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Filmexport home video
novinky na

DVD nejen v trafikách

zdarma

Novink y
Hej-Rup!
149 Kč

Voskovec a Werich
poprvé na DVD
Nyní k dostání v běžné
maloobchodní síti nebo
na www.filmexport.cz
Peníze nebo život

Bláznova kronika
ČR, 1964, 81 min., čb
Karel Zeman použil v tomto snímku
technik animovaného i hraného filmu, které ve specifickém spojení vytvořily novou kvalitu, rukopis, který
je nezaměnitelný a který okouzluje
diváky i dnes.
Příběh se odehrává v době třicetileté války, kdy jsou Čechy rozděleny do dvou táborů – habsburského
a dánského. Když verbíři hledají nové
vojáky, v jejich síti skončí
i vesnický mládenec Petr.
Dostane vojenský kabát,
e!
Nepropásnět
ale povede se mu utév prodeji
ct. Spolu s královským
S
N
v síti P
.
2
.
verbířem
Matějem však
4. 2.–11
padne do zajetí císařského vojska...

149 Kč

Režie: Karel Zeman
Hrají: Petr Kostka,
Miloslav Holub,
Emília Vášáryová,
Valentina Thielová,
Karel Effa, Eva
Šenková, Eduard
Kohout, Vladimír
Menšík, Čestmír
Řanda, Jiří Holý,
Josef Haukvic,
Václav Podhorský,
Zdeněk Skalický

Dne 21. února 2011
se dožívá

Pudr a benzin
149 Kč

Titulky: 	
anglické,
české pro neslyšící
Bonus: 	
Bez pasu a bez víza
z Kudlova
do San Franciska
(ČTN, 15 min.)
CENA: 149 Kč

85 let

český herec, dabér a rozhlasový hlasatel

Bohumil Švarc

B LA HOP Ř EJEME!

Svět patří nám
149 Kč
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NOVINKY NA DVD
v novinové distribuční síti

Karel Hynek Mácha

U snědeného krámu

ČR, 1937, 106 min., čb

ČR, 1933, 91 min., čb

Životopisný příběh o jednom z našich největších básníků
Máchův román Cikáni je zamítnut cenzurou,
což vyvolá mezi studenty a herci pobouření.
Hynka to natolik rozčílí, že odmítá chodit na divadelní zkoušky a žárlivě střeží svou Lori. Druhou šanci, jak předvést svůj um, vidí ve složení
oslavných veršů k příležitosti příjezdu císaře
ke korunovaci. Ani v tomto případě však není
úspěšný. Proto se plně soustředí na dopsání své
básnické skladby Máj a dokončení studií. Když
konečně Máj vychází, kritika ho nepřijímá, ale
mezi studenty dosáhne velkého ohlasu. Máchovi se podaří získat místo adjunkta v Litoměřicích a plánuje se oženit s Lori...
Titulky: české pro neslyšící, anglické
Hrají: Ladislav Boháč, Karla Oličová, Eva Gerová,
František Kreuzmann, Světla Svozilová, Jindřich
Plachta, Miroslav Svoboda, Marie Ptáková, Jaroslav Průcha, Svatopluk Beneš, Vítězslav Vejražka, Jiří Vondrovič
Předloha: Emil Synek (divadelní hra Mimo
proud)
Scénář: Zet Molas
Režie: Zet Molas
Kamera: Ferdinand Pečenka, Josef Střecha, Otto
Heller, Václav Hanuš
Hudba: Jan Branberger
Nepropásněte!
Architekt: Štěpán Kopecký
v prodeji
Vyrobil: 1937 Triglav
11. 2.–18. 2.
Premiéra: 15. 9. 1937
Cena: 99 Kč

Staropražský příběh ve filmovém přepisu románu Ignáta Herrmanna
Tragický příběh Martina Žemly, který se stane obětí svého zištného okolí, jež lační po jeho
těžce nabytém majetku a zneužívá jeho dobroty. Po letech dřiny si otevře vlastní krám a vdova Šustrová ho vmanévruje do sňatku s dcerou
Pavlínou, která ho nemiluje. Kupec se stává
pouhou kořistí a přichází o vše, aby nakonec
zaplatil i cenu nejvyšší. Film je zajímavý i účastí
Vlasty Buriana ve výjimečně záporné roli.
Titulky: anglické a české pro neslyšící
Hrají: František Smolík, Vlasta Burian, Antonie
Nedošinská, Ela Poznerová, Alexander Třebovský, Ella Nollová, Čeněk Šlégl, Gustav Hilmar  
Předloha: Ignát Hermann (podle stejnojmenného románu)
Scénář: Václav Wasserman
Režie: Martin Frič
Kamera: Václav Vích
Hudba: Karel Hašler, Miloš Smatek
Architekt: Štěpán Kopecký
Vyrobil: 1933 Ludvík Kanturek       Nep
ropásněte!
Premiéra: 1. 11. 1933
v prodeji
Cena: 99 Kč
25. 2.–4. 3.

DVD nosiče jsou v prodeji v novinové distribuční síti vždy 1 týden
od data uvedeného v kalendářním přehledu. Změna filmů vyhrazena.

