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KAREL HÖGER 
Narodil se 17. června 1919 v Brně. Po stu-

diu v učitelském ústavu a krátkém učite-
lování na venkově, během kterého hrál 

s ochotníky, absolvoval v roce 1932 brněnskou 
konzervatoř a nastoupil do angažmá v Zemském 
divadle v Brně. V roce 1940 odešel do činoherní-
ho souboru Národního divadla v Praze, kterému 
zůstal věrný až do konce života. Na jeho scéně 
začínal mileneckými rolemi, brzy však přešel 
k rolím charakterním a stal se mistrem psycho-
logické drobnokresby. 

Jeho herecká práce je úzce spjata s filmem, 
se kterým přišel do styku již během svého br-
něnského angažmá, kdy jej občas pozvalo Ba-
ťovo zlínské studio k účinkování v reklamních 
filmech. Ještě před příchodem do Národního 
divadla jej angažovala společnost Lucernafilm 
k ztvárnění hlavní mužské role v milostné ro-
manci Giny Hašlera Za tichých nocí, kde byl 
partnerem tehdy již zářící Lídy Baarové. Jako 
debutant v ní zaujal i svou nekonvenční vizáží 
filmového milovníka intelektuálního typu a po 
úspěšné premiéře tohoto filmu v lednu 1941 se 
po dvou měsících s Lídou Baarovou znovu ob-
jevil na plátně v Borského adaptaci Paličovy 
dcery. V témže roce pak již naplno zazářil ve Vá-
vrově Turbině a zejména v Holmanově melodra-
matu Modrý závoj (s dalším objevem českého 
filmu Vlastou Matulovou) a v dalších letech se 
stal významnou hereckou osobností své gene-
race. 

V poválečném období nabylo jeho herectví 
zcela nových rozměrů a milenecký obor defi-
nitivně ustoupil oboru charakternímu. K jeho 
mistrovským rolím patřil zejména ing. Prokop 
ve Vávrově Krakatitu, hlavní postavy v Krško-
vých životopisných filmech Mikoláš Aleš nebo 
Z mého života (Bedřich Smetana), často vytvá-
řel postavy historické (Husitská trilogie, Ho-
roucí srdce, Spanilá jízda, Noc na Karlštejně), 
později zejména postavy současníků, vnitřně 
rozkolísaných intelektuálů (Škola otců, Občan 
Brych, Zde jsou lvi, Ošklivá slečna, Srpnová 
neděle, Zlatá reneta). Úspěšně se zhostil i do-
bových postav veskrze kladných kriminalistů 
v detektivce 105% alibi a jejích pokračováních 
nebo v další detektivce Sedmého dne večer. 

V 70. letech se už ale pro něj nenašla role 
odpovídající jeho vyzrálému hereckému umění, 
které filmaři jen rozmělňovali v titulech, které 
nemohly mít ambice na špičková filmová díla. 
Řadu výrazných rolí vytvořil v televizi (Strom vědění dobrého, Vražda v divadle pantomi-

my, Půlpenny, seriály F. L. Věk, Byl jednou 
jeden dům), skutečně nezapomenutelnými se 
staly jeho role v televizních inscenacích Romeo 
a Julie na konci listopadu a Lístek do památ-
níku. Namluvil také komentáře k řadě dětských 
filmů a televizních pořadů (O pejskovi a kočič-
ce, O loupežníku Rumcajsovi). 

Od svých brněnských let spolupracoval s roz-
hlasem, kde zejména v uměleckém přednesu 
a četbě mohl uplatnit svůj cit pro slovo, melo-
dii a rytmus češtiny (Příhody lišky Bystrouš-
ky, Klapzubova jedenáctka, kniha Kazatel ze 
Starého zákona), účinkoval v Lyře Pragensis, 

v poetické vinárně Viola. Jako pedagog vycho-
val mnoho budoucích českých herců – po vál-
ce nejprve na konzervatoři, posléze na DAMU 
(1950-52 a 1959-63) a na FAMU (1951-1971, 
r. 1966 jmenován profesorem). Často přispíval 
svými úvahami do tisku, je autorem posmrtně 
vydaných pamětí Z hercova zápisníku. V letech 
1958 a 1959 se stal na základě divácké ankety 
nejúspěšnějším filmovým hercem, v roce 1958 
mu byl propůjčen titul zasloužilý umělec, od 
roku 1964 národní umělec. Zemřel v Praze 4. 
května 1977.
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EDITORIAL VÝROČÍOBSAH
Milé čtenářky, milí čtenáři,

květnové číslo zahajujeme milou vzpomínkou na 
vynikajícího herce Karla Högera, muže s uhran-
čivým pohledem, který do pamětí mnohých 
vešel jako kapitán Tůma (105% alibi), inženýr 
Prokop (Krakatit) nebo učitel Jindřich Pelikán 
(Škola otců). Dále si připomeneme herečku Zitu 
Kabátovou, která slaví 99. narozeniny. Srdečně 
jí gratulujeme, přejeme hodně zdraví a doufá-
me, že za rok v plné síle oslaví kulaté výročí.

Stejně jako v minulém čísle i v tomto máme 
dva exkluzivní rozhovory – první s Michalem 
Jagelkou, kterého znáte jako Leonarda di Capria 
nebo Orlanda Blooma, a druhý se spisovatelem 
a skautem Jiřím Stránským. V seriálu Vlastimi-
la Vondrušky si přiblížíme rebela Dalibora z Ko-
zojed, o kterém vznikla i opera, Pavel Taussig 
nám řekne pár zajímavostí o režisérovi Václavu 
Krškovi a Ondřej Slanina pro nás opět zjistil za-
jímavé informace z natáčení – minisérie Hořící 
keř z produkce HBO o životě Jana Palacha a vy-
sněného filmu George Lucase Red Tails.

Milovníky architektury a módy jistě potěší 
články o Paláci Alfa na Václavském náměstí v Pra-
ze a o kabelkách. V soutěžním kvízu budete moci 
vyhrát jeden z pěti různých filmů, ve kterých 
hraje Karel Höger, v křížovce pak na vylosované 
správně odpovídající čekají poukázky na nákup 
knih do Paláce Luxor. I toto číslo je plné zajíma-
vostí a doufáme, že vás v májovém počasí potěší.

Příjemnou zábavu!
BcA. Lenka Burianová
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1. 5. 1961 *  Jan Čenský

3. 5. 1931 *  Jiřina Bohdalová

5. 5. 1995 †  Josef Bek 

6. 5. 1952 *  Andrea Čunderlíková 

6. 5. 1947 *  Oldřich Vízner 

8. 5. 1954 *  Jana Boušková 

8. 5. 1992 †  Otto Šimánek 

9. 5. 1982 †  Petr Svojtka 

11. 5. 1932 *  Josef Zíma 

15. 5. 1934 *  Vladimír Brabec 

16. 5. 1955 *  Oldřich Kaiser 

18. 5. 1942 *  Emília Vášáryová 

19. 5. 1956 *  Zdena Studenková 

19. 5. 1941 *  Iva Janžurová 

21. 5. 1946 *  Ivan Vyskočil 

24. 5. 1936 *  František Husák 

25. 5. 1949 *  Eliška Balzerová 

27. 5. 1943 *  Luděk Sobota 

27. 5. 1924 *  Ladislav Chudík 

28. 5. 1951 *  Svatopluk Skopal 

28. 5. 1941 *  Pavlína Filipovská 

28. 5. 1942 *  Božidara Turzonovová 

29. 5. 1988 †  Vladimír Menšík 

31. 5. 1998 †  Karel Augusta 
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Avengers
Po letech, kdy 
se vybraní mar-
velovští super-
hrdinové představovali v sa-
mostatných filmech, se elitní 
akční tým spojí ve velkolepém 

a dlouho očekávaném dobrodružství. Iron Man, 
Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye a Black 
Widow v něm budou bojovat proti Lokimu o zá-
chranu Země. 
Režie: Joss Whedon
HRAjí: Robert Downey Jr., Jeremy Renner, 
Scarlett Johansson, Tom Hiddleston 

Trainspotting
Díky Projektu 100 se do kin 
vrací adaptace knížky Irvina 
Welshe, která rozjela kariéru 
Ewana McGregora a Dannyho 
Boylea. Radikální, dynamic-
ká, cynická a místy surreální 

mozaika o jedné „ztracené“generaci revoltující 
i pomocí drog proti konvenční společnosti se 
v roce 1996 stala kultem.
Režie: Danny Boyle
HRAjí: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny 
Lee Miller, Robert Carlyle

Lov lososů v jemenu
Ewan McGregor se ukáže 
i v novince režiséra Čokolá-
dy či Pravidel moštárny. Ta 
začíná jako břitká komedie 
o bláhovém nápadu jednoho 
bohatého šejka převézt stov-

ky lososů do jemenské pouště a končí jako pře-
slazená romance o muži, který začal věřit v zá-
zraky života.
Režie: Lasse Hallström
HRAjí: Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Wa-
ked, Kristin Scott Thomas

Věra 68
Sto čtyřicet medailí pasovalo 
gymnastku Věru Čáslavskou 
na nejúspěšnější českoslo-
venskou sportovkyni. Z vr-
cholu kariéry ji ale srazila 
normalizace a později rodin-

ná tragédie. K jejím letošním sedmdesátinám 
připravila Olga Sommerová dokument, zachy-
cující osud ženy i osud země. 
Režie: Olga Sommerová
VysTupují: Věra Čáslavská, Václav Havel, Dana 
Zátopková

Temné stíny
Gotická seriálová 
soap opera z 60. 
let o prokletém 
upírovi pohřbeném zaživa, 
který se po dvě stě letech pro-
budí ve 20. století a musí čelit 
dysfunkční rodině svých po-

tomků, ožívá v povolaných rukou Tima Burtona, 
jenž se vrací k roztomile temné poetice Beetlej-
uice.
Režie: Tim Burton
HRAjí: Johnny Depp, Eva Green, Helena Bon-
ham Carter, Jonny Lee Miller

Hodný syn
Vítězství na Febiofestu při-
vedlo do českých kin finské 
rodinné drama o herečce, 
kterou se její starší syn snaží 
chránit před novým nápadní-

kem. Podle Febioporoty dokázal neobvyklý pří-
běh zkombinovat vážné téma s humorem a vy-
slovit něco podstatného o dnešní době.
Režie: Zaida Bergroth
HRAjí: Samuli Niittymäki, Elina Knihtilä

Crulic – Cesta na onen svět
Životní příběh mladého Ru-
muna, který zemřel v polské 
věznici na následky hladovky, 
převypravuje z jeho perspek-
tivy dokument, jehož výrazně 
stylizovaná vizuální forma 

mísí různé animační techniky. Netradiční sní-
mek běžel na řadě mezinárodních festivalů.
Režie: Anca Damian
MLuVí: Jamie Sives, Vlad Ivanov

Líbáš jako ďábel
Dva roky po di-
váckém hitu 
Líbáš jako Bůh 
se Marie Poledňáková vra-
cí s volným pokračováním, 
v němž hrdinka zjišťuje, že 

pouto s bývalým životem nelze zpřetrhat jen tak 
jednoduše. Ani na romantické exotické dovole-
né v Maroku.
Režie: Marie Poledňáková
HRAjí: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří 
Bartoška, Eva Holubová

Diktátor
Britský komik a mystifikátor 
Sacha Baron Cohen si po Bo-
ratovi a Brünovi navlékl kos-
tým diktátora subsaharského 
ráje Wadiya, který na cestě do 
sídla OSN musí bojovat o zá-

chranu tyranie ve své zemičce. A další drsná 
a kontroverzní satira je na světě.
Režie: Larry Charles
HRAjí: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley, Anna 
Faris, Megan Fox

Ahoj! jak se máš?
Po dvacetiletém soužití pod-
lehne jeden manželský pár 
kouzlu internetového cha-
tování. Po několika tajných 
nocích on-line se každý zami-
luje - a netuší, že opět do své-

ho zákonitého partnera. Nová komediální verze 
povědomé zápletky pochází z Rumunska.
Režie: Alex Maftei
HRAjí: Dana Voicu, Ionel Mihailescu, Ioana 
Abur

urbanized
Poslední z trilo-
gie dokumentů 
Garyho Hustwita 
o designu představuje řadu 
významných světových archi-
tektů, územních plánovačů 

i autorů strategií a přemýšlí, kdo má výsadu 
udávat tvar a tvář našich měst a jakým způso-
bem to dělá. 
Režie: Gary Hustwit
VysTupují: Norman Foster, Oscar Niemeyer, 
Rem Koolhaas

sněhurka a lovec
Po kýčovitě ba-
revné Sněhurce, 
která se snažila 
o ironickou emancipaci staré 
pohádky, přichází do kin dru-
hé moderní zpracování stej-

ného příběhu, tentokrát ovlivněné temnějším 
stylem Twilightu a Pána prstenů. 
Režie: Rupert Sanders
HRAjí: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris 
Hemsworth, Sam Claflin

2 dny v New yorku
Když vzala Francouzka Ma rion 
svého amerického přítele na 
2 dny do Paříže, jejich vztah 
skončil. Tentokrát přijíždí na 
návštěvu Marionin výstřední 
tatínek a sestra a nový vztah 

Marion je rázem vystavený náročné zkoušce. 
Druhou komedii nejen o národnostních stereo-
typech znovu režírovala Julie Delpy.
Režie: Julie Delpy
HRAjí: Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy, 
Alex Manette

Muži v černém 3
Po deseti letech se agenti J 
a K zase vracejí vyčistit Zemi 
od šmejdů z vesmíru. Ten-
tokrát ovšem musí mladší J 
cestovat až do minulosti - aby 
zachránil planetu i aby se 

dozvěděl tajemství, která mu K nikdy neřekl. 
Hlavní hvězdy i režisér zůstali, scenáristé se 
vyměnili.
Režie: Barry Sonnenfeld
HRAjí: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Bro-
lin, Emma Thompson

TeXT :  Iva Přivřelová
F O T O:  AČFK, Aerofilms, Bioscop, Bonton-

film, Cinemart, EEAP, Falcon, Film Europe, HCE, 
Warner Bros

Černobílý svět / 
The Help / 2011
Eugenia právě dokončila 
školu a je rozhodnuta za-
čít se živit psaním. Aibi-
leen strávila celý život jako 
služebná v domech bílých 
lidí. Její kamarádka Min-

ny má pověst nejlepší kuchařky v Mississippi. 
Eugenia získá práci v místních novinách a požá-
dá Aibileen o pomoc na tajném spisovatelském 
projektu. Aibileen zjišťuje, že je s podporou 
Minny poprvé v životě ochotna se s někým po-
dělit o své zážitky a zkušenosti – ačkoliv tento 
čin s sebou nese velká rizika. Mezi trojicí žen 
nakonec vznikne doslova sesterské pouto.
Režie: Tate Taylor (Pretty Ugly People)
HRAjí: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas 
Howard, Octavia Spencer, Jessica Chastain
VyDáVá: Magic Box
VyCHází: 30.5.2012 (BD, DVD)

 Mission impossible 
– Ghost protocol / 
2011
Špionážní agentura IMF 
má obrovský problém. Prá - 
vě když její eso, Ethan Hunt, 
prováděl tajnou operaci 
v Moskvě, spáchal kdosi 

úspěšný bombový útok na Kreml. Ruští před-
stavitelé jsou rozezleni na nejvyšší míru a mluví 
dokonce o válečném aktu. A protože se všechny 
nitky sbíhají právě u IMF, americký prezident dá 
pro jistotu od agentury oficiálně ruce pryč vy-
hlášením „Ghost Protocolu“, čímž ji odřízne od 
zdrojů, zázemí, podpory a z jejích členů udělá 
lidi na odstřel.
Režie: Brad Bird (Ratatouille, Úžasňákovi)
HRAjí: Tom Cruise, Paula Patton, Simon Pegg, 
Jeremy Renner, Michael Nyqvist
VyDáVá: Magic Box
VyCHází: 2.5.2012 (BD, DVD)

 Mupeti / 
 The Muppets / 2011
Walter – největší fanoušek 
Mupetů na světě – odhalí 
zákeřný plán ropného mag-
náta Texe Richmana. Ten se 
chystá srovnat se zemí Mu-
petí divadlo a těžit ropu, 

objevenou přímo pod tímto bývalým působištěm 
Mupetů. Aby Walter s přáteli mohli zorganizovat 
největší televizní mupetí maraton v dějinách 
a pokusili se tak získat deset milionů dolarů po-
třebných na záchranu divadla, musejí společně 
s Kermitem nejprve znovu sjednotit všechny Mu-
pety, kteří se mezitím vydali za vlastním štěstím. 
Režie: James Bobin (Spyz, Flight of The Con-
chords, Da Ali G Show)
HRAjí: Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper, 
Zach Galifianakis, Emily Blunt
VyDáVá: Magic Box
VyCHází: 30.5.2012 (BD, DVD)

 Muži, kteří nená-
vidí ženy / The Girl 
with the Dragon 
Tattoo / 2011
Mikael Blomkvist je finanč-
ní reportér, odhodlaný 
očistit svou pověst poté, 
co byl obviněn z veřejného 

pomlouvání. Jedním z nejbohatších průmyslníků 
ve Švédsku, Henrikem Vangerem, je povolán, aby 
rozluštil tajemství dávného zmizení jeho milované 
neteře Harriet – kterou, jak je Vanger přesvědčen, 
zavraždil některý z členů jeho rodiny. Novinář se 
vydává na odlehlý ostrov u promrzlého švédského 
pobřeží, aniž by tušil, co tu na něj čeká...
Režie: David Fincher (The Social Network, Sedm)
HRAjí: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher 
Plummer, Stellan Skarsgård, Steven Berkoff
VyDáVá: Bontonfilm
VyCHází: 16.5.2012 (BD, DVD)

 páté kolo u vozu / 
1957
Emancipovaná redaktorka žen - 
ského časopisu hlásá, aby se 
prarodiče nenechávali zneu-
žívat svými dospělými dětmi. 
Svou matku, čipernou dů-
chodkyni, přitom „zaměstná-

vá“ ve vlastní domácnosti jako pomocnici pro 
všechno. Babička se po přečtení článku své dce-
ry vzbouří, ale natolik moudrým způsobem, že 
nakonec zabrání rozpadu manželství jejích nej-
bližších. Výrazné moralizátorské tendence jsou 
naštěstí drženy v přijatelných mezích a nabáda-
vé ponaučení je docela humorné.
Režie: Bořivoj Zeman (Pyšná princezna, Dovo-
lená s Andělem, Honza málem králem)
HRAjí: Zdeňka Baldová, Vlasta Fabianová, Mi-
loš Nedbal, Jaroslava Tvrzníková, Jiří Kříž
VyDáVá: Filmexport Home Video
VyCHází: 30.5.2012 (DVD)

 polibek ze stadionu / 
1947
Praha 1947 – Mistrovství světa 
v ledním hokeji. V oslavujícím 
davu na stadionu dostane 
zubař Jan Vaněček polibek 
od rozjásané neznámé dívky. 
Atmosféru zachytí kamera, 

připravující filmový kinožurnál. Ten zhlédne 
Vaněčkova snoubenka Lída, která pak nechce 
Jana už ani vidět. Jan požádá o pomoc svého 
přítele Oldřicha. Po dlouhém pátrání najdou 
dívku ze stadionu a prosí ji, aby před Lídou do-
svědčila Janovu nevinu. Celá „aféra“ nakonec 
skončí šťastně, neboť Lída se sblíží s Oldřichem 
a Jan se zamiluje do neznámé dívky Věry.
Režie: Martin Frič (Dařbuján a Pandrhola, Čap-
kovy povídky, Prstýnek)
HRAjí: Zdeněk Dítě, Jana Dítětová, Svatopluk 
Beneš, Eman Fiala, Irena Bernátová
VyDáVá: Filmexport Home Video
VyCHází: 2.5.2012 (DVD)

 Řek zorba /  
Alexis zorbas / 
1964
Když na ostrově Kréta 
přistane plachý Angličan 
Basil, aby tu hledal štěstí, 
Zorba ho začne seznamo-
vat s tím, jak to chodí ve 

světě... v Zorbově světě. Díky jeho zkušenostem 
Basil pochopí, že existuje jediný způsob, jak se 
vypořádat s životními úspěchy i prohrami: nikdy 
nepřestat tančit! V roli Zorby, prostého venko-
vana s neukojitelnou chutí užívat si života napl-
no, září držitel Oscara – Anthony Quinn.
Režie: Michalis Kakojannis (Dívka v černém, 
Elektra, Ifigeneia)
HRAjí: Anthony Quinn, Alan Bates
VyDáVá: Bontonfilm
VyCHází: 9.5.2012 (BD)

 sherlock  
Holmes: Hra stínů / 
sherlock Holmes: 
A Game of shadows 
/ 2011
Sherlock Holmes býval 
nejchytřejším mužem sa-
lónu... až dosud. Na scéně 

je ovšem nový kriminalistický mozek – profesor 
Moriarty, který se intelektuálně Holmesovi ne-
jen vyrovná, ale díky „citu“ pro špatnost spolu 
s naprosto chybějícím svědomím vlastně může 
slavného detektiva předstihnout. Prohnaný Mo-
riarty je vždy o krok napřed a spřádá sítě smrti 
a zkázy. Všechno jeho konání je přitom součástí 
většího plánu, který, pokud vyjde, změní nejen 
Holmesův život, ale celé dějiny.
Režie: Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Podfu(c)k, 
Sbal prachy a vypadni)
HRAjí: Robert Downey Jr., Jude Law
VyDáVá: Magic Box
VyCHází: 9.5.2012 (BD, DVD)

 ze soboty na neděli / 
1931
Dvě mladé písařky hledají v so-
botní návštěvě nočního podni-
ku vzrušující vybočení z únav-
né všednosti. Méně zkušená 
Máňa raději uteče z náruče 
postaršího elegána a po noč-

ním bloudění se seznámí se sympatickým ty-
pografem... Milostný románek se zvýrazněnými 
sociálními motivy byl natočen v elegantně kos-
mopolitním stylu. Filmové písně Vítězslava Ne-
zvala a Jaroslava Ježka „Teď ještě ne“ a „Slovník 
lásky“ navíc patří ke klasice českého popu.
Režie: Gustav Machatý (Erotikon, Extase, Nače-
radec, král kibiců)
HRAjí: L. H. Struna, Jiřina Šejbalová
VyDáVá: Filmexport Home Video
VyCHází: 9.5.2012 (DVD)

 TeXT :  Daniel Felix Hrouzek
F O T O:  Bontonfilm, Filmexport, Magic Box
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Komedie vypráví o  jedné pražské rodině a  babičce, 
která je „pátým kolem u vozu“. Slibovali jí, že ji budou 
hýčkat, a  přitom se stala jakýmsi rodinným otrokem, 
který nakupuje, vaří, uklízí, dohlíží na děti, pere, zašívá, 
prostě vede chod celé domácnosti. Babičce však brzy 
dojde trpělivost, a  to když o  Vánocích nenajde pod 
stromečkem ani jediný dáreček, a  dokonce jí rodina 
začne ledacos vyčítat. Babička se vzbouří a  zmizí. 
Rodina začne brzy litovat.

