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ADELE koncert z Royal Albert Hall 
barevný, hudební, dokumentární, přístupný, 1:1,78, 2–D, stereo, dlouhý – 90 min. 
 
Původní název: Adele Live at the Royal Albert Hall. Země původu: Velká Británie. Výrobce: 
XL Recordings. Rok copyrightu: 2011. Premiéra: 14.12.2016. Mluveno: anglicky (titulky). 
 
Distribuce: Atlantis Entertainment. 
 
AUTOŘI: Režie: Paul Dugdale. Kamera: Ben Frewin (supervize), Rob Sinclair (svícení). Střih: 
jméno. Zvuk: Toby Alington. Výkonná produkce: Paul Dugdale. Producent: Cordelia 
Plunketová. Hudba: různé skladby a písně.  
 
Účinkují: Adele [Adele Adkinsová].  
 
České titulky: Zora Neoralová, Jiří Šteffl (Filmprint Digital).  
 
Záznam z legendárního koncertu úspěšné britské zpěvačky v londýnské Royal Albert Hall ze 
dne 22. září 2011, jímž si umělkyně splnila svůj dlouholetý sen a na němž zpívala především 
písně z alb 19 a 21. Kromě tradičního snímání zpěvaččina vystoupení na pódiu jsou v něm i 
četné záběry do publika a záznamy okamžiků v zákulisí, jež navozují atmosféru celého 
vystoupení. Hudební dokument původně vyšel na DVD a Blu-ray. Toto DVD se však již v roce 
2011 promítalo i v některých kinech. 
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Agenti Dementi 
barevný, animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, komiksový, adaptace, přístupný, 
1:1,85, 2–D, Dolby Atmos, dlouhý – 91 min. 
 
Původní název: Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Země původu: Španělsko. 
Výrobce: Zeta Audiovisual / Canal Plus España / Televisió de Catalunya (TV3) / Televisión 
Española (TVE). Rok copyrightu: 2014. Distribuce: CinemArt, Intersonic (monopol do 
11.2.2018). Premiéra: 11.2.2016. Mluveno: česky, španělsky (dabováno). – Mortadelo a 
Filemón v akci! Síla vrací úder! 
 
AUTOŘI: Režie: Javier Fesser. Předloha: Francisco Ibáñez (komiks Mortadelo y Filemón). 
Scénář: Javier Fesser, Cristóbal Ruiz, Claro García. Kamera: Miguel Pablos. Výprava: Víctor 
Monigote, Jorge Blanco. Střih: Javier Fesser. Zvuk: James Muñoz, Nicolas de Poulpiquet. 
Výkonná produkce: Eneko Gutiérrez. Producent: Luis Manso, Francisco Ramos. Animace: 
Javier Abad (vedení), Christian Dan Bejarano (vedoucí animátor), José Mansuy (vedoucí 
animátor). Vizuální efekty: Javier Romero Rodriguez (supervize). Hudba: Rafael Arnau. 
Písně: různé skladby a písně.  
 
Mluví: Karra Elejalde (Mortadelo/teta Krasava), Janfri Topera (Filemón), Ramón Langa 
(Filemón ve snu), Mariano Venancio (Vicente), Gabriel Chame (Jimmy), Enrique Villém 
(Bakterio), Berta Ojea (Ofélie), Athenea Mata (Irma), José Alias (Osložrout), Víctor Monigote 
(Osložrout po injekci), Emilio Gavira (Rompetechos).  
 
Dabing: Igor Bareš (agent Mortadelo/teta Krasava), Jakub Saic (agent Filemón), Zdeněk 
Mahdal (šéf Vicente), Bohdan Tůma (zločinec Jimmy Plašan), Ludvík Král (profesor Bakterio), 
Dana Pešková (sekretářka Ofélie), Klára Jandová (sekretářka Irma), Pavel Šrom (zločinec 
Osložrout), Václav Knop (Rompetechos), Ivo Novák, Lukáš Jurek, Rudolf Kubík, Vanda 
Konečná, Otto Rošetzký, Regina Řandová, Zbyšek Horák, Milan Slepička, Karel Richter, Jakub 
Nemčok, Robin Pařík, Jan Köhler. Překlad české verze: Ivan Kotmel. Dialogy české verze: 
Ivan Kotmel. Režie české verze: Jiří Balcárek (Harryton Studio a Noise and Opone Group, 
2015). 
 
Ceny: Ceny Goya: nejlepší animovaný film (Luis Manso, Francisco Ramos), nejlepší scénář-
adaptace (Javier Fesser, Cristóbal Ruiz, Claro García); (nominace) nejlepší výprava (Víctor 
Monigote), nejlepší zvuk (James Muñoz, Nicolas de Poulpiquet), nejlepší vedoucí produkce 
(Luis Fernández Lago, Julian Larrauri). Cena Gaudí: nejlepší animovaný film. 
 
Bláznivá animovaná komedie Agenti Dementi režiséra Javiera Fessera byla natočena na 
motivy komiksu Francisca Ibáñeze Mortadelo y Filemón, který poprvé vyšel v roce 1958 v 
dětském časopise Pulgarcito. Na úspěch komiksu navázal v roce 1994 kreslený seriál 
Mortadelo y Filemón (u nás uváděn jako Mort a Phil) a dvě hrané komedie Agenti Dementi 
(2003, La gran aventura de Mortadelo y Filemón; r. Javier Fesser) a Mortadelo y Filemón. 
Misión: Salvar la Tierra (2007, Agenti Dementi 2; r. Miguel Bardem – V). Režisér Javier Fesser 
se tedy ke stejnému námětu po celovečerní hrané verzi vrátil animovanou podobou. – Šéf 
agentury T.I.A. uloží do nového trezoru obálku s přísně tajným obsahem. Zločinec Jimmy 
Plašil (podoba převzatá od herce Martyho Feldmana) se svými nohsledy, siamskými dvojčaty 
Bobem a Billym, budovu agentury podřízne a s helikoptérou trezor ukradne (což se mu 
povedlo již více jak třistakrát). Šéf z nezbytí povolá do akce potrhlé nešiky a smolaře, agenty 
Mortadelu (odborníka na převleky) a Filemóna (snícího o kariéře superagenta). Dvojice je 
však sama pronásledována uprchlým pomstychtivým trestancem Osložroutem. Po mnoha 
honičkách, nehodách, omylech, ztřeštěnostech, převlecích a záměnách se agentům navzdory 
jejich jednání (a za pomoci séra profesora Bakteria) podaří případ vyřešit. Sídlo agentury je 
sice Jimmyho atomovou bombou přemístěno několik kilometrů za město, ale zloduch je 
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zlikvidován, Osložrout „uklizen“ a zbytky trezoru jsou vráceny i s tajnou obálkou. Agenti zjistí, 
že riskovali životy kvůli receptu na jemný krém pro šéfův zkažený žaludek, a nadřízenému se 
pomstí, ten se však po uzdravení vydá agenty vypátrat a zlikvidovat. – Autoři filmu pro děti 
se nevyhnuli drastickým záběrům, vtipům pro dospělé a některým absurditám. Invenci 
projevili především v počtu a různorodostí nehod a ran, jimž musí čelit hlavní hrdinové a jež 
prokládají písněmi a popkulturními odkazy.  –jl– 
 