KALENDÁŘNÍ PŘEHLED NOVINEK V TRAFIKÁCH

ÚNOR a BŘEZEN
28. 1. Spanilá jízda

hist.  film

31. 1. Největší zabijáci Afriky 1

dokument

31. 1. Satan: Vládce temnot

dokument

2. 2. Starověké objevy 1

dokument

2. 2. Tajemství skvělého sexu 1

dokument

4. 2. Bláznova kronika

hist. komedie

4. 2. Souboj vojevůdců 1

dokument

7. 2. Největší zabijáci Afriky 2

dokument

7. 2. Střet bohů 1

dokument

9. 2. Starověké objevy 2

dokument

9. 2. Tajemství skvělého sexu 2

dokument

11. 2. Karel Hynek Mácha

životopis. film

11. 2. Souboj vojevůdců 2

dokument

14. 2. Střet bohů 2

dokument

14. 2. Největší zabijáci Brazílie

dokument

16. 2. Starověké objevy 3

dokument

16. 2. Tajemství skvělého sexu 3

dokument

18. 2. Noční motýl

melodrama

18. 2. Souboj vojevůdců 3

dokument

21. 2. Expedice Lambarene 1

dokument

21. 2. Střet bohů 3

dokument

23. 2. Tajemství skvělého sexu 4

dokument

23. 2. Tajná společenství 1

dokument

25. 2. Souboj vojevůdců 4

dokument

25. 2. U snědeného krámu

komedie

28. 2. Expedice Lambarene 2

dokument

28. 2. Střet bohů 4

dokument

2. 3. Tajná společenství 2

dokument

2. 3. Tajemství skvělého sexu 5

dokument

4. 3. Erotikon

drama

4. 3. Souboj vojevůdců 5

dokument

7. 3. Expedice Lambarene 3

dokument

7. 3. Střet bohů 5

dokument

9. 3. Armagedon zvířecí říše 1

dokument

9. 3. Smyslné těhotenství

dokument

11. 3. Neporažení

drama

11. 3. Souboj vojevůdců 6

dokument

14. 3. Trabantem Hedvábnou stezkou dokument
14. 3. Tutanchamon 1

dokument

16. 3. Armagedon zvířecí říše 2

dokument

16. 3. Moderní milování

dokument

18. 3. Parohy

komedie

18. 3. Souboj vojevůdců 7

dokument

21. 3. Tank T-34

dokument

21. 3. Tutanchamon 2

dokument

23. 3. Armagedon zvířecí říše 3

dokument

23. 3. Havěť kolem nás

dokument

25. 3. Ikarie XB1

sci-fi drama

25. 3. Souboj vojevůdců 8

dokument

28. 3. Messerschmitt 262

dokument

28. 3. Sedm smrtelných hříchů 1

dokument

30. 3. Armagedon zvířecí říše 4

dokument

30. 3. Svět podivuhodných rostlin

dokument

Filmexport home video
Bláznova
kronika

Vizuálně
experimentující
film Karla Zemana
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Nezapomenutelnou postavičku
Pa
na
Prokouka vytvořil v sérii krátpoprvé
kých
filmů
a vracel se k ní v průběhu
na DVD
40. a 50. let minulého století, kdy
ČR, 1964, 81 min., čb
se už jeho kariéra zaměřila především
na celovečerní hrané filmy. Ve velkolepém
animovaném snímku Inspirace (1948) tento
Tento film je jedinečný hlavnevyčerpatelný inspirátor dokázal to, co se
ně proto, že v něm Karel Zezdálo takřka nemožné: oživil sklo!
man použil technik animovaného i hraného
filmu, které ve specifickém spojení vytvořily
novou kvalitu, rukopis, který je nezaměnitelný a který okouzluje diváky i dnes. Jeho
filmy si získaly velikou prestiž i v zahraničí.
Již v roce 1964 Karel Zeman odcestoval do San
Franciska, kde si vyzvedl dvě hlavní ceny
na VIII. Mezinárodním filmovém festivalu –
cenu za nejlepší celovečerní film Bláznova
kronika (A Jester´s Tale) a cenu za režii nejlepšího celovečerního filmu.

Po tomto triumfu Karel Zeman nadále budil údiv novátorskými filmy, k nimž patří Baron Prášil (1961), Bláznova kronika (1964),
Ukradená vzducholoď (1966) a Na kometě
(1970). V těchto filmech Zeman své umění neustále zdokonaloval a vylepšoval.
V 70. letech minulého století se vrátil k dětským animovaným filmům. Výtvarné pojetí fil
mu Pohádky tisíce a jedné noci (1974) vycházelo z perských miniatur a tvořilo ho šest dobrodružných příběhů námořníka Sindibáda.
V roce 1977 Zeman natočil animovaný dlouhometrážní snímek Čarodějův učeň podle lidové
pověsti převyprávěné Otfriedem Preusslerem.
Snímek získal hlavní cenu na Mezinárodním
festivalu dětských filmů v Teheránu. Posledním celovečerním filmem Zemanovy mimořádné filmové kariéry byla Pohádka o Honzíkovi
a Mařence(1980).