Veselý příběh  
o babičce,  
která se nedala,  
v hlavní roli  
se Zdeňkou Baldovou
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PáTé kOLO u VOzu, ČR, 1958, 88 MIN., Čb
HRají: Zdeňka Baldová, Vlasta Fabianová, Miloš Nedbal, Jaro - 
slava Tvrzníková, Jiří Kříž, Jaroslav Vojta, Helena Loubalová, 
Rudolf Jelínek, Josef Kemr, Bedřich Veverka, Marie 
Nademlejnská n NáMěT a scéNář: Bořivoj Zeman, Jiří Kará- 
sek n REžIE: Bořivoj Zeman n HuDba: Julius Kalaš n kaMERa: 
Jan Stallich n aRcHITEkT: Oldřich Bosák n VyRObIL: 1958 Fil-
mové studio Barrandov n PREMIéRa: 18. 4. 1958
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Film čerpá námět z rozruchu při mistrovství světa 
v  ledním hokeji v  roce 1947. Rakousko vítězí nad 
Švédskem. Československo získává titul mistrů 
světa. Dav na stadionu šílí radostí a tu z ničeho nic 
dostane zubař Jan Vaněček polibek od rozjásané 
neznámé dívky. K  jeho smůle však tento polibek 
zachytí i kamera, která záběr promítne ve filmo-
vém žurnálu pro kina, který zhlédne Vaněčkova 
snoubenka Lída. Janovi tak nezbývá, než najít ne -
známou dívku a poprosit ji, aby mu dosvědčila, že 
ten polibek byl zcela nevinný. Podaří se Janovi dív-
ku najít a dosáhne odpuštění?

Legendární sportovní 
hlasatelé Laufer, 
Mašlonka a Procházka 
ve filmové veselohře 
Martina Friče
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POLIBEK ZE STADIONU, ČR, 1947, 78 min., čb 
HRAJÍ: Zdeněk Dítě, Jana Dítětová, Svatopluk Beneš, Eman Fiala, 
Irena Bernátová, Marie Grossová, Oldřich Dědek, Josef Laufer, 
Ota kar Procházka, Štefan Mašlonka, Jára Kohout    NÁMĚT 
A SCÉNÁŘ: Martin Frič, František Vlček, Frank Wenig  REŽIE: 
Martin Frič    HUDBA: Eman Fiala, Jiří Fiala    KAMERA: Jan 
Roth  ARCHITEKT: Štěpán Kopecký  VYROBIL: 1947 Čes ko-
slovenský státní film  PREMIÉRA: 6. 2. 1948

1761_FEX_Polibek ze stadionu_ZAKETKA_03_2012.indd   1 16.4.2012   13:44:53
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ba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování, 
televizní šíření a  šíření tohoto díla prostřednictvím 
internetu zakázáno.
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Dvě mladé kamarádky Máňa a  Nany si spolu vy - 
jdou v sobotu večer za zábavou. V jednom nočním 
podniku potkají dva muže Ervína a Pavla, kte ří dámy 
opijí. Zvláště Máňu, která není zvyklá na alkohol. 
Ervín se snaží využít jejího stavu a nabídne jí pe- 
níze za společnou noc. Máňa se naštve a uteče na 
toaletu. Ervín jí však vloží tisícikorunu do kabelky. 
Nany přemluví Máňu, aby nikam nechodila a  zů-
stala s ní. Jenže později je pánové přivezou k ho- 
telu. Jakmile to Máňa zjistí, neváhá ani minutu 
a  prchá. Schová se v  kavárně, kde potká Karla, 
u kterého přenocuje. Druhý den se všechno zdá být 
růžové, ovšem do té doby, než ve své kabelce najde 
tisícikorunu od Ervína.

Drama Gustava 
Machatého podle námětu 
Vítězslava Nezvala  
s původní hudbou 
Jaroslava Ježka
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ZE sObOTy Na NEDěLI, ČR, 1931, 68 min., čb  
HRají: L. H. Struna, Magda Maděrová, Jiřina Šejbalová, Karel 
Jičínský, R. A. Dvorský, F. X. Mlejnek, Mimi Erbenová, Jan 
Richter, František Sauer, Míla Svoboda  n  NáMěT: Vítězslav 
Nezval n scéNář: Vítězslav Nezval, Gustav Machatý n REžIE: 
Gustav Machatý n HuDba: Jaroslav Ježek n KaMERa: Václav 
Vích n aRcHITEKT: Alexander Hackenschmied n VyRObIL: 1931 
AB n PREMIéRa: 1. 5. 1931
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Filmy Václava Kršky

1939:  Ohnivé léto 
1944:  Kluci na řece 
1945:  Řeka čaruje 
1946: Housle a sen
1947: Až se vrátíš 
1949:  Revoluční rok 1848
1950: Posel úsvitu 
1951:  Mikoláš Aleš  
1952:  Mladá léta 
1953:  Měsíc nad řekou 
1954:  Stříbrný vítr 
1955:  Z mého života 
1956:  Dalibor 
           Labakan 
           Legenda o lásce 
1958:  Cesta zpátky 
           Zde jsou lvi 
1960:  Osení 
1961:  Kde řeky mají slunce 
1964:  Komedie s Klikou 
           Místo v houfu (povídka Optimista) 
1966:  Poslední růže od Casanovy 
1967:  Dívka s třemi velbloudy 
1968:  Jarní vody 

Tučně zvýrazněné filmy jsou k dostání  
na www.filmexport.cz  
nebo tel. 261 213 664.

DAlibOR Z KOZOJeD – OPeRní Rebel

Historická realita se větši-
nou liší od uměleckého 
ztvárnění. A zvláště, pokud 

je to ztvárnění operní. Jedním 
z takových je wagnerovsky doko-
nale laděná opera bedřicha Sme-
tany, která si jako námět vybrala 
příběh rytíře Dalibora z Kozojed. 
Děj opery je samozřejmě naprosto 
odlišný od skutečnosti. A vlastně 
ani jinak to být nemůže. Realita je 
totiž většinou příliš fádní a někdy 
i nudná.

Operní příběh vypráví, jak 
ušlechtilý zeman Dalibor pomáhal 
poddaným ze sousedního panství, 
když povstali proti svému kruté-
mu pánovi Adamovi Ploškovské-
mu. Spolu s nebohými nevolníky 
přepadne sídlo jejich pána a Ada-
ma Ploškovského zabije. Dcera za-
bitého jménem Milada pak Dalibo-
ra dostane před královský soud a ten ho v duchu 
zákona odsoudí k trestu smrti. Teprve během sou-
du Milada poprvé spatří Dalibora a rázem se do 
něj zamiluje, jak to tak v operách bývá. Současně 
nějak pochopí, že jednal čestně. Snaží se dosáh-
nout odpuštění a zmírnění jeho trestu, pokusí se 
mu dokonce pomoci uprchnout, ale vše je marné. 
Dalibor k jejímu žalu skončí na popravišti.  

Skutečný historický příběh je jiný. na počát-
ku 16. století vládly v českých zemích neutěšené 
poměry. Král Vladislav Jagellonský sídlil v Uhrách 
a doma si šlechta a bohatá města dělaly, co se jim 
zlíbilo. Doplácel na to nejen venkovský lid, ale 
i chudí zemané. Ti se snažili svou mizernou eko-
nomickou situaci vylepšovat občasným přepade-
ním někoho zámožného. Většině z nich to prošlo. 
Právě to udělal i Dalibor z Kozojed, když přepadl 
panství svého bohatšího souseda. Situaci mu 
usnadnil fakt, že Adam Ploškovský se svými pod-
danými nezacházel v rukavičkách. A tak se vesni-
čané nejen nepostavili na odpor, ale ve své naivitě 

se okamžitě přidali k Daliborovi. 
netřeba dodávat, že Dalibor sou-
sední panství napadl nikoli proto, 
aby jeho poddaným pomáhal, ale 
aby si nakradl co nejvíce. 

Kdyby se spokojil jen s kořistí, 
možná by mu to prošlo, ale udělal 
hrubou taktickou chybu. Když se 
vrátil domů, přišli za ním podda-
ní ze sousedního panství, kterým 
došlo, že za povstání proti pánovi 
přijde trest. A tak nabídli Dalibo-
rovi, že se stanou jeho poddaný-
mi, pokud zabrání, aby je někdo 
potrestal. Poddaní tehdy před-
stavovali majetek, a tak Dalibor 
ochotně souhlasil. Jenže se 
trestu nevyhnuli ani vesniča-
né, ani Dalibor. Krajský hejt-
man poslal na jeho statek 
oddíl ozbrojenců, Dalibora 
dal spoutat a odvézt na 

Pražský hrad. Tam zrovna přestavěli věž, 
do které provinilého zemana uvěznili. 
A protože byl prvním vězněm, nazvali ji 

Daliborkou. Dalibor byl odsouzen k tres-
tu smrti a sťat katem. 

To, proč tak pohněval své soudce, 
nebyl fakt, že loupil a prolil krev uro-
zeného souseda, ale to, že se ujal jeho 

poddaných. To byla věc nesmírně nebezpečná. 
Od husitských válek šlechta postupně utužovala 
svou moc nad poddanými. Ještě v polovině 15. 
století totiž neexistovalo nic podobného, co zná-
me pod pojmem nevolnictví. lidé na venkově byli 
osobně svobodní, mohli se stěhovat a přecházet 
z panství na panství. Po husitských válkách, kdy 
se část vesnic vylidnila, se vrchnost snažila přilá-
kat poddané svých sousedů (existovaly dokonce 
„investiční pobídky“, pokud poddaní přešli na 
jiné panství, dostávali různé úlevy a nová prá-
va). Aby tomu zemský sněm zabránil, začaly se 
podobné praktiky trestat. A právě na to doplatil 
Dalibor z Kozojed.

V opeře se vypráví o tom, že Dalibor hrál 
krásně na housle (a tím, kromě svého mužné-
ho vzhledu, obloudil Miladu). libretista si totiž 
pečlivě prostudoval všechny dochované písemné 
prameny o tomto případu a tam našel zmínku, 
že Daliborovi byly dány housličky. i usoudil, že 
šlo o hudební nástroj, byl přece v duši umělec. 
Přesně tak vznikají nejrůznější mystifikace. Ve 
středověkém trestním právu se jako housličky 
označoval speciální druh poutání vězně pomocí 
dvou trámků, které měly výřez pro krk a dva men-
ší pro ruce. Vězeň byl spoután tak, že musel držet 
zvednuté ruce na úroveň krku, zastrčené v oněch 

„housličkách“. Vzdáleně to připomínalo držení 
skutečného hudebního nástroje, a proto se 
tak posměšně říkalo i těmto poutům. někdy 
se také v katovském žargonu říkalo housle 

skřipci, na němž byl vyslýchaný mučen, 
a provazům, jimiž se odsouzenec nataho-
val, se říkalo struny. Pořekadlo, že nouze 
naučila Dalibora housti, neznamenalo nic 
jiného, než že se teprve během mučení při-
znal ke své vině.

Dalibor je překrásná opera, byť 
má její hlavní hrdina k realitě daleko. Umě-
ní si však může podobnou licenci na rozdíl 
od historické vědy dovolit.

TEXT A F O T O:  Vlastimil Vondruška
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bÁJeČní MUŽi S KliKOU 3: VÁClAV KRŠKA
Poetickým titulem báječní 

muži s klikou ozdobil re-
žisér Jiří Menzel komedii 

vyprávějící o počátcích filmo-
vání v Čechách. Tehdy byly 
kamery ještě na ruční pohon, 
proto filmaři točili klikou. Vy-
půjčili jsme si název tohoto 
úsměvného filmu pro seriál 
o českých režisérech. Ti po-
třebují onu příslovečnou kliku 
stále, třebaže jsou vyzbrojeni 
moderními kamerami.   

Filmový lyrik
Asi nepřekvapí, že tvůrce fil-
mových adaptací děl milova-
ného Fráni Šrámka Měsíc nad 
řekou a Stříbrný vítr pocházel 
z Písku. Přesněji: z nedale-
ké Heřmaně, ale v městě nad 
Otavou prožil mládí a studoval 
na reálce. nové písecké diva-
dlo se otevíralo v roce 1939 
Krškovou scénickou adaptací 
Stříbrného větru. Už tehdy 
upravil Šrámkův román i do 
podoby filmového scénáře, ale 
jeho realizace se dočkal až po 
patnácti letech. básník toužil 
nejprve spatřit na plátně Měsíc nad řekou. Tě-
šil ho však zájem začínajícího filmaře - do jedné 
z knih mu vepsal věnování: „Aby Vám stříbrný 
vítr foukat nepřestal“.  

A pak se to stalo. „Točil jsem neffův scénář 
Mladá léta o Jiráskovi, bylo to v litomyšli, při-
šel ke mně produkční a říká: Mám pro vás smut-
nou zprávu, zemřel Šrámek. A v tom okamžiku 
jsem se rozhodl, že přece jen natočím Měsíc nad 
řekou. Šrámek o něm tolikrát mluvil…“  

Mladý muž, který netajil svou homosexuali-
tu, se dostal k filmu díky literární tvorbě. Podle 
románu Odcházeti s podzimem napsal scénář 
Ohnivé léto, který společně s Františkem Čá-
pem na počátku protektorátu natočili. 

Film Kluci na řece, který se odehrává v jeho 
Písku, režíroval ve spolupráci s Jiřím Slavíčkem. 
Jako samostatný režisér debutoval filmem Řeka 
čaruje.

Proti proudu
V padesátých letech, kdy si stýskali diváci, že 
je v kině bolí ruce – z přemíry budovatelských 
filmů, Václav Krška vytvořil několik děl zcela 
odlišných. Kromě dvou adaptací Šrámkových 
předloh to byly biografie významných osobnos-
tí naší historie. O slavném, leč zapomenutém 
houslistovi obrozenecké éry Josefu Slavíkovi 
vypovídá film Housle a sen. Revoluční rok 
1848 zobrazil hned několik slavných předků, 
věrohodně maskovaných. 

na nepochopitelné potíže se závěrem Posla 
úsvitu o vynálezci Josefu božkovi režisér vzpo-
mínal: „byl to film o mladém studentu, který 
v ponapoleonské době přijel do Prahy a postavil 

tu parní stroj. Je však vypískán a ze zoufalství 
stroj rozbije. To byla pro mne vrcholná scéna. 
Když jsem film předváděl umělecké radě, padla 
námitka, že žijeme v době, kdy se stroje nesmějí 
rozbíjet a že se proto konec musí přetočit.“

Pochopitelně, že když natočil Václav Krška 
drama ze současnosti Zde jsou lvi, v němž uká-
zal, jak jsou někteří spoluobčané nesmyslně 
a krutě pronásledováni jen kvůli „špatnému“ 
původu či názorům, byl film s vynikajícími vý-
kony Karla Högera a Dany Medřické na několik 
roků uzavřen pod zámek.

Stejně tak i Stříbrný vítr. Režisér marně pá-
tral po důvodu. Když se na nějaké vládní recepci 
zeptal ministra ladislava Štolla, odpověděla mi-
nistrova manželka: „My jsme to ještě s dalšími 
soudružkami viděly a řekly jsme fuj, fuj, fuj!“

Mít svého herce
na spolupráci s Václavem Krškou rád vzpomínal 
Karel Höger. Při přípravě filmu Mikoláš Aleš 
prostudovali množství odborné literatury, učili 
se malířovu rukopisu, setkali se s jeho dcerou 
Marynou.

Také v čase příprav na ztvárnění postavy 
bedřicha Smetany ve filmu Z mého života za-
hrnul režisér herce spoustou knih, zprávami pa-
mětníků, korespondencí, estetickými rozbory. 
Pomohl mu dobrat se nejen vnější, velice věrné 
skladatelovy podoby, ale i podstaty jeho tvůrčí 
i lidské osobnosti. Karel Höger poděkoval: „Cit-
livost Václava Kršky dala hercům možnost cito-
vého srozumění a nechala jim vnitřní svobodu. 
Čemu jsem se od Kršky naučil, je pro mne do-
dnes přínosem nedocenitelným.“

Režisér prokázal, že dokáže diváky nejen 
okouzlit lyrickými obrazy, ale že je také vkus-
ně pobaví. Dopřál si potěšení zobrazit události 
i s úsměvem. O tom svědčí titul jednoho z jeho 
filmů - Komedie s Klikou i komedie oděná do 
historického hávu,  Poslední růže od Casano-
vy. Slavný svůdce tráví konec života v Duchcově 
jako knihovník hraběte Valdštejna a dvoří se 
jeho krásné manželce.  

Václav Krška se vrátil k milovanému Šrám-
kovi ještě televizním filmem natočeným podle 
básníkovy povídky Oklamal, pro jehož název 
si ovšem půjčil titul svého románu Odcházeti 
s podzimem. 

Aniž to tušil, předpověděl si vlastní osud. 
Filmový tvůrce, který dokázal jemnost a kulti-
vovanost promítnout i do svého díla, zemřel 17. 
listopadu 1969 ve věku šedesáti devíti let.  

TEXT :  Pavel Taussig
F O T O:  archiv FeX 
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Zuzana Vítová jede za svým snoubencem Petrem do 

Prahy. Ve vlaku se seznámí s Karlem Jánským, který ji 

pomůže se zavazadly. Po pří
jezdu na nádraží zjistí, že 

její milý  na  ni  nečeká.  Vydá
  se  proto  směrem  k  jeho 

bytu.  Po  chvíli  zjišťuje,  že  j
i  někdo  sleduje.  Je  to  ten 

muž z vlaku. Ostře se proti 
němu ohradí, ale nakonec 

se  vysvětlí,  že Karel  bydlí  v
e  stejné  ulici  jako  její  na-

stávající. Zuzana nemá klíče 
a Petr není doma. Později 

mu zkouší volat, ale telefon nikdo nezvedá. Jánský jí 

nabídne pomoc. Společně ob
jíždí hotely, ale nocleh pro 

Zuzanu nenajdou. Nakonec spolu jdou do baru, kde se 

Zuzana opije. Domluví se, že 
přespí u Karla. Ráno se ko-

nečně dovolá snoubenci, kte
rý si pro ni přijde. Zuzana 

však najde ztracené klíče a P
etr začne žárlit.

Veselý příběh o věrné nevěře  

s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Högerem

KomeDie s KliKou, ČR, 1964, 91 min., čb 

HRají: Jiřina Bohdalová, Karel Höger, Vlasta 

Chramostová, Nataša Gollová, Jana Drbohlavová, 

Vlastimil Hašek, Čestmír Řanda, Jan Tříska, 

Josef Beyvl, Miloš Nesvadba

námět a scénář: Zdeněk Dufek, František Daniel
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DVD bude  
k dostání  

na novinových 
stáncích  

od 16. 5. 2012

Pražský hrad nad Jelením příkopem  
s Bílou věží, Mihulkou a Daliborkou

Vesničan a vesničanka 
v 16. století

Ploskovice –  
podoba současného barokního zámku

Španělská bota –  
oblíbený mučící nástroj
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Michal Jagelka, hlas Mnoha tváří
herec, moderátor a především zkušený da-

bér Michal Jagelka je rodilým Pražanem, 
který zde vystudoval hudebně-dramatic-

ký obor na konzervatoři. Před 18 lety se objevil 
poprvé v České televizi jako moderátor, postup-
ně vystřídal televize Primu i novu. Jako kluk 
začal s dabingem, kterému se věnuje intenziv-
ně dodnes. Pokud vám jeho jméno moc neříká, 
hlas znáte určitě. Propůjčuje ho tvářím leonar-
da di capria, Matta Damona, orlanda Blooma 
a mnoha jiným. nadaboval víc jak tři tisíce fil-
mů a seriálů. Působí v divadelním spolku háta 
a měl odvahu vstoupit i do politiky.

Není to dlouho, co jsem viděla tvou fotografii 
z pohádky “O modrém ptáčku“. To byla asi 
tvoje první herecká role před kamerou. Co ty 
a divadelní herectví?
První role před kamerou to rozhodně nebyla, 
ale musím přiznat, že to byla moje první (a zá-
roveň poslední) role prince. Dodnes se tomu 
směji, když tuhle pohádku v televizi reprízují. 
ve druhé polovině devadesátých let jsem točil 
relativně hodně, bylo to plodné období. tele-
vizní inscenace, Bakaláři, nováci, hospoda, 
pohádky a spousta dalších pěkných televizních 
příležitostí. nejraději ale asi vzpomínám na 
sjezd abiturientů režiséra viktora Polesného. 
tam jsem hrál jednu z hlavních rolí. Byla 
to „dobovka“, točená na klasický 
film, příběh přátelství a zrady, 
obraz souboje cti a morálky 
na jedné straně a zrady 
lásky a přátelství na 
straně druhé. to vše 
za tónů brilantní-
ho gustava Mah-
lera… nádher né 
téma. ale co se 
týče herectví di-
vadelního, kromě 
zájezdových před-
stavení s divadel-
ním spolkem háta 
mám za sebou tře-
ba hostování v ná-
rodním divadle, 
kde jsem si zahrál 
v melodramatu smrt 
hippodamie syna ti-
tulní představitelky 
thyesta. a to po boku 
takových divadelních 
bardů jako je hana 
Maciuchová, Radovan 
lukavský nebo Bořivoj 
navrátil. nádherná zále-
žitost!