JAVIER FESSER (celým jménem Javier Fesser Pérez de Petinto, nar. 15.2.1964, Madrid, 
Španělsko) založil po absolvování madridské Universidad Complutense v roce 1986 
společnost Línea Films a věnoval se reklamní tvorbě. V roce 1992 spoluzakládal produkční 
firmu Películas Pendelton, pro niž dodnes pracuje. Po reklamách a krátkých filmech 
debutoval v roce 1998 v celovečerní hrané tvorbě, později i v televizi (např. Javi y Lucy z 
roku 2001). Jeho filmy získaly několik ocenění, mj. Cenu Goya a nominaci na Oscara za 
krátký film Binta a skvělý nápad nebo Cenu Goya za nejlepší animovaný film za snímek 
Agenti Dementi. V celovečerní tvorbě dvakrát zpracoval komiks Mortadelo y Filemón pod 
názvy Agenti Dementi, jednou jako hraný film, podruhé jako animovaný snímek. V roce 
2006 vydal povídku s autobiografickými motivy Tres días en el valle (Tři dny v údolí). Jeho 
bratry jsou organizátor kulturních akcí Alberto Fesser (nar. 1955) a novinář a režisér 
Guillermo Fesser (nar. 1960). – Filmografie: (režie a scénář, není–li uvedeno jinak) (krátké 
filmy) Aquel ritmillo (1996, Ten rytmus; + střih), El secdleto de la tlompeta (1996, Tajemství 
trubky; + střih), La sorpresita (2001, Překvapení), Binta y la gran idea (2004, Binta a skvělý 
nápad; + střih), který byl s dalšími čtyřmi kr. f. uveden pod názvem En el mundo a cada 
rato (2004, Po celém světě každou chvíli), La cabina (V–2005, Kabina), Última voluntad 
(2010, Poslední vůle), Depresión (2012, Deprese), El regalo (2012, Dárek), Dolor (2013, 
Bolest; + střih), Invictus: El correo del César (2013, Nepřemožitelní: Pošta pro Césara), 
Bienvenidos (2015, Vítejte; + střih); (dlouhé filmy) El milagro de P. Tinto (1998, Zázračný P. 
Tinto; + hlas), bláznivá komedie Agenti Dementi (2003, La gran aventura de Mortadelo y 
Filemón; + hlas), Cándida (2006; r. Guillermo Fesser; spol. sc., prod.), Camino (2008; + 
střih), úvodní a závěrečná sekvence epizodového filmu Al final todos mueren (2013, Na 
konci všichni zemřou; spol r., spol. sc., herec), animovaný snímek o dobrodružstvích dvou 
potrhlíků Agenti Dementi (2014, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo; + hlas).
 –jl– 
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Akce Arktida 
barevný, dobrodružný, rodinný, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby 
Digital, dlouhý – 87 min. 
 
Původní název: Operasjon Arktis. Země původu: Norsko. Výrobce: Filmkameratene, Norsk 
Filminstitutt (podpora), Spillefilmkonsulent Wibecke Rønseth (podpora), Filmfonds Nord 
(podpora). Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 27.10.2016. Mluveno: česky (dabováno). – I 
příběh z ledové pustiny může být plný hřejivého úžasu. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Norsko: Bodø, Špicberky. 
 
AUTOŘI: Režie: Grethe Bøe-Waalová. Předloha: Leif Hamre (novela Operasjon Arctic, 1971, 
Operace Arktida). Scénář: Grethe Bøe-Waalová. Kamera: Gaute Gunnari. Architekt: Are 
Sjaastad. Návrhy kostýmů: Ellen Ystehedeová. Masky: Dorte Pedersenová. Střih: Anders 
Refn, Benjamin Sjur Blom. Zvuk: Mads Olsen, Daniel Angyal (design). Producent: John M. 
Jacobsen, Sveinung Golimo, Marcus Brodersen. Vizuální efekty: Ivar André Rystad 
(supervize). Zvláštní efekty: Johan Harnesk (supervize), Kai Kolstad Rødseth (supervize). 
Hudba: Trond Bjerknaes. Koordinátor kaskadérů: Kai Kolstad Rødseth. 
 
Hrají: Kaisa Antonsenová (Julia), Ida Leonora Valestrand Eikeová (Ida), Leonard Valestrand 
Eike (Sindre), Line Verndalová (matka Inger Maria), Nicolai Cleve Broch (otec Dag), Lars 
Arentz-Hansen (plukovník Holm), Kristofer Hivju (lovec), Evy Kasseth Røstenová 
(Hendriksenová), Per Kjerstad (Myrmo).  
 
Dabing: Klára Nováková (Julia), Karolína Křišťálová (Ida), Mikuláš Převrátil (Sindre), Vanda 
Konečná (matka Inger Marie), Svatopluk Schuller (otec Dag), Igor Bareš (plukovník Holm), 
Tereza Causidisová (Hendriksenová), Petr Lněnička (Myrmo).  
 
Překlad české verze: Jarka Vrbová. Dialogy české verze: Petr Sitár. Režie české verze: Alice 
Hurychová (LS Productions dabing).  
 
Ceny: MF filmů pro děti, Montreal 2015 (FIFEM): Velká cena Montrealu (dětská porota). 
MFF Molodist, Kyjev 2015: nejlepší film. Norské výroční ceny Amanda: nejlepší film pro děti 
a mládež. 
 
Norská režisérka Grethe Bøe-Waalová natočila jako svůj druhý film Akce Arktida volný přepis 
novely průkopníka norské vrtulníkové záchranné služby a autora knih pro mládež Leifa 
Hamreho (1914-2007) Operace Arktida (1971). Tvůrci přenesli napínavý děj, odehrávající se v 
pustinách Špicberk, do současnosti. - Důstojnice Inger Maria s třináctiletou Julií a osmiletými 
dvojčaty Idou a Sindrem se právě přestěhovala do Bodø. Sindre se ve škole popere se starším 
klukem. Sourozenci pak utečou a tajně nastoupí do vrtulníku, letícího údajně do Stavangeru, 
kde je ještě jejich otec (pilot vrtulníku). Stroj však kvůli záchraně lovce, napadeného 
medvědicí, přistane na ostrůvku Půlměsíc, kde děti vyskočí. Až příliš pozdě pochopí, že 
nejsou ve Stavangeru. Přespí v lovcově chatě a ráno zjistí svou situaci. Julia se o dvojčata 
stará. Chce zprovoznit starou vysílačku, ale ta vypadne Idě z ruky a zmizí po ledu pryč. Děti se 
pozvolna učí žít v pustině. Je s nimi zapomenutý pes z lovcova spřežení. Do chaty se marně 
dobývá medvědice. Když už nemají co jíst, objeví sklípek se zvěřinou. Jenže ten jim záhy 
medvědice vyrabuje. Julia se s dětmi vydá na sněžném skútru přes fjord. Sindre se cestou 
proboří do ledové vody a ona při jeho záchraně málem zahyne. Musejí se vrátit. – Na 
základně zoufalí rodiče sledují bezvýsledné pátraní po dětech, jež hledá i Interpol. – Julia s 
Idou najdou ztracenou vysílačku a malá dívka ji zprovozní. Ruský radiotelegrafista pak 
informuje Nory, kteří spustí Akci Arktida. Nad ostrovem zuří orkán. Julia zapálí hranici naftou, 
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sud však exploduje. Požár zachvátí i chatu. Zachránci na poslední chvíli vidí velký oheň a 
přistanou. Rodina se konečně shledá... -tbk- 
 
GRETE BØE-WAALOVÁ, norská herečka a režisérka, která natáčí reklamní spoty, krátké 
hrané filmy a pracuje i v televizi; realizovala mj. několik epizod z oblíbené norské soap 
opery Hotel Caesar. Debutovala celovečerním rodinným snímkem Titanics ti liv (2007, 
Deset životů kočky Titanic), po němž následoval další rodinný snímek o dobrodružství tří 
sourozenců na pustém ostrově u Špicberk Akce Arktida (2014, Operasjon Arctic; + sc.), 
který získal norskou výroční cenu Amanda za nejlepší film pro děti a mládež. -tbk- 
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Alenka v Říši divů: Za zrcadlem 
barevný, trikový, rodinný, dobrodružný, fantasy, přístupný, 1:1,85, 2–D, 3-D, IMAX, 4-D, 
Dolby Digital, délka – 113 min. 
 
Původní název: Alice Through the Looking Glass. Země původu: USA. Výrobce: Roth Films, 
Team Todd, Tim Burton. Pro Walt Disney Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
26.5.2016. Mluveno: anglicky (české titulky – 2-D, IMAX), česky (dabováno – 2-D, 3-D, IMAX, 
4DX). – Přijde čas na trochu potrhlosti. 
 
Distribuce: Falcon (do 25.5.2018). 
 
AUTOŘI: Režie: James Bobin. Pomocná režie: Shaun O’Dell (druhá režie). Předloha: Lewis 
Carroll (postavy z knih). Scénář: Linda Woolvertonová. Kamera: Stuart Dryburgh. Druhá 
kamera: Shaun O’Dell. Architekt: Dan Hennah. Návrhy kostýmů: Colleen Atwoodová. 
Masky: Peter King (+ účesy), Matthew Smith (prostetika). Střih: Andrew Weisblum. Zvuk: 
John Midgley. Výkonná produkce: John G. Scotti. Producent: Joe Roth, Suzanne Toddová, 
Jennifer Toddová, Tim Burton. Vizuální efekty: Ken Ralston (supervize), Jay Redd (supervize), 
Sony Pictures Imageworks, Double Negative, Basilic Fly Studio, The Visual Effects Company. 
Zvláštní efekty: Neil Corbould. Hudba: Danny Elfman, Chris Bacon (dodatečná hudba), T.J. 
Lindgren (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: 
Ben Cooke.  
 
