného zemědělského družstva), a jak se premiéroví diváci také dozvěděli, tvůrci zvýraznili obecnější satirický podtext
a vtipně zobrazují hlavní nemoci tehdejšího
společenského života: odbornou neschopnost.
Ale naštěstí děda Potůček se svou švejkovskou náturou má dost prostoru, aby celkem
obstojně pobavil tehdejší diváky, kterých přišlo
do kin víc než milion, i ty současné, kteří si film
dopřejí téměř po půl století.
A kdo by zatoužil poznat filmové Ouplavice, musel by se vypravit do vesnice Štětkovice
na Sedlčansku. Ještě tam žijí pamětníci, kteří
třeba vzpomínají, jak se nasmáli, když Josefa
Beyvla učili kvůli roli jezdit na kole.
T E X T : Pavel Taussig
F O T O: archiv FEX
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Plavci na Otavě

KVÍZ a křížovka
I v tomto čísle vám přinášíme spoustu zajímavého čtení, a proto jsme se rozhodli, že květnový
kvíz sestavíme z otázek, které se budou týkat
vybraných článků. Za správné odpovědi získáte
sadu DVD s filmy jako jsou Erotikon, Marijka nevěrnice a Touha. Křížovka je věnována Gustavu
Machatému, který by se v květnu dožil 110 let,
a vyhrát v ní můžete sérii DVD Tajemství skvělého sexu 1-5. Ze správných odpovědí vylosujeme
5 kvízových výherců a 5 výherců pro křížovku.
Odpovědi posílejte do 31. 5. 2011 na adresu:
Filmexport home video, Kaplická 14, 140 00
Praha 4 nebo email: soutez@filmexport.cz
a obálku nebo předmět mailu označte heslem
KVÍZ nebo KŘÍŽOVKA KVĚTEN 2011. Nezapomeňte připojit své celé jméno, adresu a telefonický kontakt!

V

ázat vory, to není
lehká práce. Nejdůležitější je udělat
si houžev. Houžev, to je
nejstarší provaz na světě. To se nejdříve vybere jeden smrčkový kmínek z probírky, přisekne
se čtyřmi rázy do čtverhranu, pak se tenhle
smrček zarazí odeňkem
do díry v kládě, vezme
se roubík, zachytí se
vršek kmínku, navíjí se
až vazivo dřeva povolí,
potom se udělá nahoře
ucho a houžev je hotova. Celkem jednoduché, co říkáte! Zdálo by
se, že to nemá nic společného s filmem. To
je hluboký omyl. Dnes
totiž umí dělat parádní houžve každý člen
filmového štábu režiséra V. Wassermanna, natáčejícího nový
film podle námětu Jana Morávka „Plavecký
mariáš“ a podivili byste se, jak umí ukroutit
houžev kameraman Pečenka, rekvisitář Pašek,
zapisovatelka Šindelářová či maskér Petřina,
o režisérovi a hercích ani nemluvě, poněvadž
je to velmi pilně učil starý místní plavec Lebeda a oni pak tomuto umění ovládání knytlíku,
neboli roubíku budou učit mládež – ovšem pod
kritickým okem filmové kamery.
Druhým velkým problémem pro filmaře byly
polomy. Na vybraném místě poblíž soutoku Vltavy a Otavy, kde skutečně před několika lety
zuřila strašná smršť, byly vybrány úseky lesa,
napadené cizopasníky a takto znehodnocené
Veselohra Plavecký mariáš
s Jaroslavem Marvanem bude v prodeji
na DVD od 13. května 2011
v novinových stáncích.
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Ceny pro výhercE KVÍZU
DVD Erotikon, Marijka a Touha

mělčina
v řece
k přechodu

latin.
„od počátku“

puls

žen.
jméno

Jména výherců soutěží dubnového čísla naleznete na stránkách www.filmavideo.cz nejpozději do 10. května 2011 a budou také otištěna
v červnovém čísle časopisu. Výhry odesíláme
do 14 dnů od ukončení soutěže.

Soutěžní otázky:

1. Národní filmový archiv spravuje české filmy, které měly premiéru do kterého data?
a) 31. 12. 1964
b) 31. 12. 1965
c) 31. 12. 1966
2. Nejúspěšnějším americkým filmem Gustava Machatého se stal až v roce 1945 snímek…
a) Extasy
b) Nocturno
c) Jealousy
3. Ve kterém roce uspořádal papež Urban II.
kázání pod širým nebem, ve kterém vyzval
přítomné k boji proti muslimům?
a) 1095
b) 1096
c) 1097
Jakou nemocí trpí spisovatel Terry Pratchett?
a) Alzheimerova choroba
b) Parkinsonova choroba
c) rakovina hrtanu
sonorní
hláska