Setkal ses někdy na scéně s některým ze 
svých učitelů z Pražské konzervatoře?
Měl jsem obrovské štěstí a dva skvělé profesory 
herectví – hanu Maciuchovou a ladislava Freje. 
hlavně v případě hanky to bylo setkání vprav-
dě osudové. Dnes jsme, troufám si říct, přáte-
li, a jenom setkání s ní v době studia herectví 
vydalo ve výsledku za desítky hodin strávených 
na mnohdy zbytečných hodinách jevištní řeči, 
uměleckého přednesu nebo baletu. Škola živo-
ta, řekl bych. toto setkání pro mě hodně zname-
nalo a stále znamená.

Jsi jedním z našich nejlepších dabérů, do-
konce jsem kdesi četla, že jsi byl v Se-

dlnicích korunován na prince. 
Pro mne jsi především Leo-

nardo di Caprio, i když 
tvůj gestapák Herr 

Flick z britského se-
riálu ´Allo ´Allo! 
mně přiřkl roli 
seriálového divá-
ka. Jaký musí být 
tvůj přístup k tak 
odlišným posta-
vám? 

herectví je profese. Úžasná. ke každé postavě 
člověk musí přistupovat jinak, a to je na tom to 
vzrušující. ať je to gestapák z haló, haló!, nebo 
zamilovaný Jack z titanicu, herec musí tu po-
stavu „chytit“, dýchat s ní, posloužit jí. největší 
odměnou je pak to, že si váš hlas divák se zahra-
ničním kolegou tak spojí, že ani nepozná, že je to 
dabing. a také to, že vyžaduje, abyste toho dané-
ho herce příště daboval opět vy a ne někdo jiný.

Vím, že máš spoustu zájmů od cestování 
po fotografování. Co je teď poslední dobou 
u tebe dominantní? Doufám, že to není opět 
politika!? Jsi narozený ve znamení berana, 
minulý měsíc jsi oslavil pětatřicetiny. To je 
pro ni dobré znamení i věk.
v politice jsem se hodně angažoval a dneska 
vím, že to bylo snad možná i hloupé a naivní. 
Utěšuje mě ale, že jsem k tomu přistupoval po-
ctivě. v politice jsem strávil několik let a myslím 
si, že o ní dost vím. Bohužel: s naší politikou 
a vlastně společností vůbec je to horší, než si 
všichni myslíme. Politické kauzy a skandály 
posledních měsíců slušného člověka nutí k od-

plivnutí, snad i k pozvracení. a ryba páchne od 
hlavy, jak víme. Dnes se kupříkladu stydím za 
svého prezidenta. a to už je hodně pochmur-
né. Začínám se chovat tak, jak se chovali lidé 
během normalizace. Utíkám i se svým přítelem 
na naši milovanou roubenku, kterou jsme si 
vysnili a pořídili před třemi lety. Je to pro nás 
to poslední místo, kde – snad – můžeme rozho-
dovat o tom, kde bude růst jaká kytka a kde se 
budeme my a naši hosté chovat tak nebo tak. 
Zkrátka jak uznáme za vhodné. Je to dobře? Či 

špatně? to už nechám na posouzení laskavého 
čtenáře… 

Je mi jasné, že po těchto zkušenostech jsi 
dospěl do stádia, ve kterém se budeš věnovat 
především tomu, co tě baví a co děláš rád. Vy-
padá to stále na dabing a divadlo?

to určitě, ale také chci mít čas na své přátele, 
rodinu a užívat si všeho, co nám život nabízí. 
třeba i posezení u dobrého jídla a pití… prostě 
pohody. 

To mi mluvíš z duše, mám pocit, že se v dneš-
ní době tyhle zdánlivě jednoduché věci pod-
ceňují a všichni si stavíme nějaké vzdušné 
zámky, ve kterých potom stejně spokojeni 
nejsme. Děkuji ti za rozhovor a ať ti vše vy-
chází. Přeji hodně dobrých rolí a dabing ať tě 
nepřestává bavit. Bez tebe si ho totiž neumím 
vůbec představit! 

TEXT :  vlaďka Dobiášová
F O T O:  archiv autorky, Bontonfilm

Leonardo di Caprio a Kate Winslet  
ve filmu Titanic

V pracovně tráví hodně času.

Orlando Bloom  
ve filmu  

Království  
nebeské

Matt Damon,  
Bournův mýtus

Postava Herr Flicka  
ze seriálu Haló, Haló!

Zita kaBátová slaví 99. naRoZeninY
krásného životního jubilea se dne 27. dubna 

dožívá naše slavná herečka Zita kabátová, 
které tímto srdečně blahopřejeme a přeje-

me pevné zdraví. Pojďme se společně ohlédnout 
za její hereckou kariérou a životními úspěchy.

Zita kabátová, vlastním jménem Zita Za-
vřelová, se narodila v Praze roku 1913 v rodině 
architekta, který mj. psal také dětské loutkové 
hry. nadšení pro divadlo a film zdědila přede-
vším po svém strýci, prvním českém filmovém 
herci Josefu Švábovi-Malostranském. Už jako 
dítě vystupovala na žižkovské scéně karla Že-
lenského a po studiu na gymnáziu a klášterní 
škole začínala hrát s ochotníky. od poloviny 
30. let slavila úspěchy na profesionálních praž-
ských činoherních a operetních scénách (akro-
polis, tylovo divadlo v nuslích, velká opereta, 
Švandovo divadlo aj.).

v roce 1936 si ji režisér václav kubásek vybral 
pro hlavní ženskou roli ve svém přepisu senti-
mentálního milostného románku Maryny Ra-
doměrské Světlo jeho očí a tím odstartoval její 
kariéru mezi hvězdnými stálicemi filmového 

nebe 30. a 40. let, mezi které ji předurčil vedle 
elegantního zjevu i kultivovaný herecký projev. 
Do skončení okupace potom ztělesnila téměř ve 
čtyřiceti filmech širokou škálu typů od bezpro-
blémových komediálních rolí po psychologicky 
komplikovanější postavy: Její hřích (1939), 
Tulák Macoun (1939), To byl český muzikant 
(1940), Advokát chudých (1941), Muži nestár-
nou (1942), Zlaté dno (1942). vedle ryze ko-
merčních titulů se ale objevila i ve Fričových fil-
mech Ulička v ráji (1936) nebo Počestné paní 
pardubické (1944). Za nacistické okupace 
také účinkovala pod pseudonymem Maria von 
Buchlow v německých filmech. Po válce její he-
recký typ nenašel další uplatnění a její kariéra 
zdánlivě skončila. koncem 50. let byla členkou 
Pražské estrády. 

Podruhé ji pro český film po téměř pětadva-
cetileté odmlce objevil v roce 1969 režisér Jiří 
hanibal, který ji obsadil s některými dalšími he-
reckými osobnostmi 30. a 40. let do svého filmu 
Hvězda. od té doby začala být příležitostně ob-
sazována do epizodních rolí (Akce Bororo, Ku-
lový blesk, V podstatě jsme normální, Zapo-
menuté světlo, Král Ubu, Modré z neba). v 70. 
letech se dokázala také uplatnit jako vedoucí 
pražského kina illusion, tehdy specializované-
ho na uvádění archivních filmů. v roce 1997 se 
vrátila i na jeviště rolí hraběnky de Rosemonde 
ve hře Nebezpečné vztahy v pražském Divadle 
pod Palmovkou. Podzim života tráví už několik 
let v pražské motolské nemocnici, kde se o ni 
dobře starají.

TEXT :  stanislav Bensch
F O T O:  archiv FeX

Filmy Ulička v ráji, Život je krásný, Advokát 
chudých, Pantáta Bezoušek, Provdám svou 
ženu, Přednosta stanice, Muži nestárnou, 
Zlaté dno a Počestné paní pardubické mů-
žete zakoupit na www.filmexport.cz nebo 
tel. 261 213 664. objednat si je můžete také 
pomocí objednávkového listu, který je sou-
částí tohoto vydání, kde vás odměníme jed-
ním ze dvou dárků, nebo také oběma, pokud 
nakoupíte nad 600 kč. využít můžete rovněž 
slevového kupónu ze strany 19.
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Slovenská republika: 

3,90 EUR 99 Kč

Design obalu: signatura.cz

Zuzana Vítová jede za svým snoubencem Petrem do 

Prahy. Ve vlaku se seznámí s Karlem Jánským, který ji 

pomůže se zavazadly. Po pří
jezdu na nádraží zjistí, že 

její milý  na  ni  nečeká.  Vydá
  se  proto  směrem  k  jeho 

bytu.  Po  chvíli  zjišťuje,  že  j
i  někdo  sleduje.  Je  to  ten 

muž z vlaku. Ostře se proti 
němu ohradí, ale nakonec 

se  vysvětlí,  že Karel  bydlí  v
e  stejné  ulici  jako  její  na-

stávající. Zuzana nemá klíče 
a Petr není doma. Později 

mu zkouší volat, ale telefon nikdo nezvedá. Jánský jí 

nabídne pomoc. Společně ob
jíždí hotely, ale nocleh pro 

Zuzanu nenajdou. Nakonec spolu jdou do baru, kde se 

Zuzana opije. Domluví se, že 
přespí u Karla. Ráno se ko-

nečně dovolá snoubenci, kte
rý si pro ni přijde. Zuzana 

však najde ztracené klíče a P
etr začne žárlit.

Veselý příběh o věrné nevěře  

s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Högerem

KomeDie s KliKou, ČR, 1964, 91 min., čb 

HRají: Jiřina Bohdalová, Karel Höger, Vlasta 

Chramostová, Nataša Gollová, Jana Drbohlavová, 

Vlastimil Hašek, Čestmír Řanda, Jan Tříska, 

Josef Beyvl, Miloš Nesvadba

námět a scénář: Zdeněk Dufek, František Daniel

Režie: Václav Krška

HuDba: Jaromír Vomáčka

KameRa: Jaroslav Tuzar

aRcHiteKt: Jaroslav Krška

VyRobil:  1964 Filmové studio 

Barrandov

PRemiéRa: 13. 11. 1964Blbec 
z Xeenemünde

Páté kolo  
u vozu

Okouzlená
Hvězda jede 

na jih
Florián

Sny  
na neděli

23. 5. 2012 30. 5. 2012 6. 6. 2012 13. 6. 2012 20. 6. 2012 27. 6. 2012

Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu titulu.

DÁLE VYCHÁZÍ:

DVD 5

FoRmátoblast méDium

TITULKY: české pro neslyšící

inteRaKtiVní menu 

inteRactiVe moVing menu

český jazyk 

Czech Language

jazyKoVá VeRze 

language VeRsion

česká 
Czech

titulKy
subtitles

české pro neslyšící

Czech for captioned

zVuKoVý FoRmát 

auDio

2.0

obRazoVý FoRmát

asPect Ratio

4:3

Komedie  
s Klikou

Komedie  
s Klikou

Rozsah práv: home video ▪ Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky. ▪ Tento 

film byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním filmovým archivem (www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz)  

▪ © Národní filmový archiv ▪ © 2012 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o. ▪ TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM ▪ 

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií, pro-

nájem, půjčování, veřejné provozování, televizní šíření a šíření tohoto díla prostřednictvím internetu zakázáno. 

▪ FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4, e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: 

+420 261 213 664, www.filmexport.cz
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BlBec z Xeenemünde /  
Tarzanova smrT
ČR, 1962, 112 min., čb
Dvě tragikomedie Jaroslava Balíka podle povídek Josefa 
Nesvadby. Blbec z Xeenemünde vypráví příběh šestnácti-
letého chlapce, který má ohromné matematické znalosti, 
ale chování slabomyslného. Tarzanova smrt pojednává 
o divokém lesním muži, který je navrácen zpět do civilizace.
TiTulky: české pro neslyšící
v prodeji od 23. 5. do 30. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

einsTein pro každý den
Kanada, 2006, 43 min.
Nenechte si ujít nesmírně poutavý pohled na náš kaž-
dodenní svět, jehož chod nenávratně změnily a mění 
Einsteinovy teorie. Tento vědec nám kromě nástrojů 
a technologií dal i něco mnohem cennějšího – otevřel 
nám nový pohled na svět, v němž žijeme!
v prodeji od 1. 6. do 8. 6. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

elysium
Jižní Korea, 2005, 85 min.
Elysium je dobrodružstvím nabitý příběh odehrávající 
se v daleké budoucnosti, v níž lidstvo čelí bezuzdné síle 
ukrutného zla. Jediné, co stojí v cestě zániku naší plane-
ty, je pětice ke všemu odhodlaných hrdinů.
v prodeji od 4. 5. do 11. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

komedie s klikou
ČR, 1964, 91 min., čb
Veselý příběh o věrné nevěře s Jiřinou Bohdalovou a Kar-
lem Högerem v hlavních rolích. Ve filmu také uvidíte mla-
dého zpěváka Karla Gotta. V tomto příběhu hraje svou 
roli klika od dveří i pan Klika, snoubenec hlavní hrdinky.
TiTulky: české pro neslyšící
v prodeji od 16. 5. do 23. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

legenda o enyovi 1
Austrálie, 2009, 96 min.
Animovaný fantasy seriál o statečném hrdinovi Enyovi, 
který musí nalézt cestu do Skrytého údolí, aby zachránil 
svůj kmen. 
DVD 1 obsahuje: 
1. Nový směr 
2. Velké otřesy 

3. Bestie 
4. Jaký otec, takový syn

v prodeji od 2. 5. do 9. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

legenda o enyovi 2
Austrálie, 2009, 96 min.
DVD 2 obsahuje:  
5. Mlha 
6. Dar 
7. Neviditelný nepřítel 
8. Volba
v prodeji od 9. 5. do 15. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

legenda o enyovi 3
Austrálie, 2009, 96 min.
DVD 3 obsahuje: 
9. Na samém vrcholu 
10. Loď 
11. Ta druhá cesta 
12. Létající ostrovy
v prodeji od 15. 5. do 22. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

legenda o enyovi 4
Austrálie, 2009, 96 min.
DVD 4 obsahuje: 
13. Vzpomínky 
14. Dokonalé údolí 
15. Kwahgum 
16. Uvnitř větrného víru
v prodeji od 22. 5. do 29. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

legenda o enyovi 5
Austrálie, 2009, 120 min.
DVD 5 obsahuje: 
17. Argolové 
18. Vareni 
19. Ghalové 
20. Věž 
21. Rostliny života
v prodeji od 29. 5. do 5. 6. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

legenda o enyovi 6
Austrálie, 2009, 120 min.
DVD 6 obsahuje: 
22. Zlá znamení 
23. Zahrada zmizelých
24. Past na werloga 
25. Řeka minulosti 
26. Skryté údolí
v prodeji od 5. 6. do 12. 6. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

měsTečko na dlani
ČR, 1942, 95 min., čb
Zdařilá adaptace populárního románu Jana Drdy v režii 
Václava Binovce zachycuje úsměvné i  tragické osudy 
obyvatel městečka Rukapáně z  konce 19. století. Ve 
filmu hrají F. Smolík, G. Hilmar, M. Glázrová, J. Marvan,  
F. Filipovský a další.
TiTulky: české pro neslyšící
v prodeji od 24. 4. do 2. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

moskevské meTro
Rusko, 2009, 44 min.
Plán na vybudování metra v Moskvě se zrodil na počát-
ku 30. let minulého století. Výstavba si vyžádala nejen 
obrovské množství lidské práce, ale i speciální techniky 
a materiálu. Moskevské metro se právem pyšní velkole-
pým architektonickým ztvárněním a výzdobou. 
v prodeji od 27. 4. do 4. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

na doBré sTopě
ČR, 1948, 73 min., čb
Dobrodružný příběh z letního skautského tábora vypráví 
příběh o Edovi a jeho junáckých bratrech. Film se natá-
čel na Sečské přehradě a v okolí přehradní nádrže Souš 
a hraje v něm i 5. oddíl vodních skautů z Prahy.
TiTulky: české pro neslyšící
Bonusy: Buď připraven! (51 min., 1923) – slovo film. his-
torika, fotografie, soudobá dokumentace (i na DVD-ROM)
v prodeji od 25. 4. do 2. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

neferTiTi:  
záhada královniny mumie
USA, 2011, 44 min.
Přestože stále nenalezena, nejnovější poznatky z jejího 
života jsou převratné, překvapivé, nečekané. Zahi Ha-
wass, Bettany Hughes a další odborníci skládají střípky 
ze života vznosné královny, která už nadále nebude jen 
manželkou kacířského faraona Achnatona.
v prodeji od 25. 5. do 1. 6. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

panTáTa Bezoušek
ČR, 1941, 89 min., čb
Adaptace románu Karla Václava Raise o výletu bodrého 
venkovana do Prahy. Ve filmu je zachycena část inscena-
ce „Prodané nevěsty“ v Národním divadle v režii Josefa 
Munclingera. Film byl poprvé uveden na Filmových žních 
ve Zlíně 31. 7. 1941.
TiTulky: české pro neslyšící
v prodeji od 15. 5. do 22. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

páTé kolo u vozu
ČR, 1958, 88 min., čb
Veselý příběh o babičce, která se nedala, v hlavní roli se 
Zdeňkou Baldovou. Komedie vypráví o jedné pražské ro-
dině a babičce, která je „pátým kolem u vozu“. Slibovali 
jí, že ji budou hýčkat, a přitom se stala jakýmsi rodinným 
otrokem, který vede chod celé domácnosti. 
TiTulky: české pro neslyšící
v prodeji od 30. 5. do 6. 6. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

pekelnej závod
USA, 2006, 99 min.
Když už nemáte co ztratit, je pro vás vítězství vším. Tran-
ce, jeho závodní stroj i jeho tým musejí zajít až za hranici 
svých možností. V závodě dobra a zla je totiž vítězství 
vším.
v prodeji od 11. 5. do 18. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

poliBek ze sTadionu
ČR, 1947, 78 min., čb
Legendární sportovní hlasatelé Laufer, Mašlonka a Pro-
cházka ve filmové veselohře Martina Friče. Právě probíhá 
mistrovství světa v ledním hokeji – rok 1947. Českoslo-
vensko získává titul mistrů světa a zubař Jan Vaněček 
dostane polibek od neznáme dívky, který mu změní život.
TiTulky: české pro neslyšící
v prodeji od 2. 5. do 9. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

právě začínáme
ČR, 1946, 88 min., čb
Svěží komedie s  Jindřichem Plachtou a  Jaroslavem 
Marvanem z prostředí jarmarků, trhů a pouťových láka-
del. Pan Vosáhlo má už dost kočovného způsobu života 
a uteče od své manželky, nejsilnější ženy světa. Společně 
s Divišem se snaží uživit coby prodejci laciného zboží.
TiTulky: české pro neslyšící
v prodeji od 22. 5. do 29. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

ramesse iii.:  
záhada královy mumie
USA, 2011, 44 min.
Zahi Hawass spolu s vědci a dalšími odborníky krok za 
krokem odhaluje tajemno na pozadí smrti Ramesse III., 
posledního z velkých faraonů-válečníků. Současná věda 
tak napomáhá pojmenovat události, jež vedly k přelomo-
vým okamžikům v dějinách starověkého Egypta.
v prodeji od 18. 5. do 25. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

svědomí
ČR, 1948, 101 min., čb
Psychologické drama režiséra Jiřího Krejčíka o muži (M. 
Nedbal), který způsobí svým autem smrtelný úraz malé-
mu školákovi. Z místa neštěstí ujede, protože se obává 
prozrazení manželské nevěry. Je vydírán a musí krýt po-
jišťovací podvod.
TiTulky: české pro neslyšící
v prodeji od 2. 5. do 9. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

TenkráT o vánocích
ČR, 1958, 81 min., čb
Válečné drama režiséra Karla Kachyni odehrávající se 
v podhorské vesnici roku 1944. Vojáci mají už dost vál-
čení a chtěli by oslavit Vánoce spolu s vesničany. Z ně-
meckých pozic se line vánoční hudba, všude je podezřele 
velký klid…
TiTulky: české pro neslyšící
v prodeji od 9. 5. do 15. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

Tři muži ve sněhu
ČR, 1936, 100 min., čb
Komedie s Hugo Haasem a Jaroslavem Marvanem o zá-
měně dvou hostů v rekreačním středisku. Mladý doktor 
Hájek už dlouho bezúspěšně hledá zaměstnání. Štěstí se 
na něj však přece jen usměje – vyhraje soutěž o nejlepší 
reklamní slogan, kterou vypsal továrník Bárta.
TiTulky: české pro neslyšící
v prodeji od 29. 5. do 5. 6. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur

ze soBoTy na neděli
ČR, 1931, 68 min., čb
Drama Gustava Machatého podle námětu Vítězslava Ne-
zvala s původní hudbou Jaroslava Ježka. Příběh se točí 
kolem dvou kamarádek písařek, které si spolu v sobotu 
večer vyrazí za zábavou. Potkají dva muže, kteří se je 
snaží opít a přivést do hotelu.
TiTulky: české pro neslyšící
v prodeji od 9. 5. do 16. 5. 2011
cena: 99 kč / 3,90 eur
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V pro- 
deji od Název filmu Cena Žánr Vydavatel

24. 4. Městečko na dlani 99 příběh Filmexport

25. 4. Na dobré stopě 99 dobrodružný film Filmexport

27. 4. Moskevské metro 99 dokument Filmexport

2. 5. Legenda o Enyovi 1 99 animovaný seriál Filmexport

2. 5. Moje bláznivá polynéská 
svatba 59 komedie Hollywood C.E.

2. 5.
Pokémon (XI): DP Battle 
Dimension 17.–21.díl 
(DVD 4)

75 animovaný Vapet

2. 5. Polibek ze stadionu 99 komedie Filmexport

2. 5. Smrtící stezka 99 horor Hollywood C.E.

2. 5. Stříbrný Blesk DVD 4 69 animovaný seriál NORTH VIDEO

2. 5. Svědomí 99 psychologické 
drama Filmexport

3. 5. FILMX:31 -  Podvodník / 
Il Bidone 199 komedie / drama Hollywood C.E.

3. 5. Kniha krve 99 drama / horor Hollywood C.E.

3. 5. Světoběžník DVD 11 49 animovaný seriál NORTH VIDEO

3. 5. Špunt a Zrzek DVD 7 69 animovaný seriál NORTH VIDEO

3. 5. Ženy od hluboké řeky 75 horor Vapet

4. 5. Andílci DVD 3 69 animovaný seriál NORTH VIDEO

4. 5. Elysium 99 animovaná 
pohádka Filmexport

4. 5. Mrňouskové DVD 6 99,90 animovaný seriál NORTH VIDEO

4. 5. Není kam utéct 199 akční / thriller NORTH VIDEO

4. 5. Warrior DVD 199 akční drama Hollywood C.E.