Hrají: Mia Wasikowská (Alenka Kingsleighová), Anne Hathawayová (Bílá královna Mirana), 
Johnny Depp (Kloboučník), Rhys Ifans (Zanik Hightopp), Helena Bonham Carterová (Srdcová 
královna Iracebeth), Sacha Baron Cohen (Čas), Lindsay Duncanová (Helen Kingsleighová), Leo 
Bill (Hamish), Matt Lucas (Tydlidum a Tydlidýn), Geraldine Jamesová (lady Ascotová). Hlasy: 
Matt Vogel (Wilkins), Alan Rickman (motýl Absolem), Stephen Fry (kocour Šklíba), Michael 
Sheen (Bílý králík), Timothy Spall (Bayard). 
 
Dabing: Marika Šoposká (Alenka Kingsleighová), Lenka Vlasáková (Bílá královna Mirana), 
Alexandr Rašilov (Kloboučník), David Suchařípa (Zanik Hightopp), Tatiana Vilhelmová 
(Srdcová královna Iracebeth), Jan Vondráček (Čas), Dana Batulková (Helen Kingsleighová), 
Kamil Halbich (Hamish), Radek Kuchař (Tydlidum a Tydlidýn), Pavel Tesař (Wilkins), Jaromír 
Meduna (motýl Absolem), Jan Vlasák (kocour Šklíba), Otakar Brousek ml. (Bílý králík), Jiří 
Panzner (Bayard). 
 
České titulky: Vojtěch Kostiha. Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: 
Braňo Holiček. Režie české verze: Braňo Holiček (Studio Virtual).  
 
Výpravná dobrodružná triková fantasy Alenka v Říši divů: Za zrcadlem je třetím celovečerním 
snímkem anglického režiséra Jamese Bobina. S knihou Lewise Carrolla Alenka v kraji divů a za 
zrcadlem (1872, česky naposledy Československý spisovatel, Praha 2010) nemá kromě 
postav nic společného. Bezprostředně však navazuje na vizuálně podmanivou adaptaci 
Alenka v Říši divů (2010, Alice in Wonderland) Tima Burtona, který se tentokrát na filmu 
podílel jako spoluproducent. – Alenka Kingsleighová jako kapitánka odvážně unikne pirátské 
přesile v Malackém průlivu. Po návratu do Londýna se dozví, že starý lord Ascot zemřel. Jeho 
nástupcem je odmítnutý nápadník Hamish, který chce odkoupit její loď kvůli finančním 
problémům Kingsleighových. Na slavnosti u Hamishe dívka zahlédne modrého motýla 
(Absolema), za nímž projde zrcadlem. Ocitne se tak opět u přátel, Bílé královny Mirany, 
Bílého králíka, Zajíce Březňáka, dvojčat Tydliduma a Tydlidýna a kocoura Šklíby. Staří známí jí 
sdělí, že Kloboučník chřadne. Kvůli náhodnému nálezu papírového kloboučku došel totiž k 
přesvědčení, že jeho rodina žije, i když se myslelo, že zahynula při Tlachapoudově vražedném 
útoku na město. Bílá královna pošle Alenku za Časem. Dívka v rozlehlém zámku drze ukradne 
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odmítavému Času (napůl muž, napůl hodinový stroj) kouli Chronosféru, umožňující cestovat 
zpět v čase. Překoná různá úskalí, potká Srdcovou královnou Iracebeth (a zjistí, že je zakrslá a 
má velkou hlavu kvůli pádu v dětství, který nepřímo zavinila Mirana), seznámí se s mladým 
Kloboučníkem, málem přivede do záhuby celou kouzelnou říši, ale nakonec Kloboučníkova 
otce Zanika s početnou rodinou najde zmenšenou v zaskleném mraveništi u Iracebeth. Vše 
se v dobré obrátí: Kloboučník se setká s příbuznými, Iracebeth odpustí Miraně a Chronosféra 
je opět na svém místě. Alenka se vrátí domů. Její matka odmítne prodat Hamishovi loď a 
mladá kapitánka opět vyrazí na moře. – Akční snímek je, podobně jako předchozí Burtonův 
film, vizuálně barvitý a nabitý efekty, jenže příběh je překombinovaný, má až moc zběsilé 
tempo, nadbytečné vedlejší motivy a postrádá Carrollovu poetiku i humor. Je věnován Alanu 
Rickmanovi (1946-2016), pro něhož bylo namluvení motýla Absolema poslední filmovou 
prací. –kat- 
 
JAMES BOBIN (nar. 1972, Abingdon, Oxfordshire, Anglie) vyrůstal jako syn sportovního 
komentátora Davida Bobina v hampshirském městečku Titchfield. Vystudoval historii na 
Oxfordské univerzitě. Začínal v druhé polovině 90. let jako asistent a posléze scenárista 
seriálů Fantasy Football League a The 11 O’Clock News, v jehož humorných skečích na sebe 
poprvé upozornili komici Sacha Baron Cohen a Ricky Gervais. Uplatnil se jako autor a 
režisér oceněného komediálního seriálu Da Ali G Show (2000), vytvořeného Sachou 
Baronem Cohenem pro stanici Channel 4, jehož úspěšná americká verze vznikla z Bobinovy 
iniciativy v koprodukci s HBO (2003-04; dvě režisérské a dvě scenáristické nominace na 
Emmy). Společně s oběma hlavními představiteli Jemainem Clementem a Bretem 
McKenziem vytvořil další úspěšný seriál HBO, nazvaný Flight of the Conchords (2007-09; + 
spol. sc., spol. píseň, spol. režie, spol. prod. – TV), za nějž byl sedmkrát nominován na Cenu 
Emmy. Jako režisér je také podepsán pod jednou epizodou veseloherní antologie Comedy 
Lab (Laboratoř komedie) a seriálu o ženě s destruktivními sklony Enlightened (Mé nové Já 
– TV). Ve filmu se uplatnil dvěma mupetími veselohrami, než mu byla svěřena režie jeho 
největšího projektu, pokračování Burtonovy Alenky v Říši divů (2010). Jeho manželkou je 
historička Francesca Beaumanová, s níž žije od začátku tisíciletí v Kalifornii, kde 
vychovávají dceru a dva syny. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) Mupeti (2011, 
The Muppets), Muppets Most Wanted (2014, A zase ti Mupeti!; + spol. sc. – TV), Alenka v 
říši divů: Za zrcadlem (2016, Alice Through the Looking Glass). -mim- 
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Alice Cooper 
barevný/černobílý, hudební dokument, životopisný, přístupný, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 98 min. 
 
Původní název: Super Duper Alice Cooper. Země původu: Kanada. Výrobce: Banger Films. Ve 
spolupráci: Eagle Rock Entertainment, The Movie Network, Movie Central. Rok copyrightu: 
2014. Premiéra: 1.9.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Vítejte v jeho děsivém snu. Předtím 
než na pódia přišel Marilyn Manson, předtím než na plátna přišel Freddie Kruger, svět hrůzy 
ovládal Alice Cooper. 
 
Distribuce: Atlantis Entertainment. 
 
AUTOŘI: Režie: Reginald Harkema, Scot McFadyen, Sam Dunn. Scénář: Reginald Harkema, 
Scot McFadyen, Sam Dunn. Architekt: Derek Tokar. Střih: Alex Shuper, Reginald Harkema. 
Zvuk: Kevin MacKenzie. Výkonná produkce: Shep Gordon, Geoff Kempin, Terry Shand, David 
Reckziegel, Noah Segal, Reginald Harkema. Producent: Scot McFadyen, Sam Dunn. Vizuální 
efekty: Derek Tokar, Alexey Terehoff, Chris Moberg, Mike Sevigny, Jaan Silmberg. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Amy Fritzová (hudební supervize), Erin 
Huntová (hudební supervize). 
  