„Mám rád pohádky, poskytují nám radost a zpříjemňují nám pohled na svět. A dětem jsou stále
nevyčerpatelným zdrojem tříbení mysli, povzbuzení fantazie, posílení citů pro dobro a zlo, pro
spravedlnost a bezpráví.“ 
Karel Zeman

Titulky: anglické, české pro neslyšící
Hrají: Petr Kostka (Petr), Miloslav Holub (verbíř Matyáš zvaný Matěj), Emília Vášáryová (Lenka), Valentina Thielová (komtesa Veronika),
Karel Effa (hejtman Varga), Vladimír Menšík
(dvorní malíř)
Režie: Karel Zeman • Námět: Karel Zeman
Scénář: Karel Zeman, Pavel Juráček
Kamera: Václav Huňka • Hudba: Jan Novák
Architekt: Zdeněk Rozkopal • Komentář:
František Smolík • Výroba: FS Barrandov,
ateliery Barrandov, Gottwaldov
Vyrobil: 1964 Filmové studio
Nepropásněte!
Barrandov
v prodeji
Premiéra: 18. 12. 1964
4. 2.–11. 2.
Cena: 149 Kč

Karel Zeman se narodil 3. listopadu 1910
v severních Čechách. Na obchodní škole vystudoval reklamu a aranžérství. V roce 1943
ho láska k loutkovému divadlu přivedla do filmových ateliérů ve Zlíně, kde také natočil svůj
první film nazvaný Vánoční sen (1945). Jeho
neobvyklé a inventivní umění bylo patrné již
v této prvotině a snímek získal zvláštní cenu
za nejlepší loutkový film na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes.

NOČNÍ MOTÝL
ČR, 1941, 84 min., čb

Karel Zeman pokračoval ve své tvorbě snímky Král Lávra (1950) a Poklad ptačího ostrova
(1952), které lze považovat za skutečná mistrovská díla loutkového filmu. Velkým mezníkem
v jeho tvorbě byla bezpochyby Cesta do pravěku
(1955). V tomto celovečerním hraném filmu spojil živé herce s loutkami a kresleným pozadím,
aby tak vytvořil dokonalý prehistorický svět.
V roce 1958 dokončil Karel Zeman film, jímž
šokoval celý svět – Vynález zkázy. Snímek získal hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu, jež se konal v rámci Světové výstavy Expo
1958 v Bruselu, a Karel Zeman se rázem stal
významnou osobností světové kinematografie.

vořila jako o jednom z jejích největších Doporučujeme lá. Jen na spodničky Kiki bylo potřeba
více než čtyřiceti metrů krajek. Pozadu
hereckých výkonů. Mimo ni však ve filnezůstal ani Jan Zázvorka, který v barrandovmu zazářily i Adina Mandlová, Marie Glázroských studiích postavil mohutné a překrásné
vá, Elena Hálková či Anna Steimarová. Režisér
kulisy. Hudba k filmu je stejně velkolepá jako
František Čáp si dal záležet nejen na hereckém
herecké obsazení, kulisy i kostýmy. Skladatel
obsazení filmu, ale také na kulisách a kosRoman Blahník pro film složil spoustu melodií,
týmech. Přípravy k natáčení mu zabraly plné
které skvěle umocňují atmosféru snímku. A jelidva roky práce. Pečlivě studoval a prozkoumal
kož se příběh odehrává kdesi na pomezí Evropy
dobový materiál, jelikož děj se odehrává na poa Asie, hudební doprovod odráží nádech orienčátku minulého století. František Čáp se vydal
tální atmosféry i v jeho valčících a pochodech.
Noční motýl se stal dalším velkým triumfem režiséra Františka Čápa.

Film Noční motýl je melodrama okořeněné špetkou jemné
erotiky, v němž je hlavní hrdinkou Marta Dekasová. Tato
půvabná dívka, kterou hraje
Hana Vítová, je vychovatelkou v posádkovém
městečku. Její krásy si všiml zejména poručík
Kala, o kterého však Marta nemá zájem. Je zamilovaná do nadporučíka Vargy, který je však
ženatý. Varga Martu odmítne a nešťastná dívka
skončí v náruči poručíka Kaly. Když se to dozví
její zaměstnavatelka, okamžitě Martu propouští.
Dívka proto odchází do Prahy za svou kamarádkou Ančou (Adina Mandlová) a stává se zpěNepropásněte!
vačkou ve vinárně.
v prodeji
Snímek si získal pozitivní přijetí diváků
18. 2.–25. 2.
i kritiky již v době svého prvního uvedení
do Berlína a Vídně, kde podrobně
do kin. Kinorevue z roku 1941 o něm napsala:
zkoumal různé secesní interiéry, ka„Nejvíc potěšujícím úkazem u tohoto ‚Nočního
várny i cukrárny. Své poznatky pak konzultoval
motýla’ je, že to je film nadprůměrný po všech
s architektem Janem Zázvorkou a akademickým
stránkách. Nejen snad prací kameramanovou,
malířem Fernandem Váchou, který měl navrhinscenací režisérovou nebo dílem scenaristonout kostýmy.
vým, ale i architektonickým vytvořením dějiště,
Vácha se svého úkolu zhostil mistrně. Práci
hudebním podložením dějů, technickou úrovní
neměl jednoduchou, neboť musel opatřit specizvukového záznamu. Všemi hereckými výkony.“
ální látky, které se už tenkrát běžně nevyráběly.
Výkon Hany Vítové v hlavní roli se setkal
Spotřeba látek byla na tuto dobu také ojediněs pozitivními ohlasy a dobová kritika o něm ho-