5. 5. Bubáci a hastrmani 2 69 animovaný seriál NORTH VIDEO

5. 5. CALIMERO & PRISCILLA 4 
(7x13') 75 animovaný Vapet

5. 5. Taxi, maringotka a korida 99,90 komedie NORTH VIDEO

6. 5. Predátoři 99 akční sci-fi Bontonfilm

6. 5. To nejlepší podle Erica Idlea 99 komedie Bontonfilm

7. 5. KAMUI, ninja na útěku 
(Kamui) 75 akční Vapet

7. 5. Nashledanou v září 59 romance Hollywood C.E.

9. 5. Kobylky nesou smrt 59 horor Hollywood C.E.

9. 5. Království křivých zrcadel 69 fantasy pohádka NORTH VIDEO

9. 5. Legenda o Enyovi 2 99 animovaný seriál Filmexport

9. 5. Nekonečný příběh DVD 1 79 dobrodružný Hollywood C.E.

9. 5.
Pokémon (XI): DP Battle 
Dimension 22.-26.díl 
(DVD 5)

75 animovaný Vapet

9. 5. Tenkrát o vánocích 99 válečné drama Filmexport

9. 5. Včelka Mája, DVD 8 99 animovaný / 
rodinný Intersonic

9. 5. Ze soboty na neděli 99 příběh Filmexport

10. 5. FILMX:32 -  Profesor 199 krimi / drama Hollywood C.E.

10. 5. Ztracena v pustině FIL-
MOPOLIS 99 krimi / horor Hollywood C.E.

10. 5. Ženská věznice 75 horor Vapet

11. 5. Catch .44 199 akční / thriller NORTH VIDEO

11. 5. Pekelnej závod 99 animovaná 
pohádka Filmexport

11. 5. Rumový deník 199 komedie / drama Hollywood C.E.

12. 5. CALIMERO & PRISCILLA 5 
(7x13') 75 animovaný Vapet

13. 5. To nejlepší podle Terryho 
Gilliama 99 komedie Bontonfilm

13. 5. Záložní plán 99 romantická 
komedie Bontonfilm

14. 5. Hasiči 2 75 komedie Vapet

14. 5. Miluji Tě k sežrání 59 romance Hollywood C.E.

15. 5. Legenda o Enyovi 3 99 animovaný seriál Filmexport

15. 5. Pantáta Bezoušek 99 příběh Filmexport

15. 5.
Pokémon (XI): DP Battle 
Dimension 27.-31.díl 
(DVD 6)

75 animovaný Vapet

15. 5. Sherlock DVD 199 krimi Hollywood C.E.

16. 5. Komedie s Klikou 99 animovaný seriál Filmexport

16. 5. Nekonečný příběh DVD 2 79 dobrodružný Hollywood C.E.

17. 5. Atomový vlak 99 akční Hollywood C.E.

17. 5. FILMX: Nový svět 199 drama Hollywood C.E.

17. 5. Kanibalové 2 75 horor Vapet

18. 5. Ramesse III.: Záhada 
královy mumie 99 dokument Filmexport

18. 5. Velkokníže Jaroslav 199 akční Hollywood C.E.

19. 5. CALIMERO & PRISCILLA 6 
(7x13') 75 animovaný Vapet

19. 5. Šest žen Henryho Lefaye 145 komedie Intersonic

20. 5. 2012 99 sci-fi / katastrofický Bontonfilm

20. 5. To nejlepší podle Grahama 
Chapmana 99 komedie Bontonfilm

21. 5. ICHI, slepá samurajka 
(Ichi) 75 akční Vapet

21. 5. Prokletá farma 59 romance Hollywood C.E.

22. 5. Legenda o Enyovi 4 99 animovaný seriál Filmexport

22. 5.
Pokémon (XI): DP Battle 
Dimension 32.-36.díl 
(DVD 7)

75 animovaný Vapet

22. 5. Právě začínáme 99 komedie Filmexport

22. 5. Sherlock DVD 2 199 krimi Hollywood C.E.

23. 5. Blbec z Xeenemünde / 
Tarzanova smrt 99 satira Filmexport

23. 5. Včelka Mája, DVD 9 99 animovaný / 
rodinný Intersonic

24. 5. Dobrodruh (Renegade) 75 akční Vapet

24. 5. FILMX: Můj soused Totoro 199 animé Hollywood C.E.

24. 5. Návrat z bronzového lesa 99 dobrodružný Hollywood C.E.

25. 5. 13 samurajů 199 akční Hollywood C.E.

25. 5. Nefertiti: Záhada královni-
ny mumie 99 dokument Filmexport

26. 5. CALIMERO & PRISCILLA 7 
(7x13') 75 animovaný Vapet

27. 5. Královna Viktorie 99 romantický Bontonfilm

27. 5. Terminator Salvation 99 akční sci-fi Bontonfilm

27. 5. To nejlepší podle Johna 
Cleese 99 komedie Bontonfilm

29. 5. Legenda o Enyovi 5 99 animovaný seriál Filmexport

29. 5. Sherlock DVD 3 199 krimi Hollywood C.E.

29. 5. Tři muži ve sněhu 99 komedie Filmexport

30. 5. Páté kolo u vozu 99 komedie Filmexport

31. 5. 2001: Vesmírná prda 75 komedie Vapet

31. 5. FILMX: Karmínové prase 199 animé Hollywood C.E.

31. 5. Timecop 2 79 akční Hollywood C.E.

1. 6. Einstein pro každý den 99 dokument Filmexport

5. 6. Legenda o Enyovi 6 99 animovaný seriál Filmexport
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Změna filmů vyhrazena.

Název filmu  Cena
V pro-

deji 
od

Žánr Vydavatel

2012 99 20. 5. sci-fi / katast-
rofický Bontonfilm

13 samurajů 199 25. 5. akční Hollywood C.E.

2001: Vesmírná prda 75 31. 5. komedie Vapet

Andílci DVD 3 69 4. 5. animovaný seriál NORTH VIDEO

Atomový vlak 99 17. 5. akční Hollywood C.E.
Blbec z Xeenemünde / 
Tarzanova smrt 99 23. 5. satira Filmexport

Bubáci a hastrmani 2 69 5. 5. animovaný seriál NORTH VIDEO
CALIMERO & PRISCILLA 4 
(7x13') 75 5. 5. animovaný Vapet
CALIMERO & PRISCILLA 5 
(7x13') 75 12. 5. animovaný Vapet
CALIMERO & PRISCILLA 6 
(7x13') 75 19. 5. animovaný Vapet
CALIMERO & PRISCILLA 7 
(7x13') 75 26. 5. animovaný Vapet

Catch .44 199 11. 5. akční / thriller NORTH VIDEO

Dobrodruh (Renegade) 75 24. 5. akční Vapet

Einstein pro každý den 99 1. 6. dokument Filmexport

Elysium 99 4. 5. animovaná 
pohádka Filmexport

FILMX: Karmínové prase 199 31. 5. animé Hollywood C.E.

FILMX: Můj soused Totoro 199 24. 5. animé Hollywood C.E.

FILMX: Nový svět 199 17. 5. drama Hollywood C.E.
FILMX:31 -  Podvodník / Il 
Bidone 199 3. 5. komedie / drama Hollywood C.E.

FILMX:32 -  Profesor 199 10. 5. krimi / drama Hollywood C.E.

Hasiči 2 75 14. 5. komedie Vapet

ICHI, slepá samurajka (Ichi) 75 21. 5. akční Vapet
KAMUI, ninja na útěku 
(Kamui) 75 7. 5. akční Vapet

Kanibalové 2 75 17. 5. horor Vapet

Kniha krve 99 3. 5. drama / horor Hollywood C.E.

Kobylky nesou smrt 59 9. 5. horor Hollywood C.E.

Komedie s Klikou 99 16. 5. animovaný seriál Filmexport

Královna Viktorie 99 27. 5. romantický Bontonfilm

Království křivých zrcadel 69 9. 5. fantasy pohádka NORTH VIDEO

Legenda o Enyovi 1 99 2. 5. animovaný seriál Filmexport

Legenda o Enyovi 2 99 9. 5. animovaný seriál Filmexport

Legenda o Enyovi 3 99 15. 5. animovaný seriál Filmexport

Legenda o Enyovi 4 99 22. 5. animovaný seriál Filmexport

Legenda o Enyovi 5 99 29. 5. animovaný seriál Filmexport

Legenda o Enyovi 6 99 5. 6. animovaný seriál Filmexport

Městečko na dlani 99 24. 4. příběh Filmexport

Miluji Tě k sežrání 59 14. 5. romance Hollywood C.E.
Moje bláznivá polynéská 
svatba 59 2. 5. komedie Hollywood C.E.

Moskevské metro 99 27. 4. dokument Filmexport

Mrňouskové DVD 6 99,90 4. 5. animovaný seriál NORTH VIDEO

Na dobré stopě 99 25. 4. dobrodružný film Filmexport

Nashledanou v září 59 7. 5. romance Hollywood C.E.

Návrat z bronzového lesa 99 24. 5. dobrodružný Hollywood C.E.
Nefertiti: Záhada královniny 
mumie 99 25. 5. dokument Filmexport

Nekonečný příběh DVD 1 79 9. 5. dobrodružný Hollywood C.E.

Nekonečný příběh DVD 2 79 16. 5. dobrodružný Hollywood C.E.

Není kam utéct 199 4. 5. akční / thriller NORTH VIDEO

Pantáta Bezoušek 99 15. 5. příběh Filmexport

Páté kolo u vozu 99 30. 5. komedie Filmexport

Pekelnej závod 99 11. 5. animovaná 
pohádka Filmexport

Pokémon (XI): DP Battle 
Dimension 17.-21.díl (DVD 4) 75 2. 5. animovaný Vapet
Pokémon (XI): DP Battle 
Dimension 22.-26.díl (DVD 5) 75 9. 5. animovaný Vapet
Pokémon (XI): DP Battle 
Dimension 27.-31.díl (DVD 6) 75 15. 5. animovaný Vapet
Pokémon (XI): DP Battle 
Dimension 32.-36.díl (DVD 7) 75 22. 5. animovaný Vapet

Polibek ze stadionu 99 2. 5. komedie Filmexport

Právě začínáme 99 22. 5. komedie Filmexport

Predátoři 99 6. 5. akční sci-fi Bontonfilm

Prokletá farma 59 21. 5. romance Hollywood C.E.
Ramesse III.: Záhada královy 
mumie 99 18. 5. dokument Filmexport

Rumový deník 199 11. 5. komedie / drama Hollywood C.E.

Sherlock DVD 199 15. 5. krimi Hollywood C.E.

Sherlock DVD 2 199 22. 5. krimi Hollywood C.E.

Sherlock DVD 3 199 29. 5. krimi Hollywood C.E.

Smrtící stezka 99 2. 5. horor Hollywood C.E.

Stříbrný Blesk DVD 4 69 2. 5. animovaný seriál NORTH VIDEO

Svědomí 99 2. 5. psychologické 
drama Filmexport

Světoběžník DVD 11 49 3. 5. animovaný seriál NORTH VIDEO

Šest žen Henryho Lefaye 145 19. 5. komedie Intersonic

Špunt a Zrzek DVD 7 69 3. 5. animovaný seriál NORTH VIDEO

Taxi, maringotka a korida 99,90 5. 5. komedie NORTH VIDEO

Tenkrát o vánocích 99 9. 5. válečné drama Filmexport

Terminator Salvation 99 27. 5. akční sci-fi Bontonfilm

Timecop 2 79 31. 5. akční Hollywood C.E.

To nejlepší podle Erica Idlea 99 6. 5. komedie Bontonfilm
To nejlepší podle Grahama 
Chapmana 99 20. 5. komedie Bontonfilm

To nejlepší podle Johna Cleese 99 27. 5. komedie Bontonfilm
To nejlepší podle Terryho 
Gilliama 99 13. 5. komedie Bontonfilm

Tři muži ve sněhu 99 29. 5. komedie Filmexport

Včelka Mája, DVD 8 99 9. 5. animovaný / 
rodinný Intersonic

Včelka Mája, DVD 9 99 23. 5. animovaný / 
rodinný Intersonic

Velkokníže Jaroslav 199 18. 5. akční Hollywood C.E.

Warrior DVD 199 4. 5. akční drama Hollywood C.E.

Záložní plán 99 13. 5. romantická 
komedie Bontonfilm

Ze soboty na neděli 99 9. 5. příběh Filmexport
Ztracena v pustině 
FILMOPOLIS 99 10. 5. krimi / horor Hollywood C.E.

Ženská věznice 75 10. 5. horor Vapet

Ženy od hluboké řeky 75 3. 5. horor Vapet

Filmové plakáty

Ať žije nebožtík     60×78 cm 249,–
Byl jednou jeden král     59×79 cm 249,–

Extase     63×84 cm 249,–

Falešná kočička     60×82 cm 249,–

Jsem děvče s čertem v těle     57×84 cm 249,–

Když Burian prášil     64×84 cm 249,–

Kristian     64×84 cm 249,–
Pancéřové auto     57×84 cm 249,–

České filmy na DVD

4× Voskovec 
a Werich

Hej–Rup!

399,–
Peníze nebo život
Pudr a benzin
Svět patří nám

13. revír 199,–

105% alibi 199,–

105% alibi  digipack 99,–

Advokátka Věra 199,–

Alena 199,–

Anděl na horách 199,–

Andula vyhrála 199,–

Andula vyhrála  digipack 99,–

Anton Špelec, ostrostřelec + Hrdina jedné noci 199,–

Ať žije nebožtík 199,–

Až přijde kocour + Šest otázek pro Jana Wericha 199,–

Babička 199,–

Babička  speciální edice 149,–

Barbora Hlavsová digipack novinka 99,–

Batalion 199,–

Batalion digipack 99,–

Bílá nemoc 199,–

Bláznova kronika 299,–

Bláznova kronika  digipack 149,–

Blbec z Xeenemünde /  Tarzanova smrt  digipack novinka 99,–

Byl jednou jeden král… 199,–

Bylo nás deset 199,–

C. a k. polní maršálek 199,–

Cech panen kutnohorských 199,–

Cesta do hlubin študákovy duše 199,–

Císařův pekař – Pekařův císař  2× DVD 299,–

Čapkovy povídky 199,–

Černý Petr 199,–

Černý prapor 199,–

Červená ještěrka 199,–

Čtrnáctý u stolu 199,–

Ďáblova past 199,–

Ďáblova past  digipack 99,–

Dařbuján a Pandrhola 199,–

Dařbuján a Pandrhola speciální edice 149,–

Dědeček automobil + Daleká cesta 199,–

Dědečkem proti své vůli 199,–

Děvčata nedejte se! 199,–

Děvčata nedejte se!  digipack 99,–

Divá Bára 199,–

Dívka v modrém + Turbina 199,–

Divotvorný klobouk 199,–

Dobrý voják Švejk 199,–

Dobrý voják Švejk + Poslušně hlásím  2× DVD 299,–

Dovolená s Andělem 199,–

Ducháček to zařídí 199,–

Erotikon 199,–

Erotikon  digipack 99,–

Eva tropí hlouposti 199,–

Falešná kočička – němý film (r. 1926) 199,–

Falešná kočička – němý film (r. 1926) digipack 99,–

Falešná kočička (r. 1937) 199,–

Fidlovačka 199,–

Fidlovačka  digipack 99,–

Filosofská historie 199,–

Florenc 13,30 199,–

Funebrák + Muž v povětří 199,–

Hej–Rup! speciální edice 149,–

Honzíkova cesta 199,–

Hostinec „U kamenného stolu“ 199,–

Hotel Modrá hvězda 199,–

Hrátky s čertem 199,–

Hrdinný kapitán Korkorán 199,–

Hudba z Marsu 199,–

Ideál septimy 199,–

Ideál septimy  digipack 99,–

Jan Cimbura 199,–

Jan Cimbura  digipack 99,–

Jan Hus 199,–

Jan Roháč z Dubé 199,–

Jan Žižka 199,–

Jánošík 199,–

Jedenácté přikázání 199,–

K.H. Mácha + Cikáni 199,–

K.H. Mácha  digipack 99,–

Kasaři 199,–

Kasaři digipack 99,–

Kam čert nemůže 199,–

Kantor Ideál 199,–

Karel a já 199,–

Karel a já  digipack 99,–

Katakomby 199,–

Kde alibi nestačí 199,–

Kde alibi nestačí  digipack 99,–

Když Burian prášil 199,–

Klapzubova XI. 199,–

Kohout plaší smrt 199,–

Komedie s Klikou   digipack novinka 99,–

Konečně sami 199,–

Konečně sami digipack 99,–

Konkurs + Démanty noci 199,–

Krakatit + Škola otců 199,–

Král komiků 199,–

Král Králů 199,–

Král Šumavy 199,–

Kristian 199,–

Lásky Kačenky Strnadové (němý film) 199,–

Lásky Kačenky Strnadové (němý film) digipack 99,–

Legenda o lásce + Labakan 199,–

Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa 199,–

Limonádový Joe – aneb Koňská opera  199,–

Marijka nevěrnice 199,–

Marketa Lazarová 2× DVD 349,–

Marketa Lazarová Blu-ray disk 649,–

Maryša 199,–

Maryša  digipack 99,–

Mazlíček 199,–

Mazlíček  digipack 99,–

Měsíc nad řekou 199,–

Městečko na dlani 199,–

Městečko na dlani digipack 99,–

Mezi námi zloději 199,–

Milan Rastislav Štefánik 199,–

Milan Rastislav Štefánik  digipack 99,–

Minulost Jany Kosinové novinka 199,–

Minulost Jany Kosinové digipack 99,–

Mravnost nade vše 199,–

Muž z prvního století 199,–

Muži nestárnou 199,–

Muži v offsidu + Načeradec, král kibiců 199,–

Na dobré stopě 2× DVD 249,–

Na dobré stopě 1× DVD digipack 99,–

Naši furianti 199,–

Naši furianti  digipack 99,–

Nebe a dudy 199,–

Nejlepší člověk 199,–

Němá barikáda 199,–

Neporažení 199,–

Neporažení  digipack 99,–

Nevíte o bytě? novinka 199,–

Nevíte o bytě? digipack novinka 99,–

Nezbedný bakalář 199,–

Nezlobte dědečka 199,–

Nikdo nic neví 199,–

Noční motýl 199,–

Noční motýl  digipack 99,–

O medvědu Ondřejovi + Jak se Franta naučil bát 199,–

O věcech nadpřirozených 199,–

Obušku, z pytle ven! 199,–

On a jeho sestra 199,–

Ohnivé léto digipack novinka 99,–

Pantáta Bezoušek  199,–

Pantáta Bezoušek digipack 99,–

Parohy digipack 99,–

Páté kolo u vozu  digipack novinka 99,–

Pelikán má alibi 199,–

Pelikán má alibi digipack 99,–

Peníze nebo živ ot speciální edice 149,–

Plavecký mariáš 199,–

Plavecký mariáš  digipack 99,–

Pobočník Jeho Výsosti 199,–

Počestné paní pardubické 199,–

Podobizna novinka 199,–

Podobizna digipack 99,–

Pohádka máje 199,–

Pokušení paní Antonie 199,–

Pokušení paní Antonie digipack 99,–

Polibek ze stadionu  digipack novinka 99,–

Poslední mohykán 199,–

Poslední muž 199,–

Poslední muž  digipack 99,–

Poslušně hlásím 199,–

Práče 199,–

Právě začínáme  199,–

Právě začínáme digipack 99,–

Princezna se zlatou hvězdou 199,–

Prosím nebudit 199,–

Prosím nebudit digipack 99,–

Proti všem 199,–

Provdám svou ženu 199,–

Prstýnek + Morálka paní Dulské 199,–

Přednosta stanice 199,–

Předtucha 199,–

Předtucha digipack 99,–

Přijdu hned 199,–

Příklady táhnou 199,–

Příklady táhnou digipack 99,–

Přítelkyně pana ministra 199,–

Psohlavci novinka 199,–

Psohlavci digipack 99,–

ks ks ks



  | 1514 |  www.filmavideo.cz www.filmavideo.czFILMEXPORT HOME VIDEO – objednávkový list

Pudr a benzin speciální edice 149,–

Pyšná princezna 199,–

Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář 199,–

Revizor + Dvanáct křesel 199,–

Robinsonka 199,–

Roztomilý člověk 199,–

Rusalka 199,–

Rusalka digipack 99,–

Ryba na suchu 199,–

Řeka 199,–

Řeka  digipack 99,–

Řeka čaruje + Mladá léta 199,–

Slepice a kostelník 199,–

Slepice a kostelník  digipack 99,–

Smrt si říká Engelchen 199,–

Sobota 199,–

Sobota  digipack 99,–

Spanilá jízda 199,–

Spanilá jízda  digipack 99,–

Starci na chmelu 199,–

Strakonický dudák 199,–

Stříbrný vítr 199,–

Stříbrný vítr  digipack 99,–

Svědomí  199,–

Svědomí digipack 99,–

Svět patří nám  speciální edice 149,–

Škola základ života 199,–

Šťastnou cestu 199,–

Šťastnou cestu  digipack 99,–

Tanková brigáda 199,–

Táto sežeň štěně 199,–

Tenkrát o vánocích 199,–

Tenkrát o vánocích digipack 99,–

Tetička + Vyšší princip 199,–

Těžký život dobrodruha + Advokát chudých 199,–

To neznáte Hadimršku 199,–

Touha 199,–

Touha  digipack 99,–

Tři chlapi v chalupě 199,–

Tři chlapi v chalupě  digipack 99,–

Tři muži ve sněhu 199,–

Tři muži ve sněhu digipack 99,–

Tři přání 199,–

Tři vejce do skla 199,–

U nás v Kocourkově + Před maturitou 199,–

U nás v Mechově 199,–

U pokladny stál … 199,–

U snědeného krámu 199,–

U snědeného krámu digipack 99,–

Ulička v ráji 199,–

Ulička v ráji digipack 99,–

Ulice zpívá 199,–

Uloupená hranice 199,–

Valentin Dobrotivý + Parohy 199,–

Velbloud uchem jehly 199,–

Ves v pohraničí 199,–

Věštec/Konec jasnovidce/Skleněná oblaka novinka 199,–

Věštec/Konec jasnovidce/Skleněná oblaka digipack 99,–

Vlčí jáma novinka 199,–

Vlčí jáma digipack 99,–

Vražda v Ostrovní ulici 199,–

Vzorný kinematograf Haška Jaroslava 199,–

Z českých mlýnů 199,–

Zaostřit prosím! 199,–

Ze soboty na neděli digipack novinka 99,–

Zlaté dno 199,–

Železný dědek 199,–

Život je krásný 199,–

Život je krásný  digipack 99,–

Život je pes + Panenství 199,–

České filmy – set 3 DVD 

3× Vlasta Burian I.
C. a k. polní maršálek

149,–Pobočník jeho Výsosti
Provdám svou ženu

3× Vlasta Burian II.
Anton Špelec, ostrostřelec

149,–To neznáte Hadimršku
Revizor/Dvanáct křesel

3× Vlasta Burian III.
Ducháček to zařídí

149,–Nezlobte dědečka
Muž v povětří

3× Vlasta Burian IV.
Tři vejce do skla

149,–Funebrák
On a jeho sestra

3× Vlasta Burian V.
Přednosta stanice

149,–Nejlepší člověk
Ulice zpívá

3× Vlasta Burian VI.
Zlaté dno

149,–Katakomby
Ryba na suchu

3× Vlasta Burian VII.
U pokladny stál…

149,–Hrdina jedné noci
Král komiků

3× Vlasta Burian VIII.
Když Burian prášil

149,–Hrdinný kapitán Korkorán
Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa

3× Hugo Haas I.
Muži v offsidu

149,–Načeradec, král kibiců
Jedenácté přikázání

3× Hugo Haas II.
Ať žije nebožtík

149,–Velbloud uchem jehly
Mravnost nade vše

3× Oldřich Nový I.
Hotel Modrá hvězda

149,.Dívka v modrém
Přítelkyně pana ministra

3× Oldřich Nový II.
Kristian

149,–Valentin Dobrotivý
Roztomilý člověk

3× Oldřich Nový III.
Falešná kočička

149,–Advokátka Věra
Dědečkem proti své vůli

3× Česká komedie I.
Hostinec „U kamenného stolu“

149,–Vzorný kinematograf Haška Jaroslava
Florenc 13,30

3× Česká komedie II.
Nebe a dudy

149,–Tři přání
U nás v Mechově

3× Česká komedie III.
Těžký život dobrodruha

149,–Muži nestárnou
U nás v Kocourkově

3× Česká komedie IV.
Poslední mohykán

149,–Prstýnek/ Morálka paní Dulské
Kantor Ideál

3× Česká komedie V.
Nezbedný bakalář

149,–Řeka čaruje
Klapzubova XI.