Účinkují: Alice Cooper, Shep Gordon, Dennis Dunaway, Ella Furnierová, Sheryl Cooperová, 
Bob Ezrin, Neil Smith, Bernie Taupin, Iggy Pop, Elton John, John Lydon, Dee Snider, Pamela 
Des Barresová, Wayne Kramer.  
 
České titulky: neuvedeno.  
 
Brzy po snímku Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne (2011, God Bless Ozzy Osbourne; r. Mike Fleiss, 
Mike Piscitelli) přivádí distribuční společnost Atlantis Entertainment další hudební dokument 
o významné osobnosti rockové scény dvacátého století. Snímek Reginalda Harkemy, Scota 
McFadyena a Sama Dunna, nazvaný u nás jednoduše Alice Cooper, je originálně pojatým 
„životopisem“ čelného představitele tzv. shock rocku, Alice Coopera, vlastním jménem 
Vincenta Damona Furniera (nar. 1948), syna pastora, který se v 70. letech změnil v ikonu, 
proslulou především divadelní podobou rockové hudby. Jeho jevištní show provázely šokující 
hororové výstřelky (gilotiny, elektrická křesla, krev nebo hroznýš královský). Extrémy se 
odrážely i v muzikantově životě, spjatém s přemírou alkoholu a drog, jichž se nakonec 
dokázal zbavit. Vyprávění tak končí Cooperovým triumfálním návratem na scénu v roce 1986. 
Tvůrci (Sam Dunn a Scot McFadyen jsou dokumentaristé specializovaní na rockový hudební 
žánr a Reginald Harkema je především střihač) s Cooperovým komentářem sledují jeho 
začátky, kariéru, pád a vzkříšení, přičemž se jako obvykle opírají zejména o archivní záběry, 
záznamy z koncertů, klipy a o výpovědi samotného zpěváka, jeho blízkých, přátel, groupies i 
kolegů. Přednostní snímku je dynamický střih, včetně prostřihů z němých hororových filmů, a 
propracovaný audiovizuální styl (se zajímavým využitím dobových fotografií). – Český 
distributor spojil uvedení filmu s recesistickou kampaní Alice Coopera jako kandidáta na 
amerického prezidenta. 
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Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda 
barevný, hraný/animovaný, rodinný, hudební, komedie, road movie, přístupný, 1:1,85, 2-D, 
Dolby Digital 5.1, dlouhý – 86 min. 
 
Původní název: Alvin and the Chipmunks: The Road Chip. Země původu: USA. Výrobce: 
Bagdasarian Company. Pro Fox 2000 / Regency Pictures. Rok výroby: 2015. Premiéra: 
28.1.2016. Monopol: CinemArt (do 28.7.2017). Mluveno: česky, slovensky (dabováno). – 
Rychle a chlupatě. 
 
AUTOŘI: Námět: Ross Bagdasarian, Janice Karmanová - postavy. Scénář: Randi Mayem 
Singerová, Adam Sztykiel. Režie: Walt Becker. II. režie: Thomas E. Ackerman. Kamera: Peter 
Lyons Collister. Hudba: Mark Mothersbaugh. Hudební supervize: Tom Wolfe, Manish Raval. 
Různé skladby a písně. Výprava: Richard Holland. Kostýmy: Mary Claire Hannanová. Střih: 
Ryan Folsey. Zvuk: Todd Weaver. Vizuální efekty: (supervize) Joe Letteri; (+ animace) Weta 
Digital. Zvláštní efekty: (koordinátor) Caius Man. Koordinátor kaskadérů: Jack Gill. Výkonní 
producenti: Karen Rosenfeltová, Arnon Milchan, John Starke, Steve Waterman. Producenti: 
Janice Karmanová, Ross Bagdasarian. České dialogy a režie české verze: Petr Pospíchal 
(Barrandov Studio). 
 
HERCI: Jason Lee (Dave – Dalibor Gondík), Tony Hale (agent Suggs – Ladislav Cigánek), 
Kimberly Williams-Paisleyová (Samantha – Sabina Laurinová), Josh Green (Miles – Robin 
Pařík), Bella Thorneová (Ashley), John Waters (cestující první třídy), Jennifer Coolidgeová 
(paní Priceová – Vanda Károlyi), Uzo Adubaová (kontrolorka na letišti). – HLASY: Viktor 
Dvořák/Justin Long (Alvin), Ivo Hrbáč/Matthew Gray Gubler (Simon), Jan Maxián/Jesse 
McCartney (Teodor), Vanda Károlyi/Anna Farisová (Jeanette), Zuzana Norisová/Christina 
Applegateová (Brittany).  
  
Po kombinovaných snímcích Alvin a Chipmunkové (2007, Alvin and the Chipmunks; r. Tim 
Hill), Alvin a Chipmunkové 2 (2009, Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel; r. Betty 
Thomasová) a Alvin a Chipmunkové 3 (2011, Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked; r. Mike 
Mitchell) natočil režisér Walt Becker další díl série Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda. 
Pokračují v ní dobrodružství trojice muzikálních hlodavců, které v roce 1958 proslavil 
písničkář Ross Bagdasarian, a jejich opatrovníka, skladatele Davea. – Čipmanky Alvina, 
Teodora a Simona zneklidní, když jim Dave sdělí, že začíná novou kapitolu života. Na 
minigolfu je seznámí se svou přítelkyní Samanthou a jejím dospívajícím a nepřátelským 
synem Milesem. Čipmankové se rozhodnou překazit Daveovi žádost o Samanthinu ruku. 
Dave s přítelkyní odjedou do Miami na párty k albu Daveovy mladičké chráněnky Ashley. 
Čipmankové uzavřou s Milesem spojenectví a vyrazí letadlem za nimi. Kvůli nim dojde na 
nouzové přistání, po němž uniknou bezpečnostnímu agentu Suggsovi a vyrazí do Miami 
napřed taxíkem a pak autobusem; na jízdné vydělávají hraním a Miles je doprovází na kytaru. 
Cesta se Suggsem v patách vede mj. přes Texas a New Orleans, kde si užijí v jazzovém 
průvodu. V Miami se ukáže, že zásnuby měl v plánu Daveův přítel Barry. Nakonec čipmanci 
vše napraví: agenta Suggse znemožní, omluví se a zazpívají na párty i s Milesem, Ashley a s 
kamarádkami čipmankami. Dave pochopí, že jsou rodina, a tak „kluky“ úředně adoptuje. – 
Snímek obsahuje četné odkazy na minulé díly a nijak nevybočuje ze série. Řídký děj je 
prošpikovaný a natahovaný nenápaditými tanečními čísly s chytlavou muzikou. -kat- 
 
WALT BECKER (vl. jm. Walter William Becker, nar. 16.9.1968, Los Angeles) vyrůstal v 
Pasadeně. Vystudoval sdělovací prostředky na Kalifornské univerzitě (UCLA) a pak 
absolvoval filmovou a televizní fakultu Jihokalifornské univerzity (USC; 1995). Nejdřív se 
prosadil jako autor dvou románů, příběhu skupiny archeologů, kteří v Africe objeví stopy 
mimozemšťanů, Chybějící článek (1998, česky 2000) a dramatu maloměstského lékaře, 
jenž se má stát ministrem zdravotnictví, Misconception (2001, Mylná představa), napsaný 
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se známým právníkem Robertem Shapirem. V Hollywoodu se uplatnil jako tvůrce 
veseloher, z nichž divácky nejúspěšnější je motorkářská komedie Divočáci. Pracoval také 
pro televizi. Byl spolutvůrcem komediálního seriálu z prostředí vysokoškolské koleje Glory 
Daze (2010-11, Opar slávy; + spol. sc., spol. režie, spol. prod.) a režíroval čtyři epizody 
rodinné show Kirby Buckets (2014-15), jejíž titulní třináctiletý hrdina chce být animátorem, 
a jeden díl úspěšného sitcomu Sullivan & Son (Sullivan a syn – TV). Jako výkonný 
producent je podepsán pod seriálem Bad Samaritans (2013, Špatní samaritáni). Společně s 
Michaelem Alanem Nelsonem napsal komiksový román z apokalyptické budoucnosti Last 
Reign: Kings of War (2010, Poslední panování: Králové války). – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) komedie o muži, váhajícím před dlouhodobým vztahem, Buying the Cow 
(2000, Supersvůdníci 2; + spol. sc. – V) s Jerrym O’Connellem, obhroublá teenagerská 
komedie Sexy párty (2001, Van Wilder; + herec) s Ryanem Reynoldsem v titulní úloze 
věčného studenta, komediální road movie o čtyřech přátelích, kteří opráší své motorky a 
vydají se po letech znovu na silnici, Divočáci (2007, Wild Hogs) s Timem Allenem a Johnem 
Travoltou, neprodaný komediální pilot 1321 Clover (TV-2013), bláznivá veselohra o dvou 
kamarádech a obchodních partnerech, kteří se musejí postarat o sedmiletá dvojčata, Old 
Dogs (2009, Starý páky – V) s Johnem Travoltou a Robinem Williamsem, čtvrtá část veverčí 
filmové série Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda (2015, Alvin and the Chipmunks: The 
Road Chip) s Jasonem Leem; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) 
Ošetřovatel (2011, Zookeeper; r. Frank Coraci), neprodané komediální piloty Thunderballs 
(TV-2011) a Do It Yourself (TV-2014, Udělej si sám; + spol. sc.).  -mim- (1/2016) 
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American Honey 
barevný, psychologický, sociální drama, road movie, 15 přístupnost, 1:1,37, 2–D, zvuk – 5.1, 
dlouhý - 164 min. 
 