sosnový
les

běloveská
kyselka

stříbrobílý kov

úplná

král
skřítků

že si tentokrát partičku mariáše místo na pařezu rozdají
– na vodě. Získali dobrovolné
pracovníky, mládež naučili vázat vory a – zase po třiceti letech
se ocitli ve svém živlu, na divokém a zmítajícím se voru, řítícím
se úzkým a záludně se kroutícím
korytem řeky. A tito tři staříci – voraři, to jsou naši staří známí a oblíbení herci – laureát státní ceny Jaroslav Marvan, Jiří Plachý a Eman Fiala.
Film „Plavecký mariáš“ je z velké
části film exteriérový a kamera Ferd.
Pečenky jistě vytěží co nejvíce z krásy české
krajiny v povodí Vltavy a Otavy, ze zvikovského podhradí, kde je film natočen, poněvadž
jsou zde pro filmaře příhodnější podmínky, než
v Posázaví, kam umístil děj svého příběhu Jan
Morávek. V dalších rolích filmu spatříme členku
Budějovického divadla Květu Fialovou, laureáta
státní ceny Jaroslava Mareše, Roberta Vrchotu,
G. Nezvala, T. Pištěka a ř. j.

9

Pozn. red.: Text je doslovným přepisem originálu se zachováním původního jazyka a stylistiky.
Zd r o j: A. Kuba, Kino 1952

nádoba
na sliny

21

zášť,
zlost
(slang.)

chytat
dech
kniha
pohádek
J. Wericha

znaménka u otá- rusky „tu, dívčí
tady“
jméno
zek

bůžek
lásky

rusky
„mlha“

povaleči

17

opatrovnictví

Ceny pro výherce
Tajemství
skvělého sexu 1–5

angl.
zkr. Spoj.
národů

4

23
provozovat.
hospodář.
činnost

pozemek
s trávou

12

Tajenka: Gustav Machatý
se v Československu objevil
naposledy v roce 1960…

11

domácky
Adolf

konec se
vším

tělocvičná
poloha

spojovací
čárka

ovoc.
šťávy
s dužninou

obec
u Komárna

pijan

dešťovky
zn. hlad.
mouky

24

7

zemní olej

výnosná
činnost

23
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V. Pertl (Varnsdorf), L. Kelemen (Lučenec, SK), O. Urban (Jihlava)
Křížovka – P. Dalecká (Chotěboř), R. Safínová (Dobříš), J. Urban (České Budějovice), J. Juhaňáková
(Česká Lípa), V. Kunčík (Zlín)
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místnost
řemeslníka

22
dřevo pásovými traktory pokáceno. Pak už bylo
třeba jen postavit lanovku na svážení dřeva,
skluz k řece a dole na břehu vybudovat vaziště – a zkušení plavci Váňa, Šindelář a Domáček
se mohli dát do plavení. Obtíž byla ovšem v tom,
že to jsou již staří veteráni, kteří již třicet let
neplavili a nyní už jen pasou krávy a hrají v lese
na pasece mariáš. Když však viděli ty těžkosti
dřevařů, kteří s jedním koníkem stáhli k vodě
a splavili k pile denně sotva 30 kmenů, uznali,
že to není práce, ale rumařina a že se musí něco
udělat. Ale to hlavní, co potřebovali, totiž lidí,
to nebylo. Kraj byl velmi řídce osídlen, poněvadž
za okupace tu byla vojenská střelnice a obyvatelstvo nuceně vystěhováno, no a po osvobození
se každý táhl za průmyslem. Zbytek domorodců
byl zaměstnán v místním lomu. Ale starý Váňa,
opravdový člověk a komunista tělem i duší, dovedl přesvědčit všechny obyvatele, že dříví patří
jim a nikomu jinému a že na nich závisí, zda se
ho podaří splavit nebo ne. Však jim to dovedl
pěkně říci: „Vidíš, a dřevo nám tady zatím hnije. Ty myslíš jen na svou přehradu, náš Josef zas
jen na tu svou skálu, každý kouká jen na to svoje
a nikdo nechce vidět to společné – že přehrada
čeká na dřevo, doly a lomy na něj čekají a kdo ví
jaká stavba ještě …“ A staří voraři se rozhodli,

Výherci z čísla březen 2011:
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čaje

dějiště
Babičky

odstraněná
operací

potřeba
rybáře

5. Ve kterém století se spojilo pálení ohňů
s bojem proti nečistým silám?
a) ve 14. století
b) v 18. století
c) ve 20. století
6. Který herec si koupil lístky do kina na film
Noční motýl, aby se podíval na scénu, kde
Hana Vítová odhalí své ňadro?
a) Eduard Kohout
b) Gustav Nezval
c) Svatopluk Beneš
7. Na kolik kamer se točila scéna filmu Ďáblova past, kdy stodola padá do skalní průrvy?
a) na tři kamery
b) na pět kamer
c) na sedm kamer

E – Afrika 2. díl, 1953
F – Vyšší princip, 1960
G – Kristian, 1939
H – Král Králů, 1963

| nalezeno v archivech

Řešení ze str. 23
A – Extase, 1932
B – Pyšná princezna, 1952
C – Čapkovy povídky, 1947
D – Svědomí, 1948
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