Titulky: české pro neslyšící
Hrají: Hana Vítová, Adina Mandlová, Svatopluk
Beneš, Gustav Nezval, Marie Glázrová, Rudolf
Hrušínský, Jaroslav Marvan, Elena Hálková, Eduard Kohout, Helena Hradecká
Předloha: Karel Novák (novela Medvědi a tanečnice) • Scénář: František Čáp, Václav Krška
Režie: František Čáp • Hudba: Roman Blahník
Kamera: Ferdinand Pečenka
Architekt: Jan Zázvorka
Vyrobil: 1941 Lucernafilm
Premiéra:
10. 10. 1941
CENA: 99 Kč
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Bláznova kronika

NEJVĚTŠÍ ZABIJÁCI BRAZÍLIE

Karel Zeman použil v tomto snímku technik animovaného
i hraného filmu, které ve specifickém spojení vytvořily novou
kvalitu, rukopis, který je nezaměnitelný a který okouzluje
diváky i dnes.
Titulky: české pro neslyšící, anglické
Bonus: Bez pasu a bez víza z Kudlova do San Franciska
(ČTN, 15 min.)
V prodeji od 4. 2. do 11. 2. 2011
Cena: 149 Kč / 5,90 EUR

Temná a mokrá zákoutí brazilské Amazonie hostí některé
z nejsmrtelnějších zvířat známých lidstvu. Dokument Největší zabijáci brazilské přírody zkoumá taktiku a zbraně
těchto predátorů a zjišťuje důvody, proč člověk nikdy nemůže brazilskou džungli zkrotit.
V prodeji od 14. 2. do 21. 2. 2011
Cena: 49 Kč / 2 EUR

Expedice Lambarene 1

Noční motýl

Expedice Lambarene je výprava osmi studentů a absolventů pražských vysokých škol, které transportovala léčiva
ve stříbřité Tatře 138 do věhlasné nemocnice v Lambaréné
v Gabonu.
Titulky: české pro neslyšící
Bonusy: Zapomenuté výpravy (dokument ČT), rozhovory,
fotografie
V prodeji od 21. 2. do 28. 2. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 EUR

Marta Dekasová, vychovatelka v posádkovém městečku, je
velice půvabná dívka. Všiml si toho zejména poručík Kala,
o kterého však Marta nemá zájem. Je zamilovaná do nadporučíka Vargy, který je však ženatý.
Titulky: české pro neslyšící
V prodeji od 18.2. do 25.2.2011
Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

Expedice Lambarene 2

SATAN: VLÁDCE TEMNOT

Expedice Lambarene urazila za 256 dní ve stříbřité Tatře
138 obdivuhodných 35 000 km.
Titulky: české pro neslyšící
Bonusy: rozhovory, DVD-ROM
V prodeji od 28. 2. do 7. 3. 2011
Cena: 59 Kč / 2,20 EUR

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Krátce poté byl nucen
stvořit i peklo jako domov padlých andělů, kteří si dovolili protivit se Mu. Tím andělem byl Lucifer, nositel světla. Brzy se ale
stal známým pod hrozivějším jménem – Satan, ďábel.
V prodeji od 31.1. do 7.2.2011
Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

Karel Hynek Mácha

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 1

Máchův román Cikáni je zamítnut cenzurou, což vyvolá mezi
studenty a herci pobouření. Hynka to natolik rozčílí, že odmítá chodit na divadelní zkoušky a žárlivě střeží svou Lori.
Titulky: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmografie,
soudobá dokumentace, soudobá dokumentace na DVD-ROM, rozhovory
V prodeji od 11. 2. do 18. 2. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

Dokumentární seriál nabízí srovnání jednotlivých velitelů
a odpověď na otázku, kdo z nich byl lepším vojevůdcem.
DVD obsahuje tyto 2 díly seriálu:
Dowding proti Göringovi
Žukov proti von Bockovi

NEJVĚTŠÍ ZABIJÁCI AFRIKY 1

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 2

USA, 2008, 44 min., český dabing

USA, 2000, 2× 45 min., český dabing

Afrika je domovem některých z nejsmrtelnějších a nejnebezpečnějších zvířat na světě. Od zničujících čelistí hyeny
skvrnité až po smrtící jed mamby černé prozkoumáme
zbrojní arsenál těchto úžasných predátorů.
V prodeji od 31. 1. do 7. 2. 2011
Cena: 49 Kč / 2 EUR

DVD obsahuje tyto 2 díly seriálu:
Rommel versus Montgomery
Jamamoto proti Nimitzovi
V prodeji od 11. 2. do 18. 2. 2011
Cena: 49 Kč / 2 EUR

NEJVĚTŠÍ ZABIJÁCI AFRIKY 2

SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 3

V africké divočině přichází smrt v mnoha podobách: od malé
černé vdovy po obrovského hrocha, který odpovídá za největší počet lidských úmrtí. Podíváme se na úžasné smrtící
techniky zvířat, která musí zabíjet, aby na africkém kontinentu přežila.
V prodeji od 7. 2. do 14. 2. 2011
Cena: 49 Kč / 2 EUR

DVD obsahuje tyto 2 díly seriálu:
Paulus proti Čujkovovi
Vandegrift proti Hyakutakeovi
V prodeji od 18. 2. do 25. 2. 2011
Cena: 49 Kč / 2 EUR