Původní název: American Honey. Země původu: Velká Británie, USA. Výrobce: Parts & 
Labor, Pulse Film, Mandown Pictures (spolupráce), Maven Pictures (zákazník), Film4 
(zákazník), BFI (zákazník). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 27.10.2016. Mluveno: anglicky 
(titulky). 
 
Distribuce: CinemArt (do 27.10.2019). Lokace: USA: Muskogee (Oklahoma), Kansas City 
(Kansas), Grand Island (Nebraska), Rapid City (Jižní Dakota), Pine Ridge (Jižní Dakota), 
Williston (Severní Dakota), Omaha. 
 
AUTOŘI: Režie: Andrea Arnoldová. Scénář: Andrea Arnoldová. Kamera: Robbie Ryan. 
Architekt: Kelly McGeheeová. Návrhy kostýmů: Alex Bovardová. Střih: Joe Bini. Zvuk: 
Rashad Omar, Nicolas Becker (design zvuku). Výkonná produkce: Rose Garnettová, David 
Kosse, Ben Roberts, Lizzie Franckeová, Celine Rattrayová, Trudie Stylerová, Charlotte 
Ubbenová, Hardy Justice, Marisa Cliffordová, Paul Grindey, Mike Goodridge, Melissa Hook 
Shahbazianová. Producent: Lars Knudsen, Jay Van Hoy, Pouya Shahbazian, Alice 
Weinbergová, Thomas Benski, Lucas Ochoa. Koproducent: Julia Ohová. Vizuální efekty: 
Jonathan Privett (supervize), Double Negative. Zvláštní efekty: Andy Jarosz (koordinátor). 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Earworm Music (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Kent W. Luttrell. 
 
Hrají: Sasha Laneová (Star), Riley Keoughová (Krystal), Shia LaBoeuf (Jake), Raymond Coalson 
(JJ), Chad McKenzie Cox (Billy), Verronikah Ezellová (QT), Arrielle Holmesová (Pagan), Garry 
Howell (Austin), Crystal B. Iceová (Katness), McCaul Lombardi (Corey), Shawna Rae 
Moseleyová (Shaunte), Dakota Powersová (Runt), Isaiah Stone (Kalium), Kenneth Kory 
Tucker (Sean), Christopher David Wright (Riley), Will Patton (kovboj), Daran Shinn (kovboj), 
Sam Williamson (kovboj). 
 
České titulky: Petr Fantys (Filmprint Digital).  
 
Ceny: MFF v Cannes 2016: Cena poroty, Zvláštní uznání ekumenické poroty. Ceny Britského 
nezávislého filmu (BIFA): nejlepší film, nejlepší režie (Andrea Arnoldová), nejlepší herečka 
(Sasha Laneová), nejlepší technický počin (Robbie Ryan). – Cena BAFTA: (nominace) 
výjimečný britský film roku (Andrea Arnoldová, Lars Knudsen, Pouya Shahbazian, Jay Van 
Hoy). 
 
I ve svém prvním americkém filmu American Honey se britská režisérka Andrea Arnoldová se 
opět věnuje téměř dokumentaristickému popisu sociální situace mladých lidí z okraje 
společnosti. Její road movie líčí cestu skupiny teenagerů, podomně prodávajících časopisecké 
předplatné po americkém Středozápadě. Inspirací pro oceňovanou filmařku byl článek v New 
York Times z roku 2007. Zaujalo ji zvláštní prostředí mladých lidí, putujících krajem vcelku 
svobodně a bez přílišných závazků, i když podřízených určité obchodní disciplíně. Tu ve filmu 
zajišťuje rázná Krystal, vedoucí skupinky bezprizorných chlapců i dívek z různých míst, ale s 
podobnými dosavadními zkušenostmi, pro něž je tento způsob života spjatý s popíjením a s 
drogami, útěkem z domova a hledáním něčeho nového. Protagonistkou je mladičká Star, 
pocházející z vrstvy bílé chudiny (white trash), která se ke skupině přidá, když opustí mladší 
sourozence. Zamiluje se do agilního staršího Jakea, který je šéfčiným milencem a který ji po 
svém zasvěcuje do „obchodních praktik“. Sám při prodeji lže a občas v navštívených 
domácnostech něco ukradne. Star při prodeji značně riskuje, když se přidá k řidiči náklaďáku 
nebo k trojici postarších „kovbojů“, kteří ji pozvou na grilování. Zasáhne tu Jack, který muže 
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ohrožuje pistolí a odveze odtud dívku v jejich kabrioletu. Pak se spolu pomilují. Star brzy 
zažije zklamání, ale posléze se vzpamatuje a je rozhodnutá dál pokračovat v cestě... – 
Arnoldová obsadila do teenagerských rolí vesměs neherce, včetně debutující studentky 
Sashy Laneové. Poměrně malý štáb strávil na cestě celkem 56 dní, přičemž žil podobným 
způsobem jako hrdinové: přespával v laciných motelech a pohyboval se pouze po silnicích. 
Film, snímaný stálým režisérčiným spolupracovníkem Robbiem Ryanem často z ruky, 
připomíná americké nezávislé filmy, má však nadměrnou délku. Důležitou roli v něm hraje 
bohatý a různorodý soundtrack. -tbk- 
 
ANDREA ARNOLDOVÁ (nar. 5.4.1961, Dartford, Kent, Anglie) začínala po maturitě jako 
tanečnice v různých televizních pořadech (např. Top of the Pops). Uplatnila se jako jedna z 
moderátorek oblíbeného sobotního dětského pořadu na stanici ITV, nazvaného No. 73 
(1982-88, Číslo 73). Byla také autorkou a průvodkyní pravidelného pořadu ekologické 
výchovy pro mládež A Beetle Called Derek (1990, Brouk jménem Derek). Na počátku 90. let 
odešla z televize a rok žila v Los Angeles, kde navštěvovala režijní kurzy Amerického 
filmového institutu (AFI). Po návratu do Anglie se podílela na přírodních TV dokumentech. 
Prosadila se jako režisérka krátkých filmů; její debut Mléko byl vybrán do Týdne kritiky na 
MFF v Cannes. Zaujala i dalšími krátkými snímky: Pes o patnáctileté dívce na schůzce s 
násilnickým přítelem a zejména Vosa, drsný příběh svobodné matky čtyř dětí, za nějž 
dostala Oscara a desítky dalších ocenění. Režírovala také epizodu Bed Bugs (2003, Štěnice) 
o mladíkovi, jenž přijme svoji homosexualitu a odejde od těhotné přítelkyně, z TV 
antologie půlhodinových příběhů debutujících scenáristů Coming Up (Co chystáme). V 
celovečerní tvorbě, v níž navazuje na tradice britského civilismu a sociálního filmu, 
debutovala temným psychologickým dramatem ze současného Glasgowa Red Road (mj. 
Cena poroty na MFF v Cannes, Cena londýnských filmových kritiků pro nejlepšího britského 
nováčka), které bylo první částí třídílného projektu filmů se stejnými postavami, nazvaným 
Advance Party (Předsunutý oddíl) a iniciovaným Larsem von Trierem. Dalším dramatem 
dysfunkční rodiny Fish Tank (mj. Cena poroty na MFF v Cannes ex aequo, Zvláštní cena 
poroty na MFF v Chicagu, Britská nezávislá filmová cena za režii, nominace na Evropskou 
filmovou cenu za režii a na Britskou nezávislou filmovou cenu za scénář) se zařadila mezi 
přední představitele současného ostrovního autorského filmu. Její první zámořský snímek 
American Honey získal Cenu poroty a Zvláštní uznání ekumenické poroty na MFF v Cannes. 
– Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Milk (1998, Mléko), Dog 
(2001, Pes) a Wasp (2003, Vosa), Red Road (2006, Red Road), Fish Tank (2009, Fish Tank), 
další adaptace prózy Emily Brontëové Wuthering Heights (2010, Bouřlivé výšiny; + spol. 
sc.), road movie o partě mladých podomních obchodníků, putujících americkým 
Středozápadem, American Honey (2016, American Honey) se Shiou LaBeoufem, Riley 
Keoughovou a s neherci.  -mim- 
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Americká idyla 
barevný, psychologický, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 109 
min. 
 