3× Česká komedie VI.
Počestné paní pardubické

149,–Červená ještěrka
Čtrnáctý u stolu

3× Česká komedie VII.
Tetička

149,–Muž z prvního století
Divotvorný klobouk

3× Česká komedie VIII.
Přijdu hned

149,–Alena
O věcech nadpřirozených

3× Česká komedie IX.
Život je pes

149,–Zaostřit prosím!
Z českých mlýnů

3× Česká komedie X.
Kam čert nemůže

149,–Mezi námi zloději
Král Králů

3× Dětský film
Táto sežeň štěně

149,–Robinsonka
Honzíkova cesta

3× Hudební film
Starci na chmelu

149,–Hudba z Marsu
Bylo nás deset

3× Karel Čapek 
Bílá nemoc

149,–Krakatit
Čapkovy povídky

3× Vánoční speciál 1
Císařův pekař – Pekařův císař

149,–Princezna se zlatou hvězdou
Pytlákova schovanka

3× Vánoční speciál 2
Pyšná princezna

149,–Strakonický dudák
Legenda o lásce/Labakan

 3× Jaroslav Marvan
13. revír

149,–Nikdo nic neví
Železný dědek

3× Český film 
Divá Bára

149,–Vražda v Ostrovní ulici
Měsíc nad řekou

3× 60. léta
Černý Petr

149,–Konkurs
Až přijde kocour

3× Otakar Vávra I.
Jan Hus

149,–Jan Žižka
Proti všem

3× Otakar Vávra II.
Cech panen kutnohorských

149,–Filosofská historie
Pohádka máje

3× Válečný film I.
Uloupená hranice

149,–Němá barikáda
Tanková brigáda

3× Válečný film II.
Smrt si říká Engelchen

149,–Ves v pohraničí
Práče

3× Historický film
Jan Roháč z Dubé

149,– Jánošík
Černý prapor

Dětské filmy na DVD
Animované pohádky
Elysium: Lidstvo versus mimozemské bytosti 99,–

Kouzelný svět malé Vlnky 1 (papírový přebal) 49,–

Kouzelný svět malé Vlnky 2 (papírový přebal) 49,–

Kouzelný svět malé Vlnky 3 (papírový přebal) 49,–

Kouzelný svět malé Vlnky 4 (papírový přebal) 49,–

Kouzelný svět malé Vlnky 5 (papírový přebal) 49,–

Kouzelný svět malé Vlnky 6 (papírový přebal) 49,–

Kouzelný svět malé Vlnky  kolekce 6 DVD 199,–

Legenda o Enyovi 1 99,–

Legenda o Enyovi 2 99,–

Legenda o Enyovi 3 99,–

Legenda o Enyovi 4 99,–

Legenda o Enyovi 5 99,–

Legenda o Enyovi 6 99,–

Nejmenší světýlko (papírový přebal) 59,–

Pekelnej závod 99,–

Sandokan 1 (papírový přebal) 49,–

Sandokan 2 (papírový přebal) 49,–

Sandokan 3 (papírový přebal) 49,–

Sandokan 4 (papírový přebal) 49,–

Sandokan 5 (papírový přebal) 49,–

Sandokan 6 (papírový přebal) 49,–

Sandokan kolekce 6 DVD 199,–  

Spike (papírový přebal) 59,–

Svět Petra Králíčka a jeho přátel I, II a III 3× DVD 199,–

Svět Petra Králíčka a jeho přátel I 99,– 

Svět Petra Králíčka a jeho přátel II 99,–

Svět Petra Králíčka a jeho přátel III 99,–

Vánoce v Gaudiníi + Rytíř Skřípek (papírový přebal) 59,–

Vánoce v New Yorku (papírový přebal) 49,–

Vánoční dobrodružství (papírový přebal) 59,–

Dokumentární filmy na DVD
Indiánské války 1540 -1890 3× DVD 299,–

Afrika 1. a 2. díl + Z Argentiny do Mexika 3× DVD 299,–

Je-li kde na světě ráj – Kašmír 2× DVD 299,–

Hanzelka a Zikmund v Sovětském svazu 2× DVD 299,–

Expedice Lambarene 3× DVD 299,–

Trabantem Hedvábnou stezkou 199,–

Snake River – na kánoi kanadskou divočinou 199,–

Extrémní trucky 99,–

Státní symboly ČR 99,–

Rádce nájemníka 99,–

Advent a vánoce digipack 99,–

Lidový rok – Kalendářní zvyky českého lidu od středověku 299,–

Svatý Václav – ochránce České země 199,–

Vlastenci zapadlí u Tobrúku 199,–

Pražský staroměstský orloj 290,–

Výchova a výcvik nejen loveckých psů 1. díl 290,–

Jak začít včelařit od A do Z 240,–

Včelařský rok 1.díl 240,–
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Včelařský rok 2.díl 240,–

Chov včelích matek 240,–

Včelaříme nástavkově 240,–

Včelí pastva 240,–

Automuseum Praga 290,–

Státní poznávací značka jak ji neznáte 290,–

HISTORIE ŽELEZNIC:

Bobiny 350,–

Brejlovci 350,–

Čmeláci 350,–

Hektoři 350,–

Karkulky 350,–

Lokomotivy řady 735 350,–

Lokomotivy řad 749 a 751 350,–

Lokomotivy řad 830 a 831 350,–

Motorové vozy 350,–

Parní nostalgie 2× DVD 390,–

Proměny na kolejích 350,–

Putování pod trolejí 350,–

Rosničky 350,–

Řady 749 a 751 odcházejí 2× DVD 390,–

Veteráni českých a slovenských kolejí 350,–

Dokumentární filmy na DVD
Digipack
Amazonky 99,–

Američané v Poltavě – 1944 99,–

Antikrist – nejpodlejší postava v historii lidstva 99,–

Apokalypsa – kdy a jak 99,–

Apokalyptická šifra 99,–

Atlantida: Ztracená civilizace 99,–

Banderovci: Válka bez pravidel 99,–

Bible: Odhalená tajemství 99,–

Boj o nadzvukové letadlo: Pravda o letounu TU-144 99,–

Boží hněv: Deset biblických morových ran 99,–

Bůh versus Satan: Poslední bitva 99,–

Čínská medicína 1 novinka 99,–

Čínská medicína 2 novinka 99,–

Čínská medicína 3 novinka 99,–

Čínská medicína 4 novinka 99,–

Do vesmíru se Stephenem Hawkingem 2× DVD 99,–

Drahý strýčku Hitlere 99,–

Egypt: Nové objevy pradávné záhady 1 99,–

Egypt: Nové objevy, pradávné záhady 2 99,–

Egypt: Nové objevy, pradávné záhady 3 + Egyptománie 99,–

Einstein pro každý den 99,–

El Che: Ikona revoluce 99,–

Harley-Davidson: Víc než motocykl 99,– 

Havěť kolem nás 99,–

Hledání archy úmluvy 99,–

Hledání ztraceného symbolu 99,–

Honba za samurajskými ponorkami 99,–

Hubbleův teleskop – poslední mise 99,–

Jsme ve vesmíru sami? 99,–

Kde je Hitler? 99,–

Kdo skutečně objevil Ameriku  99,–

Kreml: Tajemství podzemní krypty 99,–

Křížové výpravy – Půlměsíc a kříž 1 99,–

Křížové výpravy – Půlměsíc a kříž 2 99,–

Marihuana: Fakta a mýty 99,–

Mayský kalendář: Apokalypsa 2012 99,–

Mimozemské bouře 99,–

Moderní milování 99,–

Moskevské metro 99,–

Nefertiti: Záhada královniny mumie 99,–

Nejslavnější princezny světa 99,–

Nestvůry hlubin 99,–

Noemova archa 99,–

Nostradamus: 500 let poté 99,–

Nové technologie války 1 – Letectvo 99,–

Nové technologie války 2 – Boj proti teroristům 99,–

Nové technologie války 3 – Pozemní vojsko 99,–

Nové technologie války 4 – Námořnictvo 99,–

Nové technologie války 5 – Budoucnost válek 99,–

Osvícení andělů a démonů 99,–

Pád impéria: Byzantská říše 99,–

Podivuhodný svět rostlin 99,–

Pravda o dinosaurech I. 99,–

Pravda o dinosaurech II. 99,–

Prolomení šifry mistra Leonarda 99,–

Příběhy zbraní: M-16 99,–

Ramesse III.: Záhada královy mumie 99,–

Satan: Vládce temnot 99,–

Sedm smrtelných hříchů 1 – Pýcha, Závist 99,–

Sedm smrtelných hříchů 2 – Obžerství, smilstvo 99,–

Sedm smrtelných hříchů 3 – Hněv, Lakomství, Lenost 99,–

Sedm smrtonosných moří 99,–

Slunce: Záhady naší nejbližší hvězdy 99,–

Smyslné těhotenství: Jak být sexy a užít si ho 99,–

Střet bohů 1 – Beowulf, Hercules 99,–

Střet bohů 2 – Hades, Zeus 99,–

Střet bohů 3 – Medusa, Minotaurus 99,–

Střet bohů 4 – Odysseus, Pomsta bojovníka 99,–

Střet bohů 5 – Thor, Tvorové podle Tolkiena 99,–

Svatý grál: Nejposvátnější relikvie 99,–

Tajemství bermudského trojúhelníku 99,–

Tajemství času. Mýty a skutečnost. 99,–

Tajemství kabaly 99,–

Tajemství koránu – Svatá kniha islámu 99,–

Tajemství řeči těla  99,–

Tajemství sexappealu 99,–

Tajemství skvělého sexu 1 99,–

Tajemství skvělého sexu 2 99,–

Tajemství skvělého sexu 3 99,–

Tajemství skvělého sexu 4 99,– 

Tajemství skvělého sexu 5 99,–

Tajemství tří oceánů 99,–

Temný mesiáš: Okultní záhady Třetí říše 99,–

Trója bohů a válečníků 99,–

Tutanchamon 1: Královská krev 99,–

Tutanchamon 2: Život a smrt 99,–

Tvorové mořských hlubin  99,–

Tyranosaurus sex 99,–

UFO: Vím, co jsem viděl 99,–

Uvnitř planety Země 99,–

V zajetí ledu: Krasin se vrací 99,–

Válka špionů: Kreml vrací úder 1 – SSSR versus Německo 99,–

Válka špionů: Kreml vrací úder 2 – SSSR versus Anglie 99,–

Válka špionů.:Kreml vrací úder 3 – SSSR versus USA 99,–

Válka špionů: Kreml vrací úder 4 – SSSR versus Japonsko 99,–

Velký detektiv Sherlock Holmes 99,–

Vzestup a pád Sparťanů 1 – Kodex cti 99,–

Vzestup a pád Sparťanů 2 – Zničující válka 99,–

Zbraně Ruska: Nejlepší z nejlepších + Ruské strategické letectvo 99,–

Zbraně Ruska: Potomci samopalu AK-47 Kalašnikov 99,–

Zbraně ve válce: Tanky a Protitankové zbraně 2× DVD 99,–

Žigulík: Ikona socialismu 99,–

Dokumentární filmy na DVD  
v papírových přebalech
Ájurvéda – umění bytí 49,–

Andělé a démoni: Fakta nebo fikce? 59,–

Armagedon zvířecí říše 1 49,–

Armagedon zvířecí říše 2 49,–

Armagedon zvířecí říše 3 49,–

Armagedon zvířecí říše 4 49,–

Arsenal I – Valící se síla 49,–

Arsenal II – Těžká zbroj 49,–

Arsenal III – Okřídlená kavalerie 49,–

Arsenal IV – Souboj v poušti 49,–

Bitva u Kurska 59,–

Čingischán a jeho tajemství 49,–

Dinosauři: Anatomická tajemství 1 59,–

Dinosauři: Anatomická tajemství 2 59,–

Dobývání nebe: Historie letectví 49,–

Doktor*ologie 1 59,–

Doktor*ologie 2 59,–

Doktor*ologie 3 59,–

Doktor*ologie 4 59,–

Egypt: Deset největších objevů 49,–

Egypt: Palác Kleopatry 49,–

Egypt: Skandály starověkého světa 59,–

Egypt: Tajemství ztracené královny 49,–

Egypt: Vzkříšená Nefertiti 49,–

Exodus z planety Země 1 – Titan a Venuše 59,–

Exodus z planety Země 2 – Jupiterovy měsíce a Mars 59,–

Exodus z planety Země 3 – Merkur a exoplanety 59,–

Expedice Lambarene 1 – Tatra 138 na cestě Afrikou 59,–

Expedice Lambarene 2 – Tatra 138 na cestě Afrikou 59,–

Expedice Lambarene 3 – Tatra 138 na cestě Afrikou 59,–

Firepower 2000 – 1 : Špičkové technologie na bojišti 49,–

Firepower 2000 – 2 : Digitální vzdušný souboj 49,–

Firepower 2000 – 3 : Špičková technika u námořnictva 49,–

Firepower 2000 – 4 : Rychlý úder 49,–

Fotokulomet : Druhá světová válka z kokpitu 59,–

Hasičské automobily a technika 49,–

Heinrich Himmler: Profil masového vraha 49,–

Historie bitevních lodí 49,–

Historie vesmíru – Od Aristotela k Hawkingovi 1 49,–

Historie vesmíru – Od Aristotela k Hawkingovi 2 49,–

Historie vesmíru – Od Aristotela k Hawkingovi 3 49,–

Hitlerovy válečné stroje: Tanky 59,–

Hubbleův teleskop: Úžasný vesmír 49,–

Hypnóza – pohled do duše 49,–

Ian Fleming: Tvůrce Jamese Bonda 59,–

James Bond a jeho hračky 59,–

Kalašnikov AK-47 59,–

Kapitán Cook: Posedlost a objevy 1 59,–

Kapitán Cook: Posedlost a objevy 2 59,–

Keltové I 49,–

Keltové II 49,–

Kouzlo meče 49,–

Král komunismu – Okázalost a pompa Nikolae Ceauşescu 49,–

Krav Maga: Bojové umění Mosadu 59,–

Kruhy v obilí: Brány z jiné dimenze? 2× DVD 99,–

Legenda jménem Merlin 49,–

Letadlová loď Enterprise 1 59,–

Letadlová loď Enterprise 2 59,–

Letadlová loď Enterprise 3 59,–

Letadlová loď Enterprise 4 59,–

Letadlová loď Enterprise 5 59,–

Letadlová loď: Pevnost na moři 49,–
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Vzhůru do nekonečna a ještě dál, 
vzhůru do světa animovaného filmu 
studia PIXAR

Vážení čtenáři, v minulém díle jsme 
se dočkali zlomového okamžiku, 
kdy steven jobs provedl reor-

ganizaci celé společnosti a udělal 
několik velkých a zásadních změn. Tou 
největší bylo odtržení všech animátorů 
a vývojářů od společnosti zabývající se 
hardwarem a vytvoření studia PIXaR an-
IMaTIOn sTUDIOs. V prvních okamžicích 
nově vzniklého studia přichází nabídka 
od Walt Disney company na výrobu 
celovečerního animovaného filmu. 
PIXaR anIMaTIOn sTUDIOs tuto výzvu 
přijímá a animátoři v čele s johnem Las-
seterem se vrhají do práce.

když začali v PIXaRU usilovně pra-
covat na Příběhu hraček (TOY sTORY), 
nezbyl čas na výrobu krátkých filmů. 
V té chvíli se jejich výroba úplně za-
stavila. Před koncem výroby Příběhu 
hraček si ale všichni uvědomili, že právě 
krátké filmy z nich udělaly opravdové filmové 
studio. na další z mnoha porad padlo jedno-
myslné rozhodnutí: ve výrobě krátkých filmů 
je třeba pokračovat. Už jen kvůli tomu, co pro 
ně krátké filmy udělaly. bylo potřeba dát dalším 
a začínajícím lidem ve studiu příležitost na 
něčem pracovat. každý cítil, že s krátkými filmy 
nesmí studio nikdy přestat. Vždy by se měl 
najít důvod, proč dělat právě takovéto filmy. 
Před finálním dokončením Příběhu hraček se 
začíná pracovat na dalším krátkém filmu. Po 
pěti předchozích přichází v pořadí šestý, ale 
první pod značkou PIXaR anIMaTIOn sTUDIOs. 
krátký film Geriho hra (GERI’s GaME – obr. 1) 
vzniká z popudu posunout hranice při vytváření 
polo-elastických povrchů, jako jsou kůže a tex-
til. jako režisér a scenárista se filmu ujímá náš 
krajan, Čech jan Pinkava (obr. 2). na filmu 
pracovalo 19 animátorů. Michael kass (obr. 3) 
speciálně pro tento film vyvinul nový software 
pro simulaci látky, který sloužil pro přesný 
výpočet jejího pohybu. Odměnou za tuto usilov-
nou práci mu bylo to, že si toho nikdo ve filmu 
nevšiml. sako Geriho vypadalo jako skutečné 
látkové sako. nikdo si neuvědomil, že jde o film 
vytvořený počítačem a že něco takového bylo 
do té doby nevídané. Film sklidil obrovský 
úspěch, který byl posléze korunován ziskem 
Oscara. jan Pinkava pracoval u PIXaR anIMa-
TIOn sTUDIOs od roku 1993 až do roku 2006. Po 
úspěchu se svým krátkým filmem Geriho hra se 
v letech 2002-2004 připojil jako druhý režisér 
k natočení dalšího hitu studia PIXaR s názvem 
Úžasňákovi (THE IncREDIbLEs), kde spolupra-
coval s bradem birdem (obr. 4). Ten zaznamenal 
obrovský úspěch, když se jako režisér podep-

sal pod svůj první hraný film: „Mission 
Impossible – Ghost Protocol“. Megahit, 
který lámal rekordy na celém světě. Oba 
režiséři dodnes spolupracují se studi-
em PIXaR a jsou mu nadále věrni. Oba 
začínali právě s krátkými filmy, které 
pomáhají rozvíjet talenty. krátké filmy 
přispívají k výzkumu a vývoji celého 
studia. chce to mít příležitost s věcmi 
experimentovat a nemuset se bát nést 
břímě závazku v podobě celovečerního 
filmu. každý nově příchozí člen týmu 
zde začínal. Ve studiu PIXaR prak-
ticky neexistuje zaměstnanec, který 
by si neprošel tímto vývojem. byla a je 
to dodnes současná filozofie PIXaR 
anIMaTIOn sTUDIOs. jak vedení, tak 
zaměstnanci si shodně myslí, že právě 
tato cesta, po které jdou, je ta správná. 
Posledním důvodem, proč v krátkých 
filmech pokračovat, je ten prostý fakt, 
že se krátké filmy od studia PIXaR líbí 
lidem na celém světě (obr. 5). když 
jdou lidé na PIXaROVskÝ film a baví se 

u něj, tak je to úspěch. krátké filmy jsou toho 
dnes už neodmyslitelnou součástí. Původní 
myšlenka, kterou ta malá skupina nadšenců 
na začátku reprezentovala, se stala skutečnou 
duší dnešního PIXaRU. To zdravé, průbojné 
jádro, které v roce 1995 natočilo svůj první 

celovečerní film TOY sTORY (obr. 6), je u PIXaRU 
dodnes. Mohl ho natočit kdokoliv, ale správná 
kombinace lidí se sešla právě zde. U PIXaRU 
měli jedinečný tým a s podporou stevea jobse 
to dokázali. Příběh hraček byl na světě. Tento 
počin dokázal, že i počítač vytvoří film, když u 
jeho klávesnice sedí ti správní lidé. TOY sTORY 
změnil jednou pro vždy pohled na počítačem 
vytvořené filmy a vzkázal celému filmovému 
světu: „jsme tu, PIXaR anIMaTIOn sTUDIOs“. 