ČR, 1964, 81 min., čb

ČR, 1968, 119 min., čb

ČR, 1968, 96 min., čb

ČR, 1937, 106 min., čb

USA, 2008, 44 min., český dabing

USA, 2008, 44 min., český dabing

ČR, 1941, 84 min., čb

USA, 1998, 45 min., český dabing

USA, 2000, 2× 45 min., český dabing

V prodeji od 4. 2. do 11. 2. 2011
Cena: 49 Kč / 2 EUR

USA, 2000, 2× 45 min., český dabing

Filmexport home video
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SOUBOJ VOJEVŮDCŮ 4

STŘET BOHŮ 2

DVD obsahuje tyto 2 díly seriálu:
Horton proti Dönitzovi
Von Manstein proti Vatutinovi
V prodeji od 25. 2. do 4. 3. 2011
Cena: 49 Kč / 2 EUR

Hádes: V řecké mytologii je Hádes bůh podsvětí. Hádes je
nejstarším synem Titána Krona, který ho po narození pozřel,
protože se bál, že ho syn zbaví vlády.
Zeus: Zeus svedl boj se svým otcem o vládu nad vesmírem
a uchvátil mnohem více moci, než kdy nějaký bůh měl.
V prodeji od 14. 2. do 21. 2. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

spanilá jízda

STŘET BOHŮ 3

USA, 2000, 2x 45 min., český dabing

ČR, 1963, 80 min., čb
Děj se odehrává v roce 1427, kdy byla v bitvě u Tachova
rozprášena čtvrtá křížová výprava proti husitským kacířům,
a v roce 1430, kdy husité podnikli výpad do Německa (tzv.
spanilou jízdu). Do těchto událostí je vpleten příběh mladého zemana Ondřeje Keřského.
Titulky: české pro neslyšící
V prodeji od 28. 1. do 4. 2. 2011

USA, 2009 , 45+45 min., český dabing

USA, 2009 , 45+45 min., český dabing

Medusa: Podle báje byla Medusa kdysi krásnou ženou. Poseidon – bůh moře – však pokořil panenskou kněžku v Athénině chrámu a ta ji proměnila z krásky v příšeru.
Minotaurus: Vzteklá a běsnící hříčka přírody. Napůl člověk,
napůl býk, zamčen v gigantickém bludišti.
V prodeji od 21. 2. do 28. 2. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

STAROVĚKÉ OBJEVY 1

STŘET BOHŮ 4

Dokumentární seriál Starověké objevy zkoumá udivující vys
pělé technologie antického světa a ptá se, proč se všemi
těmito úžasnými vynálezy nezapočala průmyslová revoluce
již o dva tisíce let dříve.
Díl 1. – Počítače
Díl 2. – Lékařství
V prodeji od 2. 2. do 9. 2. 2011
Cena: 49 Kč / 2 EUR

Odysseus, Pomsta bojovníka: Po vítězství nad Trójou
se král Odysseus snaží dostat domů dříve, než ztratí ženu,
kterou miloval, a národ, kterému vládl. V cestě mu ale stojí
lidožravý Kyklop, větry o síle hurikánu a gigantičtí kanibalové.
Cesta z války trvala 10 let.
V prodeji od 28. 2. do 7. 3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

STAROVĚKÉ OBJEVY 2

TAJEMSTVÍ SKVĚLÉHO SEXU 1

Tato minisérie zkoumá udivující vyspělé technologie antického
světa a ptá se, proč se všemi těmito úžasnými vynálezy nezapočala průmyslová revoluce již o dva tisíce let dříve.
Díl 3. – Robotika
Díl 4. – Válečnictví
V prodeji od 9. 2. do 16. 2. 2011
Cena: 49 Kč / 2 EUR

1. díl: Orgasmus a další skvělé prožitky: Orgasmus je
jedním z nejintenzivnějších a nejpříjemnějších pocitů, který
můžete sdílet se svým partnerem. Naučte se, jak potěšit
svého milence novým způsobem. Sdílejte s ním hlubší intimitu
a opravdové potěšení.
V prodeji od 2. 2. do 9. 2. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

STAROVĚKÉ OBJEVY 3

TAJEMSTVÍ SKVĚLÉHO SEXU 2

Minisérie se vydává zpět časem, aby odkryla neuvěřitelně
sofistikované vynálezy a vzdala hold starověkým vynálezcům, jejichž genialita položila základy technologií, jak je
známe dnes.
Díl 5. – Lodě
Díl 6. – Přírodní síly
V prodeji od 16. 2. do 23. 2. 2011
Cena: 49 Kč / 2 EUR

2. díl: Zdokonalování sexuálních prožitků: Zažij nejúžasnější sex svého života už dnes! Objevte tajemství romantiky, svádění, intimity a sexuálního potěšení ve čtyřiceti, padesáti i více letech. Snažíte se okořenit svůj sexuální život?
Naučíme vás jednoduché kroky, díky kterým dosáhnete při
milostných hrátkách vyšší úrovně.
V prodeji od 9. 2. do 16. 2. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