Původní název: American Pastoral. Země původu: USA. Výrobce: Lakeshore Entertainment, 
Lionsgate. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 17.11.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – 
Nekompromisně obyčejný příběh. 
 
Distribuce: CinemArt (do 9.9.2026). Lokace: USA: Pittsburgh (Pensylvánie). 
 
AUTOŘI: Režie: Ewan McGregor. Předloha: Philip Roth (román American Pastoral, 1997, 
česky naposledy Americká idyla, nakl. Mladá fronta, Praha 2016). Scénář: John Romano. 
Kamera: Martin Ruhe. Architekt: Daniel B. Clancy. Návrhy kostýmů: Lindsay Ann McKayová. 
Masky: Judy Chinová, Mike Marino (prostetika). Střih: Melissa Kentová. Zvuk: Chris Strollo, 
Christopher S. Aud (supervize). Výkonná produkce: Eric Reid, Terry A. McKay. Producent: 
Tom Rosenberg, Gary Lucchesi, Andre Lamal. Koproducent: Zane Weiner. Vizuální efekty: 
James McQuaide (supervize), Celluloid Visual Effects, Lola VFX. Zvláštní efekty: Ray Bivins 
(koordinátor). Hudba: Alexandre Desplat. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Nash Edgerton. 
 
Hrají: Ewan McGregor (Seymour Švéd Levov), Jennifer Connellyová (Dawn Levovová), Dakota 
Fanningová (Merry Levovová), Peter Riegert (Lou Levov), Rupert Evans (Jerry Levov), Uzo 
Adubaová (Vicky), David Strathairn (Nathan Zuckerman), Molly Parkerová (Sheila Smithová), 
Valorie Curryová (Rita Cohenová), Hannah Nordbergová (dvanáctiletá Merry), Julia 
Silvermanová (Sylvia Levovová), Mark Hildreth (agent Dolan), Samantha Mathisová (Penny 
Hamlinová), David Whalen (Bill Orcutt).  
 
České titulky: Petr Putna (Filmprint Digital).  
 
Britský herec Ewan McGregor debutuje jako režisér stejnojmennou adaptací románu Philipa 
Rotha Americká idyla (1997), oceněného Pulitzerovou cenou. V psychologickém dramatu, 
odehrávajícím se od 40. do 60. let (s prologem a epilogem z 90. let) je hlavním tématem 
rozpad šťastné americké rodiny, způsobený politickou radikalizací jediné dcery, z níž se stane 
teroristka. V obecnější poloze zaznamenává příběh zlom v americké společnosti v 60. letech, 
způsobený zejména traumatem vietnamské války. – Spisovatel Nathan Zuckerman (vypravěč) 
se na abiturientském srazu v 90. letech setká s lékařem Jerrym Levovem. Dozví se od něj, že 
jeho bratr Seymour Švéd Levov, který byl kdysi sportovní hvězdou školy a který se oženil se 
spolužačkou a místní královnou krásy Dawn, právě zemřel. Jerry mu vypráví o tragédii, která 
bratra postihla. Švéd žil s manželkou a dcerou Merry v Old Rimrocku u Newarku ve státě New 
Jersey. Převzal po otci vzkvétající rodinnou továrnu na rukavice, v níž zaměstnával zejména 
černochy. Merry od dětství koktala, což podle terapeutky Sheily byla reakce na úspěšnost 
jejích rodičů. V šedesátých letech se šestnáctiletá dívka radikalizuje a po explozi místní pošty, 
při níž zahyne její oblíbený nájemce, zmizí. FBI je přesvědčena, že se Merry podílela na 
bombovém atentátu. Ve vypjaté době rasových nepokojů a protestů proti válce ve Vietnamu 
podobné teroristické činy narůstají. Nepokoje zasáhnou i Newark. Rodiče se nemohou se 
zmizením dcery vyrovnat. Po čase Švéda kontaktuje kovaná anarchistka a marxistka Rita 
Cohenová, nedovolí mu setkat se s Merry a obere ho o deset tisíc dolarů. – Dawn se kvůli 
dceři zhroutí a později si začne románek s architektem a malířem Billem Orcuttem. 
Manželství se rozpadne. – Levov po čase zahlédne na ulici Ritu a donutí ji prozradit, kde je 
Merry. Setká se se zbědovanou dcerou, z níž je dnes džinistka (členka sekty, chránící vše živé 
a odmítající násilí). Merry mu přizná, že spáchala tři bombové atentáty, při nichž zahynuli 
čtyři lidé. Po útoku na místní poštu jí pomohla utéct terapeutka Sheila. Dívka se ocitla v 
prostředí radikálů a byla mimo jiné znásilněna. Odmítne otcovu pomoc a požádá ho, aby ji 
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nechal být. Švéd se z dceřiných zločinů a z toho, jak dopadla, nikdy nevzpamatoval. – Nathan 
se po abiturientském večírku zúčastní pohřbu, na němž se po skončení obřadu objeví Merry 
a mlčky projde kolem příbuzných. – Tradičně vystavěný snímek s několika archivními 
sekvencemi se soustřeďuje na postižení dobové atmosféry a těží z dobrého hereckého 
obsazení; protagonistu z židovské rodiny ztvárnil sám Ewan McGregor. -tbk- 
 