POkRaČOVání PříŠTĚ
TEXT: jiří Přeučil

FOTO: Disney-PIXaR
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InZERcE

ADRESA:

TELEFON:

V ……………………….. dne ………………. PODPIS:

DÁREK:
Křížkem označte vybraný dárek. Platí při nákupu nad 300 Kč.
         3× VÁLEČNÝ DOKUMENT 2                        3× Hanzelka a Zikmund

E-MAIL:

KVěTEN 2012
PŘI OBJEDNÁVCE NAD 300 KČ ZÍSKÁVÁTE ZDARMA ZAJÍMAVÉ DOKUMENTÁRNÍ FILMY. 
VYBRAT SI MŮŽETE BUĎ 3× VÁLEČNÝ DOKUMENT 2 NEBO 3× Hanzelka a Zikmund (SET 3 DVD). 
PŘI OBJEDNÁVCE NAD 600 KČ MÁTE NÁROK NA OBA DVA DÁRKY. AKCE PLATÍ DO 31. KVěTNA 2012.

V případě zaslání zboží na dobírku bude k ceně připočítáno poštovné a balné 100 Kč. Uvedené ceny jsou včetně DPH 20 %.

Objednávku zašlete na naši adresu: Filmexport Home Video, s.r.o., Kaplická 14, 140 00  Praha 4. Vaše případné dotazy Vám rádi zodpo-
víme na tel. čísle +420 261 213 664.

Objednávky pro Slovensko vyřizuje: Peba, P.O. Box 63, 840 04 Bratislava, 
tel. +421 903 265 171, +421 918 971 059, e-mail: peba1@chello.sk.

Pokud se rozhodnete pro osobní odběr, zde je popis cesty: Ze stanice 
metra Pankrác se k nám dostanete autobusem č. 188, ze stanice metra Pražského 
povstání autobusem č. 148, v obou případech jedete na zastávku Kavčí hory. Ze za-
stávky Kavčí hory se dáte ulicí K Sídlišti, po levé straně minete benzinovou stanici 
Agip. Druhou ulicí (Kaplická) zahnete doprava a půjdete až na konec ulice, kde uvidí-
te vchod do malého areálu. Sídlíme naproti č. 19. V ulici Kaplická jsou umístěny orien-
tační cedule. V případě, že budete mít, vzhledem k netradičnímu číslování, problém 
nás najít, zavolejte a my Vám rádi pomůžeme. 

Naše DVD jsou také k dostání u těchto maloobchodních prodejců, např.: 
ČR: ALBERT, BONTONLAND, DATART, POPRON, RADIOSERVIS, TESCO 
SR: DATART, GORILA MEGASTORE, PANTA RHEI, VIDEO SARATOV

Meč: Historie symbolu moci a síly 49,–

Messerschmitt 262 59,–

NASA – Objevné lety 49,–

NASA – Závod s rychlostí 49,–

NASA – Nové hranice 49,–

NASA – Překonávání hranic 49,–

NASA – Překonávání budoucích hranic 49,–

Následovníci Julese Vernea 59,–

Největší zabijáci africké přírody 1 49,–

Největší zabijáci africké přírody 2 49,–

Největší zabijáci australské přírody 49,–

Největší zabijáci brazilské přírody 49,–

Nejvýznamnější továrny americké armády 49,–

Nostradamus: 2012 59,–

Nostradamus: Fakta 49,–

Oblast 51 – Pravda nebo fikce? 49,–

Paprsky smrti inženýra Filippova 59,–

Planeta Země po vymření lidstva 59,–

Ponorka K-19: Skutečný příběh 59,–

Praha 1945: Poslední bitva s Třetí říší 59,–

Proroci science fiction 49,–

Přísně tajný proces Třetí říše – Operace Valkýra 49,–

Rallye Dakar – 30 let historie 49,–

Rallye Dakar 2004 49,–

Rallye Dakar 2005 49,–

Rallye Dakar 2006 49,–

Rallye Dakar 2007 49,–

Rangers – Strážci lesa 49,–

Samurajský luk: Stvořen k zabíjení 49,–

Samurajský meč: Legenda, která přežila staletí 49,–

Sedm divů světa 1 – Největší a nejúžasnější 49,–

Sedm divů světa 2 – Magické metropolis 49,–

Sedm divů světa 3 – Divy východu 49,–

Sedm divů světa 4 – Duchové divů 49,–

Smrt v bunkru: Skutečný příběh Adolfa Hitlera 49,–

Souboj vojevůdců 1 –  
Downing proti Göringovi / Žukov proti von Bockovi 49,–

Souboj vojevůdců 2 – Rommel proti Montgomerymu / 
Jamamoto proti Nimitzovi 49,–

Souboj vojevůdců 3 – 
Paulus proti Čujkovovi / Vandegrift proti Hyakutaeovi 49,–

Souboj vojevůdců 4 –  
Horton proti Dönitzovi / Von Manstein proti Vatutinovi 49,–

Souboj vojevůdců 5 –  
Alexander proti von Arnimovi / Clark proti Kesselringovi 49,–

Souboj vojevůdců 6 – Von Rundstedt proti Eisenhowerovi / 
Patton proti von Klugemu 49,–

Souboj vojevůdců 7 –  
Bradley proti Modelovi / MacArthur proti Jamašitovi 49,–

Souboj vojevůdců 8 –  
Buckner proti Ušidžimovi / Schwarzkopf proti Saddamovi 49,–

Soudný den 2012: Dešifrování minulosti 59,–

Starověké objevy 1 – Počítače, Lékařství 49,–

Starověké objevy 2 – Robotika, Válečnictví 49,–

Starověké objevy 3 – Lodě, Přírodní síly 49,–

Světová náboženství – Islám 49,–

Světová náboženství – Buddhismus 49,–

Světová náboženství – Čínská náboženství 49,–

Světová náboženství – Hinduismus 49,–

Světová náboženství – Náboženství kmenů 49,–

Světová náboženství – Křesťanství 49,–

SWAT – Speciální policejní jednotka 49,–

Tajná společenství 1 – Ilumináti, Zednářství 49,–

Tajná společenství 2 – Zednáři v USA, Současnost 49,–

Tank T-34 59,–

Tanky v Praze 59,–

Tanky vítězství 59,–

Trabantem Hedvábnou stezkou 49,–

Tunguzská katastrofa 59,–

Uvnitř raketoplánu 49,–

Uvnitř vesmírné stanice 49,–

Vesmír: Utajená historie 59,–

Vietnam – Údolí smrti: Bojuj nebo zemři 49,–

Vladimir Vysockij: Smrt básníka + Francouzský sen 59,–

Zbraně, které změnily svět 49,–

Zvláštní zbraně 2. světové války 49,–

Ženy ve Velké vlastenecké válce 59,–

Živelní katastrofy I – Vulkány, Ničivé bouře 49,–

Živelní katastrofy II – Přírodní požáry, Hurikány 49,–

Živelní katastrofy III – Zemětřesení, Povodně, Hořící peklo 49,–

Život na jiné planetě 49,–

Žraloci pravěku 49,–

Dokumentární filmy  
DVD sety
Armagedon zvířecí říše 1–4 149,–

Arsenal 1–4 149,–

Doktor*ologie 1–4 149,–

Firepower 2000 1–4 149,–

Letadlová loď Enterprise 1–5 199,–

Rallye Dakar set 5 DVD  199,–

Sedm divů světa 1–4 149,–

Starověké objevy 1–3 149,–

Světová 
náboženství očima 
prof. Hanse Künga 

Islám

199,–

Buddhismus
Čínská náboženství
Hinduismus
Náboženství kmenů
Křesťanství
Židovství

3× Hanzelka 
a Zikmund

Afrika 1
149,–Afrika 2

Z Argentiny do Mexika

Discovery 1–4

Zbraně, které změnily svět

149,–
Vietnam: Údolí smrti 
Proroci science-fiction
Nejvýznamnější továrny americké 
armády

Egypt 1
Egypt I.

149,–Egypt II.
Egypt: Skandály starověkého světa

Egypt 2

Deset největších objevů Egypta

199,–
Kleopatřin palác
Tajemství ztracené egyptské 
královny
Vzkříšená Nefertiti

3× Válečný 
dokument 1

Smrt v bunkru: Skutečný příběh 
Adolfa Hitlera

149,–Hitlerovy válečné stroje: Tanky
Ženy ve Velké vlastenecké válce

3× Válečný 
dokument 2

Heinrich Himmler
149,–Zvláštní zbraně 2. svět. války

Bitva u Kurska

3× Válečný 
dokument 3

Praha 1945
149,–Tanky vítězství

Tank T-34

3× Záhady 1
Nostradamus: Fakta

149,–Tunguzská katastrofa
Paprsky smrti inženýra Filippova
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Skauti na jedničku – 2. díl
Spisovatel Jiří Stránský

Jedním z mnoha výrazných členů skautského hnutí je i spisovatel Jiří Stránský, který nám věnoval trochu svého času a odpověděl na několik 
otázek. Jiřího Stránského jistě není třeba představovat, přesto si pár slov na úvod dovolím.

narodil se 12. srpna 1931. Svůj vztah k lite-
ratuře a ke čtení zdědil po své matce, ab-
solventce divadelní konzervatoře. V roce 

1939 se stal členem skautingu, ke kterému měl 
blízko, protože jeho příbuzným byl zakladatel 
českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík. 

Za účast v květnovém povstání v roce 1945 
získal vyznamenání za vojenské zásluhy. V roce 
1953 byl zatčen a falešně obviněn. V pankrác-
kém vězení se díky tomu seznámil s uvězněnými 
katolickými spisovateli – Františkem Křelinou, 
Josefem Knapem a Janem Zahradníčkem. 
Právě setkání s nimi vedlo k jeho rozhodnutí být 
spisovatelem. Ve vězení pak začal tajně zapiso-
vat příběhy spoluvězňů, které se objevují v celé 
jeho tvorbě, například příběh antonína Madě-
ry, hrdiny románu Zdivočelá země, je příběhem 
jeho spoluvězně z lágru. je ženatý a má dvě děti 
– dceru kláru a syna Martina. 

V roce 1963 si ho Martin Frič vybral jako 
svého asistenta režie. Později začal spolupraco-
vat i s režisérem Hynkem Bočanem. V prosin-
ci roku 1973 byl znovu zatčen a o rok později 
odsouzen. tentokrát však ve vězení směl psát, 
jelikož měl v občance napsáno, že je scenárista. 
týdně domů posílal svým dětem čtyři stránky 
textu. Později z těchto dopisů vznikly dětské 
knihy Povídačky pro moje slunce a Povídačky 
pro kláru, ale také skautský román Perlorodky 
(ilustrované Matějem Formanem, dvojčetem 
jeho zetě). Podmínečného propuštění se dočkal 
v roce 1975. Po sametové revoluci začal znovu 
publikovat. 

Za román Zdivočelá země se stal laureátem 
Ceny Egona Hostovského. První verzi romá-
nu dokončil roku 1970, 
knižně vyšla v roce 1991 
a její volné pokračování 
s názvem aukce je z roku 
1997. na motivy těchto 
dvou románů napsal i scé-
nář k úspěšnému televiz-
nímu seriálu Zdivočelá 
země. a teď už po nezbyt-
ném minimu můžeme ko-
nečně přejít k samotnému 
rozhovoru.

  ?   Vaším příbuzným byl 
A. B. Svojsík, zakladatel 
českého skautingu, jaký 
to byl vlastně člověk? Máte 
na něho nějakou vzpo-
mínku, byť jen zprostřed-
kovanou?
a.B.Svojsík byl manželem 
otcovy sestřenice, která 
si byla s mým otcem dost 
blízko, takže táta k nim jez-

dil i na prázdniny. V době, kdy a.B.S. přivezl 
z anglie (od lorda Baden-Powella) do čech 
myšlenku skautingu s rozhodnutím, že ji roz-
šíří, potřeboval si ji v praxi ověřit. a protože 
mému tátovi bylo v té době 11 let, Svojsík si ve 
vorlovské myslivně svého tchána Stránského 
všechno ověřoval na něm. Občas to hodně bo-
lelo. Mnohem blíž jsem si  byl se Svojsíkovými 
syny jiřím a tondou, kteří – byť o hodně star-
ší než já a mí bratři – často docházeli do naší 
rodiny. Starší jiří byl jeden čas i koncipientem 
v otcově advokátní kanceláři.

  ?   V kolika letech jste zažil svůj první 
skautský tábor a jak na něj vzpomínáte?
První skautský tábor jsem zažil ve svých osmi 
letech ve srubovém tábořišti u nižboru společ-
ně s Františkem nepilem (Budulínkem) jako 
vlče 5. oddílu vodních skautů legendárního 
Braťky – jaroslava nováka. tamodtud nás vy-
hnalo nacistické Hitlerjugend – a to doslovně, 
s použitím klacků. Moje nejzřetelnější vzpo-
mínka patří Františkovi (Budulínkovi): po 
cestě vlakem na tábor jsem ve vlaku zapomněl 
spacák a Franta mi nabídl azyl v tom svém. Byl 
ale Budulínek a málem mě zalehl. ano, ten spi-
sovatel. a člen našeho společného Pen klubu.

  ?   Čím je pro vás skauting, co vám dal a na 
kolik váš život ovlivnila skautská výchova?
Především díky skautské výchově jsem byl na 
své věznění v padesátých letech (od krutých 
vyšetřovacích vazeb až po uranové lágry) 
připraven tak dobře, že se mi všechny ústrky 

snášely mnohem líp než 
jiným. taky mi velmi po-
mohlo mé fyzické vybave-
ní ze Sokola. Mé skautství 
bylo i mou duševní (i du-
chovní) výbavou – a je 
dosud. je i v mém psaní, 
které by bez něho nebylo 
pravdivé. a je známo, že 
pravda sice někdy bolí, 
ale vždycky je mnohem 
jednodušší než lež.

  ?   Váš život nebyl 
vždy jednoduchý, v 50. 
a 70. letech jste se 
dostal do vězení, co 
vás v těchto těžkých 
chvílích drželo nad 
vodou?
nejen ve vězení, ale 
i v častých svízelných 
situacích vlastních 
i mé rodiny, mi vždyc-
ky moc pomohla jisto-

ta, že i v nejhorších chvílích se vyškrábu k ně-
čemu lepšímu.

  ?   V roce 2011 jste získal na Valném sně-
mu Junáka nejvyšší skautské ocenění – řád 
Stříbrného vlka, co to pro vás znamená?
dostal jsem už víc různých vyznamenání, ale 
teprve až při udělování Stříbrného vlka jsem 
poznal, co takové vyznamenání znamená: ně-
kolik stovek skautek a skautů mi tam v kolí-
ně na sněmu ve stoje a (pro mě neskutečně) 
dlouho aplaudovalo a vyvolávalo mě, a já se ve 
svých osmdesáti červenal rozpaky.

  ?   Připravujete v současné době nějakou 
novou knihu? 
Píšu knížku s pracovním názvem Balada o pi-
lotovi (RaF), kterého až po návratu z války 
zabili. S režisérem Bočanem jsme dopsali scé-
nář k filmu Piknik, píšeme spolu další knihu, 
protože už se nám nechce ten příběh točit, píšu 
divadlo, fejetony, moji poslední knížku – tÓnY 
budou na Vltavě číst na pokračování. dělám, 
co můžu, aby mi hlava pracovala co nejlíp. ale 
taky duše a srdce. i tomu jsem se naučil jako 
skaut.

  ?   O čem byste ještě rád napsal, máte ně-
jaké téma, k jehož zpracování jste se zatím 
ještě nedostal?
Ze svých kriminálů a lágrů jsem si tajně poslal 
stovky úžasných příběhů, které jsem slyšel od 
svých spoluvězňů. některé jsem už napsal, ale 
většinu ještě ne. tak se snažím.

TEXT :  lenka Burianová
F O T O:  archiv FeX

 DISK 1 
Na dobré stopě  
(1948, 73 min., čb) 
TITULKY: české pro neslyšící
Buď připraven! (51 min., čb)
Osvětový film o skautech  
(1923)
BOnUsY:
slovo filmového historika  
(15 min.)
Fotografie, soudobá  
dokumentace,  
soudobá dokumentace  
na DVD-ROM

 DISK 2 
Vzpomínání pamětníků natáčení  
(59 min.) / stanislav Fišer, Oskar Hák,  
Radim Palouš, Oleg Reif, Karel Richter,  
Václav Vorlíček
Příběhy skautů  
(70 min.) / JUDr. Jiří navrátil,  
Václav nosek, Jiří stránský
Skauting je cesta  
(20 min.)
Archivní filmy  
5. oddílu  
vodních skautů  
(18 min.)

Film, natáčený na sečské přehradě a v okolí pře-
hradní nádrže souš, vypráví dobrodružný příběh 
skauta Edy a  jeho junáckých bratrů na letním 
táboře. V poválečném pohraničí dochází neustále 
k  pašeráckým vpádům a  Eda, který byl za války 
zavlečen do německa, je podezříván z náklonnosti 
k nim. nakonec se ukáže, že je to právě on, kdo po-
může místním narušitele dopadnout a je za svou 
odvahu vyznamenán a  přijat všemi do kamarád-
ského junáckého kruhu. Ve filmu hraje také 5. oddíl 
vodních skautů z Prahy.

Film na dobré stopě může-
te mít v luxusním dvou-
diskovém, ale i  v  jedno-
diskovém digipacku, který bude zanedlouho 
k  dostání na  novinových stáncích. Dvoudiskové 
vydání obsahuje navíc vzpomínání účastníků na-
táčení a příběhy skautů (viz disk 2). Jednodisková 
verze je určena hlavně těm, kteří se více než o bo-
nusy zajímají o film samotný. Společně s filmem 
Na dobré stopě na disku 1 najdete i  osvětový 
film o skautech Buď připraven!
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©  Národní filmový archiv
©  2012 Filmexport Home Video s.r.o

4 : 3 2.0
DVD 9

Vš
ec

hn
a 

pr
áv

a 
vý

ro
bc

e 
a 

vla
st

ní
ků

 a
ut

or
sk

ýc
h 

pr
áv

 k 
díl

ům
 js

ou
 vy

hra
zen

a. 
Bez 

sou
hlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování a televizní šíření tohoto díla nebo jeho částí zakázáno. FILMEXPORT HOM

E VIDEO s. r. o., Kaplická 14, 140 00  Praha 4, w
w

w.f lm
export.cz

DISK 1

4 : 3

DVD 9
2.0

Vyrobil: 1948 Československý státní film
©  Národní filmový archiv
© 2012 Filmexport Home Video s.r.o

Vš
ec

hn
a 

pr
áv

a 
vý

ro
bc

e 
a 

vla
st

ní
ků

 a
ut

or
sk

ýc
h 

pr
áv

 k 
díl

ům
 js

ou
 vy

hra
ze

na
. B

ez 
sou

hlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování a televizní šíření tohoto díla nebo jeho částí zakázáno. FILMEXPORT HOM
E VIDEO s. r. o., Kaplická 14, 140 00  Praha 4, w

w
w.f lm

export.cz

DISK 1

4 : 3

DVD 9
2.0

Vyrobil: 1948 Československý státní film
©  Národní filmový archiv
© 2012 Filmexport Home Video s.r.o

Vš
ec

hn
a 

pr
áv

a 
vý

ro
bc

e 
a 

vla
st

ní
ků

 a
ut

or
sk

ýc
h 

pr
áv

 k 
díl

ům
 js

ou
 vy

hra
ze

na
. B

ez 
sou

hlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování a televizní šíření tohoto díla nebo jeho částí zakázáno. FILMEXPORT HOM
E VIDEO s. r. o., Kaplická 14, 140 00  Praha 4, w

w
w.f lm

export.cz

99 Kč

249 Kč

V prodeji od 25. 4. 2012

Poukázka platí na nákup filmů od společnosti 
Filmexport Home Video. Přiložte ji ke své objed-
návce a odešlete poštou na adresu Filmexport 
Home Video, kaplická 14, 140 00 Praha 4. Pou-
kázku můžete také uplatnit při osobním odběru 
na již zmiňované adrese. Sleva se vztahuje pou-
ze na nákup nad 500 kč. Poukázku nelze směnit 
za hotovost, slevy nelze sčítat a při nákupu lze 
uplatnit jen jednu poukázku!

Platnost poukázky: do 30. června 2012

Vyplňte hůlkovým písmem

jMénO:

PříjMení:

ulice:

PSč:   OBec:

datuM:   POdPiS:

100 Kč 
filmových

FilMOVé PROFeSe – ZVuk
kolorit filmařských figurek dnes dobarvíme částí o zvukařích a ruchařích a vysvětlíme si, co 
znamená ve filmu zvukový design.

Zvukař
Zvukaře během natáčení bezpečně poznáte. 
Bude to ten nejklidnější člověk, snažící se být 
neviditelný a poblíž se bude nacházet šibenice. 
tedy ne, že by ho na ní měl někdo oběsit, ale 
bude ji držet v ruce. Šibenicí se ve filmařské 
terminologii myslí mikrofon na dlouhé telesko-
pické tyči, která se směřuje k místu, kde zrov-
na kameraman zabírá dění na plátně. Pokud si 
představíte, že na malých natáčeních se u tyče 
střídá jen minimální množství lidí, často se stá-
vá, že unavenému zvukaři klesne ruka a mik-
rofon se objeví v záběru a pokud režisér zrovna 
usnul, už tam ten mikrofon navěky zůstane, 
protože producent nedá peníze na jeho digitál-
ní odstranění.

Ruchař
tuhle profesi jako režisér miluji, přestože se 
u nás dost podceňuje. na mém prvním amatér-
ském filmu, který jsem promítal na festivalech, 
jsem potřeboval vyrobit řev mamuta. takový 
zvuk si v zoo nenahrajete, a tak jsem požádal 
autora hudby, aby tento zvuk (čti ruch) vymy-
slel. Po několika hodinách přišel celý šťastný 
a přehrál mi naprosto neuvěřitelný prostorový 

řev. Zvolal jsem tedy nadšeně: „to je můj ma-
mut! a jak se ti to povedlo?“ Štěpán se na mě jen 
usmál a řekl: „to je náš papoušek, akorát jsem 
mu hodně upravil basy.“ největší zábavu si ale 
užívají ruchaři v Hollywoodu při natáčení wes-
ternu, protože musí ve studiu znovu nahrávat 
zvuky jako dusot koní, klapot kovbojských bot 
po dřevěné podlaze nebo úder pěsti. tato profe-
se však už téměř zaniká, protože dnes si můžete 
za pár dolarů koupit ruchy ve špičkové kvalitě 
a rovnou je použít do filmu.