STŘET BOHŮ 1

TAJEMSTVÍ SKVĚLÉHO SEXU 3

Béowulf: Aby si zasloužil nehynoucí slávu, musí bojovat
proti třem netvorům.
Herkules: Největší akční hrdina celé mytologie…z poloviny
bůh, z poloviny člověk s nadlidskou silou, jehož údělem bylo
zbavit řecký svět Zla.
V prodeji od 7. 2. do 14. 2. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

3. díl: Erotické hrátky a polohy pro pokročilé: Existuje
skupina lidí, kterým není potřeba v sexu příliš radit. Jsme to
my, narození v rámci babyboomu, počatí v době sexuální revoluce. Víme co a jak. Ale občas zjistíme, že to, co dosud fungovalo, najednou nestačí. Je nejvyšší čas, abyste s partnerem
vyzkoušeli nové sexuální techniky.
V prodeji od 16. 2. do 23. 2. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

VB, 2002, 2× 50 min., český dabing

VB, 2002, 2× 50 min., český dabing

VB, 2002, 2× 50 min., český dabing

USA, 2009 , 45+45 min., český dabing

USA, 2009 , 45+45 min., český dabing

USA, 2010, 72 min., český dabing

USA, 2010, 58 min., český dabing

USA, 2010, 52 min., český dabing
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TAJEMSTVÍ SKVĚLÉHO SEXU 4

U snědeného krámu

USA, 2010, 55 min., český dabing

ČR, 1933, 91 min., čb

4. díl: 30 způsobů jak potěšit svého milence: Přejete
si okořenit své milování? Zdá se vám sex s partnerem stále
stejný? Naučíme vás, jak potěšit svou drahou polovičku
něčím novým! Díky radám odborníků váš intimní život nezevšední.
V prodeji od 23. 2. do 2. 3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

Tragický příběh Martina Žemly, který se stane obětí svého
zištného okolí.
Titulky: české pro neslyšící, anglické
BONUSY: slovo historika, fotografie, biografie a filmografie,
soudobá dokumentace
V prodeji od 25. 2. do 4. 3. 2011
Cena: 99 Kč / 3,90 EUR

TAJNÁ SPOLEČENSTVÍ 1

Argentina, 2007, 46+45 min., český dabing
Dokumentární cyklus Tajná společenství je exkurzem
do světa, kam nemá obyčejný smrtelník přístup.
DVD obsahuje tyto 2 díly:
Zednáři: Kdo to jsou zednáři? Jaké mají symboly, iniciační
rituály a tajné záměry?
Illumináti: Jaké jsou principy řádu a plány na ovládnutí
světa? Kdo byl Adam Weishaupt?
V prodeji od 23. 2. do 2. 3. 2011
Cena: 49 Kč / 2 EUR

www.filmexport.cz

Tajemství skvělého sexu
Mnoho z nás hledá návod, jak zlepšit intimní soužiti se svým partnerem či partnerkou. A právě pro nás je určen pětidílný dokumentární cyklus Tajemství skvělého sexu. Vydal ho v roce
2010 Sinclairův institut, který se snaží pomáhat párům zlepšit jejich milostný život. Pořad je
jakousi příručkou pro milence, s jejíž pomocí bychom měli lépe porozumět potřebám svého
protějšku a naučit se novým způsobům milování.

Co je Sinclairův ústav?

Ještě než si povíme více o dokumentu samotném, měli bychom si představit Sinclairův
ústav. Založen byl v roce 1991 a od samého počátku se snaží pomáhat párům zlepšit
jejich sexuální život. Kromě poskytování
odborných rad od renomovaných psychologů a sexuologů institut vyvíjí i erotické pomůcky, které jsou navržené tak, aby
plně uspokojily potřeby každého z nás.
Sinclairův ústav se snaží prolomit bariéry,
které v sobě máme, abychom se o těchto intimních věcech nebáli otevřeně hovořit. Dnes
disponuje rozsáhlou videotékou, kterou oceňují nejen odborníci, ale i běžní uživatelé.
Sinclairův institut pomohl tisícům párů zkvalitnit jejich sexuální soužití a za dobu svého
působení dosáhl ve světě věhlasu.

V prodeji:

Prozradíme vám tajemství

Milování není fádní záležitostí a nejde v něm
jen o dosažení vyvrcholení. Spolu s ním je spojeno mnoho požitků a prožitků. K intimnímu
životu neodmyslitelně patří předehra. Může
mít mnoho podob. Něžné svádění, smyslné masáže, líbání, laskání, hlazení, to všechno slouží
k naplnění naší sexuální fantazie. A k tomu,
abyste mohli svého partnera co nejlépe uspokojit, potřebujete znát, co se mu líbí. Proto
byste se o svých přáních, fantaziích a touhách
neměli bát otevřeně hovořit. To je totiž to nejlepší, co pro váš vztah můžete udělat.
Instruktážní filmy od ústavu Sinclair
se zaměřují na potřeby párů různých
věkových skupin. Naučí vás jednoduché kroky, díky kterým dosáhnete při
za 1 DVD
milostných hrátkách vyšší úrovně.

99 Kč

2. 2.

9. 2.

16. 2.

23. 2.

2. 3.

9. 2.

16. 2.

23. 2.

2. 3.