EWAN McGREGOR (vl. jm. Ewan Gordon McGregor, nar. 31.3.1971, Perth, Perthshire, 
Skotsko) pochází z učitelské rodiny a vyrůstal ve skotském městečku Crieff. Jeho životní 
dráhu nejvíce ovlivnil strýc Denis Lawson, který působil jako herec na jevišti i ve filmu (mj. 
povstalecký pilot Wedge v původní trilogii Hvězdných válek). McGregor vystudoval 
herectví na londýnské Guildhall School of Music and Drama (1989-92) a začínal na divadle 
a v televizi. Ve filmu se prosadil u režiséra Dannyho Boylea, především úlohou feťáka 
Rentona v kultovním hitu Trainspotting (Cena londýnských filmových kritiků, spol. s filmy 
Kniha snů, Emma a Odpískáno). Jako host vystoupil v TV seriálech Kavanagh QC, Tales from 
the Crypt (Příběhy ze záhrobí – TV) a ER (Pohotovost – TV), za nějž byl nominován na Cenu 
Emmy. Velkou popularitu získal díky roli mladého Obi-Wana Kenobiho v další Lucasově 
trilogii Star Wars, herecky vděčnější příležitosti však měl jako spisovatel James Joyce v 
životopisném dramatu Nora (nominace na irskou výroční cenu IFTA), básník Christian v 
muzikálu Moulin Rouge (Evropská filmová cena, Cena londýnských filmových kritiků, 
nominace na Zlatý glóbus a na Australskou filmovou cenu), tulák se záhadnou minulostí 
Joe Taylor v dramatu Adamovo tajemství (nominace na Britskou nezávislou filmovou 
cenu), mladý fantasta Ed Bloom v Burtonově adaptaci románu Daniela Wallace Velká ryba, 
titulní protagonista v bizarním milostném příběhu dvou spoluvězňů I Love You Phillip 
Morris, žurnalista Bob Wilson v černé komedii Muži, co zírají na kozy, anonymní námezdní 
spisovatel v politickém thrilleru Muž ve stínu (Evropská filmová cena) nebo biolog Alfred 
Jones v neobvyklé romantické komedii Lov lososů v Jemenu (nominace na Zlatý glóbus). 
Účinkoval ve dvou inscenacích londýnského divadla Donmar Warehouse, jako Sky 
Masterson v muzikálu Frajeři a saze (nominace na Olivierovu cenu 2007) a Jago v Othellovi. 
Jako režisér přispěl jednou povídkou do filmu Historky z metra a v celovečerní tvorbě 
debutoval přepisem románu Philipa Rotha Americká idyla. Ve třetí řadě TV seriálu Fargo 
(2017; uveden v TV) vytvořil dvojroli bratrů Emmita a Raye Stussyových. S přítelem 
Charleyem Boormanem podnikli motocyklový výlet z Londýna přes Sibiř a Aljašku do New 
Yorku, o němž vznikl dokumentární TV seriál Long Way Round (2004, Ewan McGregor: Na 
mašině kolem světa; + spol. prod. – TV), a o tři roky později uskutečnili podobnou cestu ze 
Skotska do Kapského Města, zdokumentovanou v seriálu Long Way Down (2007, Dlouhá 
cesta na jih; + spol. prod. – TV). Za své dílo byl oceněn na MFF v San Sebastiánu (2012), 
francouzským Řádem umění a literatury (2010) a Řádem Britského impéria (O.B.E.; 2013). 
Od července 1995 je jeho manželkou francouzská výtvarnice Eve Mavrakisová, s níž má tři 
vlastní a jednu adoptovanou dceru. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Lipstick on 
Your Collar (TV-1993, Rtěnka na tvém límečku; r. Renny Rye), The Scarlet and the Black 
(TV-1993, Červený a černý; r. Ben Bolt), kr. f. Family Style (TV-1993, Rodinný styl; r. Justin 
Chadwick), Being Human (1994, Jsme jenom lidi; r. Bill Forsyth – V), Mělký hrob (1994, 
Shallow Grave; r. Danny Boyle), Doggin‘ Around (TV-1994, Šmírování; r. Desmond Davis), 
Blue Juice (1995; r. Carl Prechezer – TV), Trainspotting (1995, Trainspotting; r. Danny 
Boyle), The Pillow Book (1995, Kniha snů; r. Peter Greenaway – TV), Emma (1996, Emma; r. 
Douglas McGrath), Karaoke (TV-1996; r. Renny Rye), Brassed Off (1996, Odpískáno; r. Mark 
Herman – TV), Nightwatch (1997, Hlídač mrtvých; r. Ole Bornedal – V), The Serpent’s Kiss 
(1997, Polibek hada; r. Philippe Rousselot – TV), Extra život (1997, A Life Less Ordinary; r. 
Danny Boyle), Sametová extáze (1998, Velvet Goldmine; r. Todd Haynes), Tichý hlas (1998, 
Little Voice; r. Mark Herman), kr. f. Desserts (1998, Zákusky; r. Jeff Stark), Rogue Trader 
(1998, Makléř; r. James Dearden – V), Welcome to Hollywood (1998, Vítejte v Hollywoodu; 
r. Tony Markes, Adam Rifkin – TV), Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba (1999, Star Wars: 
Episode I – The Phantom Menace; r. George Lucas), Eye of the Beholder (1999, Maska 
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smrti; r. Stephan Elliott – V), Nora (1999; r. Pat Murphyová; + spol. prod. – TV), kr. f. Anno 
Domini (2000; r. Jeff Stark), Moulin Rouge (2001, Moulin Rouge!; r. Baz Luhrmann), Černý 
jestřáb sestřelen (2001, Black Hawk Down; r. Ridley Scott), Star Wars: Epizoda II – Klony 
útočí (2002, Star Wars: Episode II – Attack of the Clones; r. George Lucas), kr. f. Solid 
Geometry (TV-2002, Prostorová geometrie; r. Denis Lawson), Kašlu na lásku (2003, Down 
with Love; r. Peyton Reed), Young Adam (2003, Adamovo tajemství; r. David Mackenzie – 
V), Velká ryba (2003, Big Fish; r. Tim Burton), dok. Long Way Round (TV-2004, Ewan 
McGregor: Na mašině kolem světa; r. David Alexanian, Russ Malkin; + spol. prod. – TV), 
anim. f. Roboti (2005, Robots; r. Chris Wedge; hlas), anim. f. Valiant (2005, Valiant; r. Gary 
Chapman; hlas), Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (2005, Star Wars: Episode III – 
Revenge of the Sith; r. George Lucas), Ostrov (2005, The Island; r. Michael Bay), Hranice 
života (2005, Stay; r. Marc Forster), Stormbreaker (2006, Stormbreaker; r. Geoffrey Sax), 
Scenes of a Sexual Nature (2006, Scény z partnerského života; r. Ed Blum – TV), Miss Potter 
(2006, Miss Potter; r. Chris Noonan), Cassandra’s Dream (2007, Kasandřin sen; r. Woody 
Allen – TV), Deception (2007, Podvod; r. Marcel Langenegger – V), Incendiary (2008, V 
plamenech; r. Sharon Maguireová – V), I Love You Phillip Morris (2009, I Love You Phillip 
Morris; r. Glenn Ficarra, John Requa), Andělé a démoni (2009, Angels & Demons; r. Ron 
Howard), Muži, co zírají na kozy (2009, The Men Who Stare at Goats; r. Grant Heslov), 
Amelia (2009; r. Mira Nairová – V), Muž ve stínu (2009, The Ghost Writer; r. Roman 
Polanski), Kouzelná chůva a Velký třesk (2010, Nanny McPhee and the Big Bang; r. Susanna 
Whiteová), anim. f. Jackboots on Whitehall (2010, Vojenské boty ve Whitehallu; r. Edward 
a Rory McHenryovi; hlas), Beginners (2010, Začátky; r. Mike Mills – V), Perfect Sense (2010, 
Perfect Sense; r. David Mackenzie), Lov lososů v Jemenu (2011, Salmon Fishing in the 
Yemen; r. Lasse Hallström), Zkrat (2012, Haywire; r. Steven Soderbergh), Nic nás nerozdělí 
(2012, Lo imposible; r. J.A. Bayona), Jack a obři (2013, Jack the Giant Slayer; r. Bryan 
Singer), Blízko od sebe (2013, August: Osage County; r. John Wells), Son of a Gun (2013, 
Syn zmaru; r. Julius Avery – TV), Všechny cesty vedou do hrobu (2014, A Million Ways to 
Die in the West; r. Seth MacFarlane), Last Days in the Desert (2014, Poslední dny v poušti; 
r. Rodrigo Garcia), Mortdecai: Grandiózní případ (2015, Mortdecai; r. David Koepp), Jane 
Got a Gun (2015, Jane si vzala zbraň; r. Gavin O’Connor), Miles Ahead (2016; r. Don 
Cheadle), Our Kind of Traitor (2016, Takový náš zrádce; r. Susanna Whiteová), T2: 
Trainspotting (2017; r. Danny Boyle), Beauty and the Beast (2017, Kráska a zvíře; r. Bill 
Condon) (režie, není li uvedeno jinak) povídka Bone (Kost) z filmu Tube Tales (1999, 
Historky z metra – TV), drama Americká idyla (2016, American Pastoral; + herec), v němž 
ztělesnil hlavní úlohu židovského podnikatele, jehož dcera se v 60. letech stane 
teroristkou.  -mim- 
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Angry Birds ve filmu 
barevný, dobrodružný, rodinný, animovaný, komedie, přístupný, 1:1,85, 2–D, 3-D, Dolby 
Digital (Dolby Surround 7.1), délka – 98 min. 
 
Původní název: The Angry Birds Movie. Země původu: USA, Finsko. Výrobce: Rovio 
Animation, Sony Pictures Imageworks, Columbia Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
12.5.2016. Mluveno: česky (dabováno). – A je po ptákách. 
 
Distribuce: Falcon (do 11.5.2018). 
 