Zvukový design (sound design)
Přestože vám bude zvukař tvrdit, že o zvukovou 
složku se stará hlavně on, můžete mu věřit jen 
napůl. Velmi důležitou roli totiž sehrává hudeb-
ní skladatel, proto se v Hollywoodu autor hudby 
považuje za technickou profesi. je to logické. 
Zvukař se s autorem soundtracku, kterého u nás 
vždy představuje renomovaný hudební sklada-
tel, domlouvá, jak pojmout atmosféru, kterou 
jim režisér přinesl do studia. Ve finále ale o vy-
znění scény nakonec vždy rozhodují diváci při 
testovacích projekcích, kteří v dotaznících dají 
najevo, zda se jim scény líbí nebo ne.

TEXT :  Ondřej Slanina

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

Dobrodružný příběh z letního skautského tábora

NA DOBRÉ STOPĚ

9601

Film, natáčený na Sečské přehradě a v okolí přehradní nádrže Souš, vypráví dobrodružný příběh skauta Edy a jeho junáckých bratrů na letním táboře. V poválečném pohraničí dochází neustále k pašeráckým výpadům a Eda, který byl za války zavlečen do Německa, je podezříván z náklonnosti k nim. Nakonec se ukáže, že je to právě on, kdo pomůže místním narušitele dopadnout a je za svou odvahu vyznamenán a přijat všemi do kamarádského junáckého kruhu.  Ve filmu hraje také 5. oddíl vodních skautů z Prahy.
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Námět: Lubomír Kaválek, Jaroslav Novák Scénář: Jaroslav Mach, Lubomír Kaválek Režie: Josef Mach
Hudba: Julius Kalaš
Kamera: Jaromír Holpuch
Architekt: Ferdinand Fiala
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tí až k západnímu konci původních hlubokých 
gotických parcel – k okraji Františkánské za-
hrady. Výstavba prováděná firmou J. Nekvasila 
a K. Sochorovského probíhala rychlým tempem, 
zkolaudováno bylo již v prosinci roku 1928.3

Konstrukce paláce je tvořena železobetono-
vým skeletem, jehož pět podélných modulů je 
jasně patrných na hlavním průčelí rozděleném 
do pěti travé, z nichž druhé a čtvrté předstupu-
jí ve formě rizalitů před rovinu fasády. Na svou 
dobu velmi pokrokové bylo rovněž maximální 
prosklení fasády pásovými okny. Dispoziční 
osou budovy je obchodní pasáž vedoucí z Vác-
lavského náměstí do Františkánské zahrady. 
Těsně před vstupem do zahrady je již jen částeč-
ně krytý průchod pravoúhle napojen na pasáž 
Světozor a tedy umožňuje pěší spojení i do Vo-
dičkovy ulice. Za pozornost v rámci pasáže stojí 
ústřední dvorana s výškou přes dvě podlaží, za-
střešená eliptickou kopulí s výraznými železo-
betonovými žebry a výplní ze skleněných tvaro-
vek. Do dnešních dob se také alespoň částečně 
zachovaly původní výkladce obchodů a malý 
kiosek v samém středu dvorany, kde se původně 
prodávaly tiskoviny a tabákové výrobky.4

Budova má tři podzemní a ve své nejvyšší 
části osm nadzemních podlaží. Zatímco třetí su-
terén je tvořen především technickým zázemím 
objektu, druhý a první měl o poznání atraktiv-
nější náplň. Ve velkém prostoru pod dvoranou 
v centrální části paláce byl umístěn kinosál, do 
nižší části budovy blíže k Františkánské zahradě 
pak byly situovány prostory sálu divadelního. 

Obě kulturní zařízení byla vybavena velmi ex-
kluzivně. Zejména biograf Alfa se svým velkým 
sálem se 1250 sedadly a galeriemi, menším sá-
lem pro pořádání besed, zázemím a velkorysými 
předprostory se měl čím pyšnit. V přízemí paláce 
převládaly obchodní plochy přístupné z náměs-
tí a z pasáže. Z pasáže vedly také dvě schodiště 
umožňující přístup do prostor kavárny Boulle-
vard (později kavárny Alfa), které původně 
zaujímaly celé první patro paláce. Skrz velké 
prosklené tabule kolem ústřední dvorany bylo 
od kavárenských stolků možné sledovat shon 
v pasáži, další okna vedla na rušné Václavské ná-
městí i opačným směrem do poklidnější Františ-
kánské zahrady. V kavárně se pořádaly taneční 
a hudební soirée, byl zde i kulečníkový sál a her-
ny.5 Vyšší nadzemní podlaží pak byla věnována 
zejména účelům administrativním, zadní trakt 
s klidnější orientací směrem do Františkánské 
zahrady projektanti využili pro prostory obytné.

Dnes kulturní sály a kavárna již několik let 
neslouží svým společenským účelům – biograf 
zde fungoval do roku 1994, divadlo Semafor do 
roku 1993. Podle informací na internetových 
stránkách paláce objekt prochází rekonstrukcí, 
v rámci které by snad měly dojít obnovy i oba 
kulturní sály a kavárna. Doufejme tedy v citlivý 
přístup k úpravám a úspěšné znovuotevření pa-
lácových prostor.

TEXT,  F o T ograFiE současného s T avu:  
Klára Brůhová

Dobo vé F o T ograFiE a  plány:  
reprodukce z časopisu  

Stavba VIII (1929–1930), 140–142
Článek vznikl za podpory  

SGS ČVUT č.SGS12/201/OHK1/3T/15

1  Otakar NOVÝ: Výstavba Velké Prahy za první republiky, in: 
Emanuel POCHE (ed.): Praha našeho věku, Praha

1998, 104-106.
2  Josef HRUBEŠ / Eva HRUBEŠOVÁ: Pražské domy vyprávějí 

…VIII, Praha 2004, 144.
3  Růžena BAŤKOVÁ (ed.): Umělecké památky Prahy – Nové 

Město a Vyšehrad, Praha 1998, 446.
4 HRUBEŠ / HRUBEŠOVÁ 2004 (Pozn. 1) 144.
5 Ibidem 145.
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PAlÁC AlFA / U STÝBlů
 václavské náměstí 28, ludvík Kysela a Jan Jarolím, 1927–28

Pojďme si přiblížit stavební vývoj jednoho 
z pražských funkcionalistických paláců 
– velkorysé stavby s biografem, taneční 

kavárnou a divadelním sálem, který se stal 
domovskou scénou významných pražských 
souborů. od roku 1934 zde našlo prostory nové 
divadlo slavného prvorepublikového herce 
oldřicha nového, od přelomu padesátých a še-
desátých let potom v týchž suterénních prosto-
rách hrálo divadlo semafor. Diváci tak do pa-
láce přicházeli na představení s Jiřím suchým, 
Jiřím Šlitrem, Miloslavem Šimkem a Jiřím 
grossmannem, ale i Evou pilarovou nebo Kar-
lem gottem. Ten měl ostatně s prostředím pa-
láce u stýblů již zkušenost – v začátcích kariéry 
totiž vystupoval o několik pater výše – v rámci 
hudebních večerů v kavárně alfa.

V meziválečné době dvacátých a třicátých let 
20. století pozměnila tvář pražských tříd řada ob-
jektů postavených v nastupujícím funkcionalis-
tickém stylu. Jen na Václavském náměstí vyrostlo 
několik nových paláců, jako byl Gočárův a Feuer-
steinův Fénix, šekový úřad (dnes sídlo Komerční 
banky) od Františka Roitha, Janákův a Podzem-
ného hotel Juliš, obchodní dům firmy Baťa, vedle 
stojící lindtův dům nebo právě palác Alfa. Všech-
ny tři posledně jmenované objekty projektoval 
architekt ludvík Kysela, jeden z nejprogresivněj-
ších avantgardních architektů své doby.1

Palác Alfa, jehož návrh vytvořil Kysela ve 
spolupráci s architektem Janem Jarolímem, 
v sobě ukrýval nejenom administrativní, ob-
chodní a obytné plochy, ale stal se také jedním 
z center pražského kulturního a společenského 
života. Zejména díky rozlehlé kavárně, moder-
nímu biografu a divadelnímu sálu, ve kterém 
snad původně měla sídlit scéna divadla Vlasty 
Buriana, nakonec ale prostory využívalo Nové 
divadlo Oldřicha Nového a následně Semafor. 
Palác byl vystavěn na místě dvou starších domů 
patřících podnikateli Václavu Stýblovi.2 Demoli-
ce obou stávajících budov proběhla v roce 1927 
a ještě téhož roku se začalo s výstavbou nové-
ho, velkoryse pojatého objektu, zasahujícího 
od východního průčelí do Václavského náměs-

INZERCE



22 |  film a video www.filmavideo.cz www.filmavideo.cz

Nerozšíříš!

Rozšiřováním autorského díla se rozumí 
zpřístupňování v hmotné podobě (tedy 
na nějakém nosiči či jiném hmotném sub-

strátu) prodejem nebo jiným převodem vlast-
nického práva k originálu či k rozmnoženině 
díla. Jako k jakémukoli jinému užití autorského 
díla je k rozšiřování třeba získat souhlas autora 
či jiného držitele práv. Zákon však zavádí insti-
tut vyčerpání práva na rozšiřování ve vztahu 
k takovému originálu či kopii díla, které byly 
na území členského státu EU oprávněně šířeny. 
Jinými slovy, pokud si např. v obchodě koupí-
te oprávněné DVD či CD (tzv. originál), můžete 
ho kdykoli dál prodat či někomu darovat a sou-
hlas držitele práv k tomu nepotřebujete. Pokud 
si však stáhnete z internetu kopii díla či udě-
láte zálohu koupeného DVD, máte ji pouze pro 
svou vlastní osobní potřebu a nikomu dalšímu 
ji darovat ani prodat nesmíte. Souhlas autora 
přitom zákon vyžaduje i k nabízení takových 
kopií k prodeji či k bezúplatnému šíření, např. 
výměně či darování. 

S pirátskými filmovými DVD se můžete setkat 
téměř kdekoli – na pracovišti, ve škole, na trži-
štích či v inzertních médiích. Stále častěji je pro 
šíření pirátských kopií využíván internet, pře-
devším prostřednictvím nabídek na inzertních 
či filmových serverech. Vypalovaná dévédéčka 
jsou už tak rozšířená, že mnozí filmoví „fanouš-
ci“ legitimní lisovaná DVD vůbec neznají. Ro-
zeznat pirátsky vypálené DVD je přitom snadné 
– záznamová strana je fialová a disk zpravidla 
není potištěn informacemi a obrázky o filmu. 

Nekalí prodejci si většinou stáhnou pirátské 
kopie filmů z internetu, zkopírují na běžné ko-
merční vypalovací DVD-R disky a za v průměru 
30 až 50 Kč dál prodávají. Zpravidla se soustředí 
na nejnovější tituly a dále na oblíbené seriály. 
Často jsou vedeni snahou si „přivydělat“ při stu-

diu, rodičovské 
dovolené apod. To je 
však odpovědnosti za poru-
šení autorských práv nezbavuje 
– jen v minulém roce bylo pravomoc-
ně odsouzeno 29 prodejců pirátských 
DVD, zpravidla k podmíněným trestům odnětí 
svobody a trestům propadnutí věci – zajiště-
ných dévédéček a počítače s vypalovačkou. 
Byl mezi nimi i 32letý muž z Teplicka, kterého 
okresní soud uznal vinným z prodeje pirátských 
DVD prostřednictvím nabídek na internetu, za 
což ho odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání 
10 měsíců podmíněně odloženým na 30 měsíců, 
k peněžitému trestu 40 tisíc korun, k trestu 
propadnutí věci – PC a DVD, a dále mu uložil 
nahradit poškozeným zastoupeným Českou 
protipirátskou unií náhradu škody přesahující 
100 tisíc korun. Mnozí obvinění se však dohod-
li s poškozenými na náhradě škody ještě před 

vynesením rozsudku a po-
žádali o podmíněné odložení 
trestního stíhání. Česká pro-

tipirátská unie uzavřela v roce 
2011 v zastoupení poškozených 
dohody o náhradě škody s celkem 

s 35 obviněnými prodejci pirátských 
dévédéček včetně devatenáctileté 

studentky, která prodávala prostřednictvím in-
ternetu pirátská DVD s filmy jako „Harry Potter 
a Princ dvojí krve“, „Transformers: Pomsta po-
ražených“, „Náhradníci“ či „Chceš mě, chci tě“.

F O T O:  sxc.hu

TEXT : 

připomínáme si obrazem | 23

FilMoVé RolE 
KaRla HögERa

Zemřel před pětatřiceti lety, ale jeho filmové role vůbec nestárnou. Poznáváte filmy, ze kterých jsou 
tyto fotografie? Pokud si nejste jisti, podívejte se na stranu 27, kde najdete správné odpovědi.
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Šlechtic mezi herci: Karel höger
Čtvrtého května tohoto roku uplyne 35 let od úmrtí jednoho z nejlepších domácích herců Karla Högera a k tomuto jubileu bychom s vámi rádi 
sdíleli i něco navíc, co jste možná nevěděli.

Karel höger se narodil 17. června 1909 
v Brně, jako třinácté dítě Františka a ma-
rie högerových. Již od puberty působil 

v ochotnickém spolku, zatímco se připravoval 
na seriózní dráhu učitele. Nezapomínejme, že 
byla jiná doba a býti učitelem mělo určitou spo-
lečenskou prestiž. Karel höger se tak učil svou 
první roli – důstojného učitele a zvládl ji natolik 

bravurně, že spousta lidí si ho postavila na pie-
destal ideálu. Pro mě jako malého chlapce byl 
höger zejména hlas z gramofonové desky, kte-
rý mi před spaním četl Broučky Jana Karafiáta, 
takže v momentě, kdy jsem v dospělosti viděl 
trezorový film Čest a sláva, byl jsem poněkud 
v šoku, ale o tom později. Právě důstojnost, las-
kavost a kultivovanost ho přímo předurčovala, 
aby si ho prominentní scenárista Jaroslav Dietl 
a ostatní tvůrci kultovního seriálu Nemocnice 
na kraji města vybrali jako představitele primá-
ře Sovy.

 co možná nevíte, je osobní vzpomínka pana 
Dr. ivo mathé, který pracoval jako vedoucí vý-
robního štábu na seriálu a který řekl: ,,Přetr-
vává jakási domněnka, několikrát jsem ji sly-
šel v rozhlasových i televizních rozhovorech 
a i v odborných článcích, že třeba z té první 
Nemocnice na kraji města v roce ’77 byly nato-
čeny 3 díly a potom hlavní představitel zemřel. 
to samozřejmě není pravda. Byly natočeny ty 
nejsložitější dekorace, ta nejsložitější prostředí, 
všechny exteriéry takřka byly hotovy, do všech 
tehdy 13 dílů a všechno se muselo přetáčet.“ 

 Primář Sova měl být jeho poslední rolí a je 
velká souhra náhod, že pokračování nemocnice 
nakonec natáčel výborný režisér hynek Bočan 
(S čerty nejsou žerty), který měl v období nor-
malizace stejné problémy jako Karel höger. Dů-
vodem byl film Čest a sláva, který jsme zmiňova-
li již v článku o rudolfu hrušínském v lednovém 

čísle časopisu Film a video. 
 höger byl učitelem hynka Bočana na vysoké 

škole a pokud se na oba pány podíváte, je jas-
né, že takhle silné osobnosti se musely dostat 
do konfliktu. Na druhou stranu byl to konflikt 
umělecký a jeho výsledkem byla nádherná role 
v krásném filmu. 

 Střety se týkaly dvou věcí. První byla, že hö-
ger nechtěl hrát šlechtice s „ošuntělým“ vzhle-
dem, což podle mého soudu naopak nesmírně 
vyhovovalo rudolfovi hrušínskému, a druhá 
byla při samotném natáčení. V tom ovšem ani 
tak nefiguroval hynek Bočan jako kameraman 
Jiří Šámal. Pan Šámal totiž přistoupil na Boča-
novu představu natočit vše v reálném prostředí 
a nikoli ateliéru. Vzhledem k tomu, že se natá-
čelo ve stísněných prostorech, filmová světla, 
která vydávají ohromný žár, způsobovala, že 
herci v těžkých barokních kostýmech málem 
kolabovali. Podle účastníků natáčení se na kos-
týmech škvařily knoflíky. Vedro však högerovi 
ani tak nevadilo, jako neskutečné světlo, které 
ho bodalo do očí. höger prý ze začátku profesio-
nálně mlčel, ale jednoho dne vybuchl natolik, že 
by v něm vypravěče Karafiátových Broučků po-
znal málokdo. Na druhou stranu vizuální složka 
filmu je velkolepá.

 Karel höger měl spoustu nádherných diva-
delních rolí a dnešní diváci si ho budou zřejmě 
navždy pamatovat jako majora tůmu v objektiv-
ně velmi slušné kriminální sérii, kterou jsem pra-
covně nazval alibi a čítá tituly 105% alibi, Kde 
alibi nestačí a alibi na vodě. Vzhledem k tomu, 
že můj nejlepší kamarád - právník, který se 
specializuje na trestní právo, mi jednou sdělil, 
že kriminalistické postupy a předčítané právní 
normy jsou velmi přesné a platí rovněž v součas-
nosti, pro mě zůstává major tůma jedním z nej-
přesvědčivějších kriminalistů v české kinemato-
grafii, pochopitelně i z hlediska herectví. 

 celé generace diváků si jeho úspěchy na 
prknech Národního divadla, ale i jinde, dodnes 
pamatují a vzpomínají na ně. Karla högera si 
můžeme také připomínat v mnoha zajímavých 
rolích ve filmech jako Jana ve zlaté renetě reži-
séra Otakara Vávry, maxmiliána gottloba v Ditě 
Saxové antonína moskalyka, inženýra Štěrbu 
ve zde jsou lvi nebo mikoláše alše od režiséra 
Václava Kršky nebo inženýra Prokopa v Krakati-
tu nestora Otakara Vávry.

 Karel höger napsal ve svých pamětech, které 
jsou zejména sebrané spisy s názvem z hercova 
zápisníku: „Pomalu bych sešel z hradčanských 
či petřínských výšin, pomalu bych šel po mostě, 
který tu před osmdesáti lety ještě nestál. Poma-
lu, pomalu… asi tak, jak jsem se ti, mé drahé 
divadlo, blížil tehdy, když bylo rozhodnuto, že 
budu mít čest být tvým členem.“ a já dodávám, 
že my byli poctěni, že jste k nám z těch výšin 
sestoupil. r.i.P.

TEXT :  Ondřej Slanina
F O T O:  archiv FeX
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Kabelka je odvěký nezbytný doplněk mužů 
a žen. To pořadí je správné, protože první 
to byl muž, který z praktických důvodů po-
třeboval cosi, kam by vložil menší předměty 
k přenesení nebo třeba obilí k zasetí. U nás 
ji Kosmova kronika přisoudila muži, povo-
lanému na knížecí stolec, Přemyslu Oráči. Ta 
úplně první byla z rákosí, slámy nebo lýčí. 
Už není nikdo, kdo by doložil tradované svě-
dectví.

Historický vývoj tvarů 
z období středověku se v uměleckých nálezech 
dochovalo ztvárnění ploché čtvercové kabel-
ky z kůže, která se připevňovala na řemínek 
k opasku nebo šikmo přes hruď. Kapsy ještě 
známé nebyly, kam si tedy uložit třeba medový 
balzám na rty či sušené plátky růží? Každým his-

torickým obdobím se měnilo množ - 
ství a typ věcí nošených „při sobě“, 
a tak se také měnil i tvar a rozměr 
kabelky. tvar začal časem přecházet od 
zpevněného dna přes váčky ke kufříkům, 
košíčkům a kabelám. Kabelky se začaly dělit 
na denní, večerní, nákupní, cestovní či spor-
tovní. také způsob nošení se měnil. K původ-
nímu jednomu řemínku přibyl druhý, časem se 
krátily a měnily na jedno pevné ucho z různého 
materiálu. 

Používaný materiál
ten se měnil především u samotné kabelky. Od 
zmíněného lýčí přes látku se stala favoritem 
kůže všeho druhu. Vepřovice, teletina, kůže 

z plazů a dokonce i opic a slonů. Ke slovu se 
dostaly vrypy, vlysy, korálky a ornamenty. Po-
zadu nezůstaly ani látky, kovy, gobelíny, plstě, 
korálkové výšivky, stříbro a zlato. 

Podle dobových vyobrazení dokonce v 15. 
století nosili stejnou taštičku jak havíři do prá-
ce, tak dámy u panovnických dvorů. U jedné 
z nich nám historie dokonce zachovala i název: 
pompadurka, podle své nositelky markýzy de 
Pompadour.

Nejvýznamnější období
Důležitý byl i účel. S příchodem železnice se 19. 
století zapsalo i do historie kabelek. musely být 
typově jiné než při cestování s koňmi a v anglii 
dostaly poprvé své jednotné jméno – handbag. 
Vznikly cestovní kabely, které v setu doplnily 
kabelky a kufry. Velký rozmach kabelek nastal 
ve 20.– 30. letech minulého století, kdy došlo 
k propojení společenských potřeb s technický-
mi změnami a jiným životním stylem. Kabelka 
vynikla jako doplněk, který musel ladit s kva-
litním oblečením. Dbalo se hodně na sladění 
barev s celým oblečením a ostatními doplňky. 
modistky šily klobouky a kabelky ze stejného 
plstěného materiálu a opatřovaly je překrásný-
mi uzávěry s hodnotou šperků. 

Současnost
celou historií se táhne jako červená nit kabelka 
ve tvaru psaníčka. ta neztratila svou popularitu 
v žádném období. asi je to tím, že připomíná tvar 
původní kabelky. Nevýhodou je, že nemá větší 
množství přihrádek a její obsah je omezený. 