9. 3.

až

až

až

až

Tajemství skvělého sexu 1

Tajemství skvělého sexu 2

Tajemství skvělého sexu 3

Tajemství skvělého sexu 4

(Secrets of great sex)
USA, 2010, 72 min., český dabing

(Secrets of great sex)
USA, 2010, 58 min., český dabing

(Secrets of great sex)
USA, 2010, 52 min., český dabing

(Secrets of great sex)
USA, 2010, 55 min., český dabing

1. díl – Orgasmus a další
skvělé prožitky

2. díl – Zdokonalování
sexuálních prožitků

3. díl – Erotické hrátky a po- 4. díl – 30 způsobů jak polohy pro pokročilé
těšit svého milence

až

Tajemství skvělého
sexu 5
USA, 2010, 59 min., český
dabing

5. díl – Co vás vzruší

Filmexport home video
Střet bohů

Zeus

jedinečný seriál
o mýtických bytostech
Béowulf

hrdina, který se nebojí přijít o život
Legenda o Béowulfovi je epická báseň, vymyšlená, ale inspirovaná skutečností. Do dnešních
dnů nevíme, kdo tuto báseň složil, ale předpokládá se, že vznikla v Anglii v letech 700 až 950.
Rukopis, nalezený v 16. století, byl napsán kolem roku 1000 na základě starší verze sepsané
v angličtině. Děj básně je zasazen do 6. století
do Skandinávie. Béowulf je největší hrdina,
jakého byste si mohli představit. Ten dokáže
všechno. Nebojí se, že by přišel o život. Je přesně takový, jakým hrdina té doby měl být, připravený položit svůj život za čest a slávu.

Herkules

sukničkář, pijan i neobyčejný sportovec
Herkules byl výjimečný a zároveň úplně obyčejný. Byl to muž z lidu – sukničkář, pijan a také
neobyčejný sportovec. Byl trochu bohem, ale
spíš byl lidskou bytostí.
Dnes si řada lidí myslí,
že hrdinové mají nadlidskou sílu, nadpřirozené
schopnosti a mohou létat vzduchem. Ve starořeckém světě jde o odlišnou koncepci. Hrdina je
někdo, kdo má ohromnou sílu, ale také musí
trpět. A Herkules je dokonalý hrdina – v řecké
společnosti. Má ve vínku, že bude trpět více než
ostatní. Podstoupí utrpení v takovém rozsahu,
které žádný člověk ještě nepodstoupil.

Hádes

obávaný vládce podsvětí
Hádes. Bůh, jehož jméno se každý bojí i jen vyslovit. Mytologie kolem něj ukazuje, jak staří
Řekové pohlíželi na smrt ... jako na osud, kterému žádný smrtelník nemůže uniknout. Ukazuje děsivou realitu antického světa. Světa zlých
kleteb, duchů a tajných kultů. Sestupte s námi
do podsvětí a slyšte příběh ...tak, jak ho slýchávali lidé v dávných dobách.
V prodeji:
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OdysSeus

nejmocnější z bohů
starověký James Bond
VYCHÁZÍ
Pokud ovládáte oblohu, ovládáte svět.
NA 5 DVD! Příběh o Odysseovi je typický dobroV řecké mytologii tato moc náležela
družný příběh. Král bojovník se zoufale
jednomu bohu – Diovi. Vládl jako předsnaží vrátit domů, dříve než ztratí ženu,
kterou miloval, a národ, kterému vládl.
stavitel nejvyšší moci, která prosazuje všeobecnou spravedlnost. Byl to vládce lidí i bohů.
V cestě mu ale stojí divoké bestie, větry o síle
Zeus byl vládcem bohů, byl však také odpovědný
hurikánu, gigantičtí kanibalové… A on bude
za vykonávání spravedlnosti nad bohy i smrtelmuset nad tím vším vyzrát.
níky na Zemi. To je na řecké mytologii skutečně
Thor
skvělé, protože jednou z věcí, která se od vás
mocný bojovník, který vysílá blesky
jako od Řeka, který uctívá bohy, čekala, bylo
prostě dělat to, co se po vás požadovalo, abyste
Dva úhlavní nepřátebohy nepoštvali proti sobě.
lé v nekonečném boji
Jako vládce nebes měl Zeus k dispozici vešna život a na smrt.
keré přírodní síly. To mu dávalo do rukou nejThor – bůh hromu
mocnější zbraň. Jeho symbolem byl blesk, to je
– proti hrůzné nejeho hlavní atribut. A díky němu je nejmocnějstvůře – obřímu haším z bohů.
dovi, který dokázal
útočit vražednou siMedusa
lou. Thor si vzal na
zneuctěná panna
pomoc svou nejmocnější zbraň, kouzelPodle báje byla kdyné kladivo metající
si oslnivou krás
blesky. Hrom otřásl
kou, které se chtěl
nebem i zemí. Lezmocnit každý muž.
gendy o Thorovi jsou plné podobných impozantJe popisována jako
ních bitev, hrdinských zápasů proti stvůrám, ktekrásná žena s dlouré ohrožují lidstvo.
hými prameny vlasů,
Je největším bojovníkem z bohů, ke kterékterou si chce kažmu lidé utíkali, když potřebovali pomoc. Jeho
dý muž vzít a která
doménou nebyla moudrost. Lidé ho považovali
vyvolává mezi nimi
za svého ochránce. Stál na straně dobra, bojoval
závist. Ale ona se
na straně lidí proti mocnostem zla.
nemohla provdat,
protože byla kněžTolkienův příběh Pána prstenů
kou Athény, bohyně války. Byla vázána věčným
nejvelkolepější mytologické putování
slibem cudnosti. Jednoho dne se však objevil
od dob Odyssey
Poseidon a Medusu znásilnil uvnitř Athénina
chrámu.
Na Pánovi prstenů je něco, co promlouvá k lidem.
Je to díky jeho spojení s mytologií. Za Pánem prsMinotaurus
tenů nacházíme spoustu starodávných i modervzteklá a běsnící hříčka přírody
ních vlivů, které spolu vytvářejí nejvelkolepější
mytologické putování od dob Odyssey. Všechno
Tento napůl člověk, napůl zvíře vás rozpáral
se spojilo díky jednomu muži – spisovateli J. R.
na kusy a pojídal vaše maso. Minotaurus je
R. Tolkienovi.
zmutované dítě lidské matky a otce býka. Měl
Tolkien napsal známý dopis, kde říká, že
tělo výrazně vypracovaného a silného muže,
chce vytvořit mytologii pro svou zem. Pokoušel
ale také hlavu býka s rohy. Na jedné straně je
se stvořit mytologii, která by byla skutečně ančástečně zvířetem, a to je žravé a hladové, zaglická, která by se soustředila spíš na sever a zábíjí a jí maso svých obětí. Na druhé straně je
pad než kolem Středozemního moře, jak tomu
Minotaurus z poloviny člověk a je zranitelný
bylo u Řeků a Římanů. A protože tu nic takovév tom, že jeho lidskost je uvězněna uvnitř jeho
ho nebylo, zjistil, že ji bude muset napsat sám.
zvířeckosti.