Bez přihrádek jsou totiž dnes ženy a dívky 
zcela ztracené. Potěšením je, když jich kabelka 
má co nejvíce. Však také průměrná váha její-
ho obsahu je 2,5 kg. a jak se asi liší od obsahu 
kabelky mladé dámy například z prvorepub-
likového filmu? ta první si nesla klíč od bytu, 
kapesníček, miniaturní peněženku na drobné, 
pudřenku a rtěnku. a ta druhá? zkusme si vysy-
pat svou kabelku na stůl…

TEXT A F O T O:  Vlaďka Dobiášová

Kabelka a … zase kabelka
Luxusní kabelka ze sloní kůže 
prvorepublikové firmy Vacek

Módní hit roku 1935 – 
kabelka s hodinkami Věčné psaníčko, tentokrát z r. 1928

Markýza de Pompadour  
a pompadurka

Katalog Wenz r. 1963
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Hořící keř a Red Tails
Bílí muži sice neumějí skákat, ale černí muži rozhodně umějí létat, abychom použili parafrázi staršího známého filmu k projektu George Lucase 
red Tails, který se natáčel i u nás, a podíváme se také pod pokličku třídílné filmové minisérie, která vzniká v české produkci amerického kanálu 
hBo.

hořící keř bude mapovat  
českou spravedlnost  
po hrdinské smrti Jana palacha
Musím se přiznat, že když se naskytla příleži-
tost vidět světoznámou režisérku agnieszku 
Holland, musel jsem dost měnit svůj nabitý pro-
gram. Vyplatilo se. Bylo pár dnů před udílením 
oscarů, na kterého byla režisérka nominovaná 
za film in darkness, a při vzpomínce na skvělé 
filmy jako evropa, evropa nebo Totální zatmění 
s leonardem dicapriem mi bylo jasné, že paní 
režisérka zřejmě nebude vypravěčka veselých 
příhod z natáčení, ale rázná žena s pevnou ru-
kou. a můj instinkt mě nezklamal. Tam, kde 
slabší povahy omdlévají nebo propadají uražené 
ješitnosti, tam paní režisérka získává bezpeč-
nou půdu pod nohama.

Původním projektem, který vznikne v režii 
agnieszky Holland, je třídílná retrospektivní 

umělecká rekonstrukce Hořící keř, která vy-
chází ze skutečných událostí a reálných po-
stav spjatých s hrdinským činem Jana Palacha. 
scénář je dílem vystudovaného filmového his-
torika Štěpána Hulíka a autora knihy kinema-
tografie zapomnění o tragickém období nor-
malizace. Mimochodem Hulík byl za tuto knihu 
oceněn prestižní literární cenou.

děj začíná Palachovým sebeupálením v led-
nu 1969 a líčením rozjitřené atmosféry v teh-
dejší společnosti. Události se zdramatizují po 
skandálním nařčení od poslance Viléma Nové-
ho, který Palachovo sebeobětování zlehčoval 
na stranickém mítinku v České lípě lživým pro-
hlášením o takzvaném studeném ohni. Hlavní 
postavou vyprávění je skutečně existující ad-

vokátka dagmar Burešová, která jménem Pala-
chových příbuzných podala na Viléma Nového 
žalobu na ochranu osobnosti.

charakterní právničku, jež přijala zastupo-
vání klientů ve zdánlivě beznadějném soudním 
procesu a trpělivě sháněla důkazy v jejich pro-
spěch, ztvární i v civilu nesmírně sympatická 
slovenská diva Tatiana Pauhofová. JUdr. dag-
mar Burešová za normalizace obhajovala pro-
následované disidenty a po listopadu 1989 se 
stala ministryní spravedlnosti. 

Natáčení začlo už v březnu a probíhá se štá-
bem ze zemí Česka, slovenska a Polska, kde 

bude minisérie také uváděna. inkognito jsem 
se dostal ke štábu v lokaci olšanských hřbito-
vů v Praze. osobně velmi kvituji, že v hlavních 
tvůrčích profesích se objevují zkušení filmoví 
profesionálové, zvláště pak za kamerou sto-
jí excelentní Martin Štrba (o rodičích a dě-
tech, Vendeta). V dalších rolích se objeví karel 
Roden, ivan Trojan nebo Martin Huba.

Údajně poslední Lucasův film  
red Tails se natáčel v Čechách 
a brzy bude také k vidění
Válečné drama Red Tails je dílem zejména pro-
ducentů George lucase (série Hvězdné války 
a indiana Jones) a jeho pravé ruky Ricka Mc-
calluma. snímek pojednává o dobrodružných 

osudech afroamerických 
pilotů ve 2. světové vál-
ce a hrají v něm takové 
hvězdy jako cuba Goo-
ding Jr. nebo Terrence 
Howard. 

Red Tails je vysněný 
lucasův projekt, jehož 
vznik se snažil iniciovat 
již od roku 1988, nicmé-
ně vzhledem k enorm-
ním nákladům jeho re-
alizace trvala přes dvě desetiletí. Na postech 
režiséra se vystřídalo hned několik osob, nej-
prve měl film režírovat Thomas carter (coach 
carter), herec samuel l. Jackson (Pulp Fiction), 
u kterého se hovořilo i o ztvárnění hlavní role, 
pak o režii uvažoval i sám lucas, aby nakonec 
svou sesli přenechal anthony Hemingwayovi, 
který zde samostatně debutoval, byť do té doby 
působil jako režisér druhého štábu u holly-
woodských filmů.

Filmový štáb Red Tails natáčel v Čechách 
zejména v Milovicích, které jsou oblíbenou lo-
kalitou zahraničních produkcí, jež se věnují 
válečným látkám. Z Hradce králové sem pak fil-
maři převezli několik historických letadel z Usa, 
Německa, Velké Británie a Francie. Ve štábu pak 
byla celá řada Čechů a objevili se tam i naši le-
gendární kaskadéři včetně Martina Huba, na 
kterého James cameron už pustil hektolitry 
vody při natáčení klasického velkofilmu Titanic! 

Bohužel již dnes můžeme říct, že film v zá-
moří neměl takový úspěch, jak se předpoklá-
dalo, a lucas jen velmi obtížně snášel nepří-
znivé reakce, kterými ho novináři hodnotili. 
Na druhou stranu myslím, že se dovedu vcítit 
do člověka, který připravuje téměř čtvrtstoletí 
film a pak mu ho někdo zkritizuje mezi obědem 
a kávou s chlebíčkem. Film bude u nás k vidění 
bohužel až na dVd, nicméně už za pár týdnů, 
i to je filmařina. 

TeXT :  ondřej slanina
F o T o:  HBo, redtails2012.com, wikipedie
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kVíZ a křížoVka
V soutěžním kvízu můžete vyhrát jedno z těchto 
dVd – Čtrnáctý u stolu, krakatit, kohout plaší 
smrt, spanilá jízda a kde alibi nestačí. V křížovce 
se hraje o 3 dárkové poukazy v hodnotě 200 kč 
na nákup knih v Paláci knih luxor. Ze správných 
odpovědí vylosujeme 3 výherce pro křížovku 
a 5 výherců pro kvíz. odpovědi posílejte do 31. 
května 2012 na adresu: Filmexport home vi-
deo, Kaplická 14, 140 00 praha 4 nebo e-mail: 
soutez@filmexport.cz a obálku nebo předmět 
mailu označte heslem KvÍZ nebo KŘÍŽovKA 
KvĚTen 2012. Nezapomeňte připojit své celé 
jméno, adresu a telefonický kontakt! Jména vý-
herců z květnového čísla naleznete na stránkách  
www.filmavideo.cz nejpozději do 10. června 
2012. Jména výherců budou také otištěna v čer-

vencovém čísle časopisu. Výhry odesíláme do 14 
dnů od ukončení soutěže.

Soutěžní otázky:
1. po boku které herečky se Karel höger 

poprvé objevil na filmovém plátně v ce-
lovečerním filmu?
a) lídy Baarové
b) adiny Mandlové
c) Vlasty Matulové

2. Jaký význam má pořekadlo „nouze nau-
čila Dalibora housti“? 
a) že se dalibor naučil z nouze hrát na 
housle a tím si přivydělal
b) že se naučil péct housky
c) že se teprve během mučení přiznal ke 
své vině

3. Který Krškův film byl kvůli „špatnému“ 
původu či názorům na několik let uza-
vřen pod zámek? hraje v něm Karel hö-
ger a Dana Medřická.
a) Zde jsou lvi
b) Revoluční rok 1848
c) Posel úsvitu

4. Který slavný skaut se skrývá pod pře-
zdívkou Budulínek?
a) Jan Zahradníček
b) František Nepil
c) Hynek Bočan

5. Kdo je autorem scénáře třídílné retro-
spektivní umělecké rekonstrukce hořící 
keř?
a) agnieszka Holland
b) Zdenka kmuníčková
c) Štěpán Hulík

6. Který krátký film režíroval náš krajan 
Jan pinkava pro společnost pixar?
a) Úžasňákovi
b) Plechový panáček
c) Geriho hra

Řešení ze str. 23: a – kohout plaší smrt, 1961; B – 
Čtrnáctý u stolu, 1943; c – kde alibi nestačí, 1961; 
d – komedie s klikou, 1964; e – 105% alibi, 1959; 
F – spanilá jízda, 1963

výherci z čísla březen 2012:
KvÍZ: BD Východisko – Jindřich lípa, Rychnov 
nad kněžnou; BD Temné patro – Jiřina Hellerová, 
králův dvůr; BD Špionátor – ludmila Čiháčková, 
dobruška; BD Nebezpečná rychlost – Petr skala, 
Plzeň; BD Zkažená mládež – Pavla Pavlů, ostrava / 
KŘÍŽovKA: CD Fuzzando a Wahejda – Jana drago-
mirová, Nový Jičín; CD Povídky z jedné kapsy – Jiří 
Plechatý, Praha; CD To na tobě doschne – Bohumír 
Vondráček, drahanovice; CD Paměti kata Mydláře 
– Martina Vaňková, Praha; CD Hvězdy mého života 
2 – Jan Mašek, Praha / SKAUTInG: libuše doleže-
lová, Prostějov / JAŘMo, pArKÁn, TrDLICe: Marie 
sochrová, Havlíčkův Brod; oldřich Urban, Jihlava; 
Petr Ťoupal, opařany; lucie Hovorková, dřenice; 
eva Peřinová, svitavy

rodný dům Jana palacha ve všetatech

pomník Jana palacha a Jana Zajíce  
v dlažbě před národním muzeem v praze

Ceny pro výherCe KvÍZU:  
Čtrnáctý u stolu, Krakatit, Kohout plaší 

smrt, Spanilá jízda, Kde alibi nestačí

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

Čtrnáctý 
u stolu
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Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky. 
Tento film byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním fil movým archivem 
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).
© Národní filmový archiv 
P  2010 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM
Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. 
Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování 
a televizní šíření tohoto díla zakázáno.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4 
e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664
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ČTRNÁCTÝ U STOLU, ČR, 1943, 85 min., čb 
HRAJÍ: Karel Höger, Ludvík Veverka, Helena Friedlová, Dagmar Frýbortová, Vladimír Majer, Karel Dostal, Růžena Šlemrová, Libuše Zemková, 
František Filipovský, Raoul Schránil, Jiřina Petrovická  PŘEDLOHA: Ossi Oswalda (Der Vierzehnte am Tisch)  SCÉNÁŘ: Josef Mach  
REŽIE: Oldřich Nový, Antonín Zelenka  HUDBA: Julius Kalaš  KAMERA: Ferdinand Pečenka  ARCHITEKT: Jan Zázvorka  VYROBIL: 1943 
Lucernafilm  PREMIÉRA: 24. 9. 1943

U starosty Bartoše se sešlo třináct hostů. Nešťastné číslo všechny znepokojuje – a náhle situaci zachrání nečekaný 
příchozí, který zapadá do počtu i podle jména. Pavel Čtrnáctý je všem sympatický, ovšem pouze do chvíle, kdy 
dá průchod svým čerstvě probuzeným citům a políbí starostovu dceru Emu. O dívce okamžitě začnou kolovat 
pomluvy a všetečné paní Linhartové ta záležitost nedává spát. Ráda by ji pořádně probrala, sezve si tedy společ-
nost – a náhodou přijde zase třináct lidí. Vzápětí se ke všeobecnému překvapení objeví – Pavel Čtrnáctý! Téhož 
večera si prohlédne vzácné tisky a opět zmizí. Kdo je onen tajuplný mladý muž a co se skrývá za jeho podivným 
počínáním? 

TITULKY: české pro neslyšící

Detektivní komedie s Karlem Högerem o muži, který se nečekaně stává čtrnáctým hostem

2.0

4:3

DVD 5
Titulky: české pro neslyšící
Subtitles: Czech for captioned

Jazyková verze: česká  Language version: Czech 

Interaktivní menu: český jazyk
Interactive Moving Menu: Czech Language

Obrazový formát
Aspect Ratio

Zvukový formát 
Audio

Čtrnáctý u stolu_ŽAKETKA_02_2010.indd   1 9.3.2010   11:07:31
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Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky. 
Tento film byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním fil movým archivem 
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).
© Národní filmový archiv 
 2008 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM
Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba 
kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování a televizní šíření tohoto díla zakázáno.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, Praha 4, 140 00, 
e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664
www.filmexport.cz  

Beskydy v létě roku 1950: Agent StB Borek (J. Pántik) pronikne do skupiny diverzantů, ukrytých 
v beskydských horách. Ti připravují teroristické akce namířené proti probíhající kolektivizaci na vesnici. 
Skupinu vede Ervín Kopal (K. Höger) a Metud Hanák (J. Bek). Borek má s nimi navázat spojení, zajistit 
diverzanty a objevit skladiště zbraní. Po mnoha dramatických událostech je úkol splněn, avšak za cenu 
nejvyšší.
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KOHOUT PLAŠÍ SMRT, ČR, 1961, 95 min., čb
HRAJÍ: Karel Höger, Josef Bek, Otakar Brousek, Július Pántik, Otomar Krejča, Jiřina Štěpničková, Jan Tříska, Libuše Geprtová, 
Jiří Dohnal, Jiřina Petrovická, Marcela Jandová, Jan Pohan, Václav Sloup, Bohuš Záhorský, Radoslav Brzobohatý, Taťána 
Fischerová, Hana Hamplová  NÁMĚT: Jiří Mucha, Luděk Staněk  SCÉNÁŘ: Jiří Mucha, Luděk Staněk, Vladimír Čech  REŽIE: 
Vladimír Čech  HUDBA: Štěpán Lucký  KAMERA: Jaroslav Tuzar  ARCHITEKT: Jan Zázvorka  VYROBIL: 1961Filmové studio 
Barrandov  PREMIÉRA: 18. 5. 1962 

TITULKY: české pro neslyšící 

Po letech vězení za pokus o nelegální přechod hranic se k práci ve filmu vrátila J. Štěpničková.
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Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky. 
Tento film byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním fil movým archivem 
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).
© Národní filmový archiv 
 2011 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM
Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba 
kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování a televizní šíření tohoto díla zakázáno.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4, 
e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664
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Kriminální příběh začíná v okamžiku, kdy několik kardiaků zemře, neboť užívali falešný švýcarský lék 
Cordofilin. Místo medikamentu byl v tubách jen obyčejný vitamín B. Případ vyšetřují kapitán Tůma 
a nadporučík Líbal, oblíbená detektivní dvojice. Pátrání po distributorovi léku je přivádí až do Karlových 
Varů. Okruh podezřelých se rozšiřuje, avšak všichni mají alibi. Vyšetřování zkomplikuje i vražda lékárníka 
Valenty. Podaří se detektivům rozklíčovat, kdo z podezřelých je pachatelem?
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Kde alibi nestačí, ČR, 1961, 92 min., čb
HRAJÍ: Karel Höger, Josef Bek, Oldřich Nový, Anna Pitašová, Bohuš Záhorský, Jan Tříska, Miloš Nedbal, Bohumil Šmída, Oldřich 
Velen, Marcela Martínková, Josef Abrhám NÁMĚT: Karel Cop SCÉNÁŘ: Karel Cop, Vladimír Čech REŽIE: Vladimír Čech 
HUDBA: Dalibor C. Vačkář KAMERA: Josef Střecha ARCHITEKT: Jan Zázvorka VYROBIL: 1961 Filmové studio Barrandov 
PREMIÉRA: 28. 7. 1961

F I L M E X P O R T  H O M E  V I D E O
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Oblíbený kriminální film s Karlem Högerem v hlavní roli 
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Rozsah práv: home video
Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky. 
Tento film byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním fil movým archivem 
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).
© Národní filmový archiv 
P  2010 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM
Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. 
Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování 
a televizní šíření tohoto díla zakázáno.
FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4 
e-mail: video@filmexport.cz, tel. a fax: +420 261 213 664
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SPANILÁ JÍZDA, ČR, 1963, 80 min., čb 
HRAJÍ: Petr Kostka, Jiří Vala, Michaela Lohniská, Jaroslav Průcha, Martin Růžek, Jiří Holý, Karel Höger, Vlasta Fialová, Otakar Brousek, Leoš 
Suchařípa, František Vláčil, Zdeněk Podskalský  PŘEDLOHA: Jiří Pittermann, Milan Kadlec  SCÉNÁŘ A REŽIE: Oldřich Daněk  HUDBA: 
Jan F. Fischer  KAMERA: Josef Illík  ARCHITEKT: Bohuslav Kulič  VYROBIL: 1963 Filmové studio Barrandov  PREMIÉRA: 6. 9. 1963

Děj se odehrává v roce 1427, kdy byla v bitvě u Tachova rozprášena čtvrtá křížová výprava proti husitským 
kacířům, a v roce 1430, kdy husité podnikli výpad do Německa (tzv. spanilou jízdu). Do těchto událostí je 
vpleten příběh mladého zemana Ondřeje Keřského, kterému křižáci před bitvou u Tachova vypálili tvrz, 
povraždili rodinné příslušníky a unesli nevěstu Anku. A on se, s touhou po pomstě, přidává k husitskému 
tažení do Norimberka.

TITULKY: české pro neslyšící

Dramatický příběh z husitské doby o kněžích, kteří vyrazili se svým kázáním do Norimberku
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9264Film natočený podle 
románu Karla Čap ka 
varuje před zneuži-
tím vědy. Ob jev mla-
dého vědce Prokopa, 
třaskavina Krakatit, 
vzbudí zájem dvou 
skupin li dí, kteří 
s její pomocí chtějí 
ovládnout svět.
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Licence platí pouze pro území České republiky a Slovenské republiky. 
Tento film byl vydán na DVD ve spolupráci s Národním fil movým archivem 
(www.nfa.cz, e-mail: nfa@nfa.cz).
© Národní filmový archiv                  
 2006 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o.
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM
Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba 
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FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., Kaplická 14, Praha 4, 140 00, e-mail: video@filmexport.cz,  
tel: +420 261 213 664, www.filmexport.cz  
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KRAKATIT, ČR, 1948, 97 min., čb 
HRAJÍ: Karel Höger, Florence Marly, František Smolík, 
Nataša Tanská, Miroslav Homola, Jaroslav Průcha, Jiří 
Plachý, Eduard Linkers, Bedřich Vrbský  PŘEDLOHA: 
Karel Čapek (stejnojmenný román)  SCÉNÁŘ: Jaroslav 
R. Vávra, Otakar Vávra  REŽIE: O. Vávra  HUDBA: 
Jiří Srnka  KA MERA: Václav Hanuš  ARCHITEKT: Jan 
Zázvorka  VYROBIL: 1948 Československá filmová společnost 

 PREMIÉRA: 9. 4. 1948 

BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmo-
grafie, soudobá dokumentace, soudobá dokumentace 
na DVD-ROM, festivaly a ocenění, rozhovory 

TITULKY: anglické a české pro neslyšící

Krakatit     

Škola otců
SCHOOL FOR FATHERS  

2× Karel Höger

Příběh učitele základní 
školy, který po přícho-
du do nového působiš-
tě čelí skutečnostem, 
se kterými se nechce 
smířit. Tíží jej zaned-
baná pedagogika, pus -
té proklamace, nedo-
statky ve vědomostech
žáků i zloba mezi ni-
mi. Veden spravedl-
ností a láskou k dětem 
je nucen snášet nejen 
nepřátelství, ale poslé-
ze i rozpoutanou štva-
nici. 

Škola otců

ŠKOLA OTCŮ, ČR, 1957, 100 min., čb 
HRAJÍ: Karel Höger, Blažena Holišová, Josef Mixa, Ladislav 
Pešek, Vladimír Hlavatý, Marie Vášová, Rudolf Hrušínský, 
Stanislav Neumann, Stella Zázvorková  SCÉNÁŘ: Ivan 
Kříž, Ladislav Helge  REŽIE: L. Helge  HUDBA: Gustav 
Křivinka  KA MERA: Ferdinand Pečenka  ARCHITEKT: 
Jaroslav Krška  VYROBIL: 1957 Filmové studio Barrandov  
PREMIÉRA: 8. 11. 1957 

BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmo-
grafie, soudobá dokumentace, soudobá dokumentace 
na DVD-ROM, festivaly a ocenění, rozhovory 

TITULKY: anglické a české pro neslyšící

Obrazový formát
Aspect Ratio

Zvukový formát
Audio

Titulky: anglické, české pro neslyšící
Subtitles: English, Czech for captioned
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nejen pro fanoušky 
archivních českých filmů

oživí interiér  
vašeho bytu či kanceláře!

Filmové plakáty

novinky!!!

d á l e  n a b í z í m e

249 Kč
Jen za

Reprodukce originálních filmových plakátů  
objednávejte na www.filmexport.cz  
nebo tel. +420 261 213 664.

Extase 
1932, režie: Gustav Machatý, rozměr: 63×84 cm
Jsem děvče s čertem v těle  
1933, režie: Karel Anton, rozměr: 57×84 cm
Když Burian prášil 
1940, režie: Martin Frič, rozměr: 64×84 cm
Kristian 
1939, režie: Martin Frič, rozměr: 64×84 cm

Falešná kočička 
1937  
režie: Vladimír Slavínský 
60×82 cm

Ať žije nebožtík 
1935  
režie: Martin Frič 
60×78 cm

Pancéřové auto 
1929  
režie: Rolf Randolf 
57×84 cm

byl jednou jeden král 
1954  
režie: Bořivoj Zeman 
59×79 cm