7. 2.

14. 2.

21. 2.

28. 2.

7. 3.

14. 2.

21. 2.

28. 2.

7. 3.

14. 3.

až

až

až

Střet bohů 1:
Béowulf, Herkules

Střet bohů 2:
Hádes, Zeus

Střet bohů 3:
Medusa, Minotaurus

(46+45 min.)

(45+45 min.)

(46+45 min.)

až

Střet bohů 4:
Odysseus,
Odysseus: Pomsta
bojovníka (45+45 min.)

až

Střet bohů 5:
Thor, Tvorové
podle Tolkiena
(46+45 min.)

Střet bohů
USA, 2009 , 453 min.,
český dabing
Výkonní producenti:
Bill Hunt, Vincent
Kralyevich, Kristine
Sabat, Jeffrey C.
Weber
Výkonný producent
pro History: Marlene
Braga, Dolores Gavin
CENA: 99 Kč za 1 DVD

film a vide
JEDINEČNÁ
NOVINKA

pouze 5,90 Kč  / 0,30 EUR
k dostání v novinové
distribuční síti

MĚSÍČNÍK film a video NABÍZÍ:
U
 CELENÝ PŘEHLED FILMOVÝCH
NOVINEK NA DVD
ABECEDNÍ I KALENDÁŘNÍ REJSTŘÍK
FILMŮ, KTERÉ JSOU PRÁVĚ V PRODEJI
ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY
SOUTĚŽE O CENY

Díky novinám film a video budete
vždy v obraze a už nikdy nepropásnete
váš oblíbený film!
Jednou měsíčně budou od března 2011 vycházet noviny Film
a video s aktuálním přehledem žhavých filmových novinek
na DVD, které se objeví nejen na novinových stáncích v daném měsíci od různých vydavatelů.
Kromě přehledného katalogu filmů s rejstříkem (abecedním
i kalendářním) vás pokaždé potěšíme soutěžní křížovkou
a kvízem, kde můžete získat hodnotné ceny. Chybět nebudou
ani poutavé články o českých filmech, osobnostech, výročích
a další zajímavosti. V březnovém čísle se například dočtete
o našem významném cestovateli Miroslavu Zikmundovi, který se v únoru dožívá 92 let. Cesty kolem světa, které podnikl
se svým kamarádem Jiřím Hanzelkou, jsou dnes již legendární. A právě na přelomu února a března vychází další DVD s jejich cestopisnými dokumenty – tentokrát ze Sovětského svazu, který navštívili v letech 1963-64. Z této expedice vznikla
proslulá Zvláštní zpráva č.4, která bude součástí luxusního
balení.

První číslo v prodeji již od 25. února

Filmexport home video

Více o naší produkci se dozvíte na www.filmexport.cz.
DVD jsou k dostání u těchto maloobchodních prodejců, např.:
ČR: ALBERT / BONTONLAND / DATART / POPRON / RADIOSERVIS / TESCO
Slovensko: DATART / GORILA MEGASTORE / PANTA RHEI / VIDEO SARATOV

Na DVD nosičích vydáváme:
filmy ze Zlatého fondu české kinematografie
české i zahraniční dokumentární filmy
animované pohádky pro děti
DOKUMENTY

ANIMOVANÉ

ČESKÉ
FILMY

FILMY

Filmexport home video s.r.o., Kaplická 14, 140 00 Praha 4, tel. a fax: + 420 261 213 664, e-mail: video@filmexport.cz
Peba, P.O.Box 63, 840 04 Bratislava, tel. +421 903 265 171, + 421 918 971 059, e-mail: peba1@chello.sk, www.filmovaklasika.sk