AUTOŘI: Režie: Fergal Reilly, Clay Kaytis. Námět: Mikko Polla, Mikael Hed, John Cohen. 
Předloha: (neuvedeno) videohra pro mobily společnosti Rovio Entertainment Angry Birds. 
Scénář: Jon Vitti. Výtvarník: Pete Oswald, Luis Gadea (návrhy postav). Střih: Kent Beyda, Ally 
Garrettová. Zvuk: Tom Myers. Výkonná produkce: Mikael Hed, David Maisel. Producent: 
John Cohen, Catherine Winderová. Animace: Pete Nash (supervize). Vizuální efekty: Danny 
Dimian, SPI (+ animace). Hudba: Heitor Pereira. Hudební dramaturgie: Manish Raval 
(hudební supervize), Tom Wolfe (hudební supervize). Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Mluví: Jason Sudeikis (Red/Ruďák), Josh Gad (Chuck/Žluťas), Danny McBride 
(Bomb/Bombas), Peter Dinklage (Mighty Eagle/Orel Vazoun), Bill Hader (Leonard), Maya 
Rudolphová (Matilda/Matylda), Keegan-Michael Key (Judge Peckinpah/Soudce), Sean Penn 
(Terence), Kate McKinnonová (Stella), Anthony Padilla (Hal).  
 
Dabing: Petr Rychlý (Ruďák), Jan Dolanský (Žluťas), Roman Štabrňák (Bombas), Vlastimil 
Zavřel (Leonard), Jan Šťastný (Orel Vazoun), Jan Vlasák (Soudce), Tereza Bebarová (Matylda), 
Martha Issová (Stella), Matěj Ruppert (Hal), Jana Šulcová, Miroslav Táborský, Pavel Tesař, Jan 
Vondráček, Otmar Brancuzský, Otakar Brousek, Pavlína Kostková.  
 
Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: Zdeněk Štěpán (+ texty písní). 
Režie české verze: Zdeněk Štěpán (Studio Virtual).  
 
Animovaná rodinná dobrodružná komedie debutujících režisérů Fergala Reillyho a Claye 
Klaytise, nazvaná Angry Birds ve filmu, je první filmovou verzí jedné z nejoblíbenějších 
videoher pro mobily Angry Birds, vyvinuté finskou společností Rovio v roce 2009. Ta kvůli 
snímku vybudovala vlastní studio Rovio Animation a získala zkušené specialisty, mj. 
scenáristu Jona Vittiho, producenty Johna Cohena a Catherine Winderovou. Děj se 
samozřejmě opírá o hlavní téma hry, tedy soupeření nelétavých ptáků se zelenými prasaty, 
která jim ukradla vejce, ale vychází ze zcela samostatného příběhu, v němž se klade důraz 
nejen na dynamické akční scény, ale také na jednotlivé charaktery. – V idylické vesnici na 
Ptačím ostrově, obývaném nelétavými ptáky (s lidskými vlastnostmi) se ze společenství 
vymyká pták Rudohněv, zvaný Ruďák. Pro svou vznětlivou povahu je zdejším outsiderem a 
samolibý Soudce jej odsoudí k absolvování hodin zvládání hněvu. U slepičí terapeutky 
Matyldy se Ruďák seznámí s podobnými outsidery: superrychlým Žluťasem, dobromyslným 
Bombasem, který v kritických chvílích vybuchuje, a s nemluvným ptačím obrem Terencem. 
Egoistický Ruďák nemá zájem o nabízená přátelství. To se změní, když na ostrov dorazí dvě 
lodě se zelenými prasaty, vedenými úlisným mořeplavcem Leonardem. Naivní ptáci se 
ochotně s prasaty druží. Jen Ruďák má podezření, jež se potvrdí až příliš pozdě. Prasata se 
zmocní všech vajec a odvezou je do svého města Prasečák. Ruďák se Žluťasem a Bombasem 
marně hledají pomoc u legendárního Orla Vazouna, žijícího v jeskyni na vysoké skále. Musejí 
si pomoci sami. Ruďák se stane vůdcem komunity a povzbudí ji ke vzteku vůči nepříteli. Ptáci 
se dopraví k Prasečáku na voru a pomocí obřího praku se dobývají do města. Po těžkém boji 
s Orlem Vazounem, který na poslední chvíli přiletěl, zvítězí a vrátí se domů i s vejci. Ruďák je 
uznán za hrdinu. Sám se změnil a má rád své přátele. Poražený Leonard, ve skutečnosti 
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prasečí král Bahňák, však tvrdí, že s ptáky ještě neskončil... – Snímek se vyznačuje prudkým 
spádem děje, značným množstvím dialogů, pestrou barevností, umírněnou didaktičností a 
místy také nadbytečnou vulgaritou či „nekorektností“. – Kromě několika řad videoher vznikl 
též TV seriál Angry Birds Toons/Piggy Tales (2014, Angry Birds: Prasátka – V).  -tbk- 
 
FERGAL REILLY (nar. 19??, Ardee, Louth, Irsko) studoval výtvarnou komunikaci na Dun 
Laoghaire College of Art and Design v Dublinu (dnes IADT), kde si jej všimli lidé ze Studia 
Walta Disneyho. V devatenácti letech se přestěhoval do Hollywoodu a působil v různých 
studiích (Walt Disney Pictures, Warner Bros., Columbia Pictures) především jako tvůrce 
storyboardů, jak animovaných tak hraných filmů, např. u titulů Sama Raimiho (Spider-Man 
2), Brada Birda (Železný obr) nebo Roba Minkoffa (Myšák Stuart Little 2, Strašidelný dům). 
Přednáší na několika vysokých školách, např. na Kalifornském uměleckém institutu 
(CalArts). Jako režisér debutoval spolu s Clayem Klaytisem akční animovanou komedií 
podle oblíbené hry pro mobilní telefony Angry Birds ve filmu (2016, The Angry Birds 
Movie). -tbk- 
 
CLAY KAYTIS (nar. 19??, Orange, Kalifornie) začínal ve společnosti Walt Disney Animation 
Studios v roce 1995 jako stážista a v různých funkcích se podílel na několika titulech tohoto 
studia, než se stal animátorem mj. na snímcích Planeta pokladů (2002, Treasure Planet; r. 
Ron Clements, John Musker), Robinsonovi (2007, Meet the Robinsons; r. Stephen J. 
Anderson), Bolt - pes pro každý případ (2008, Bolt; r. Chris Williams, Byron Howard), Na 
vlásku (2010, Tangled; r. Nathan Greno, Byron Howard), Raubíř Ralf (2012, Wreck-It Ralph; 
r. Rich Moore; autor a režisér závěrečných titulků), na krátkém oscarovém filmu Papíry 
(2012, Paperman; r. John Kahrs) nebo na Ledovém království (2013, Frozen; r. Chris Buck, 
Jennifer Leeová). Spolupracoval s legendárními tvůrci moderních animovaných filmů, s 
nimiž natočil sérii rozhovorů The Animation Podcast. S manželkou vlastní produkční 
společnost Frogbot Films. Jako režisér debutoval spolu s Fergalem Reillym akční 
animovanou komedií podle oblíbené hry pro mobilní telefony Angry Birds ve filmu (2016, 
The Angry Birds Movie). -tbk- 
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Anomalisa 
barevný, animovaný, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 90 min. 
 
Původní název: Anomalisa. Země původu: USA. Výrobce: Starburns Industry / Snoot 
Entertainment. Pro Paramount Pictures. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 17.3.2016. 
Mluveno: anglicky (titulky).  
 
Distribuce: CinemArt (do 17.3.2019). 
 
AUTOŘI: Režie: Charlie Kaufman, Duke Johnson. Scénář: Charlie Kaufman. Kamera: Joe 
Passarelli. Architekt: John Joyce, Huy Vu. Výtvarník: Caroline Kastelicová (výroba loutek). 
Návrhy kostýmů: Susan Donymová. Střih: Garret Elkins. Zvuk: Aaron Glascock, Christopher 
Aud. Výkonná produkce: James A. Fino, Dan Harmon, Joe Russo II, Keith Calder, Jessica 
Calderová, Aaron Mitchell, Kassandra Mitchellová, Pandora Edmistonová, David Fuchs, 
Simon Ore, David Rheingold, Adrian Versteegh. Producent: Rosa Tranová, Duke Johnson, 
Charlie Kaufman, Dino Stamatopoulos. Animace: Dan Driscoll (supervize). Vizuální efekty: 
Derek Smith (supervize), Drawn By the Light, Temprimental Films, Skulley Effects, 
Handsome, Dimitri Loginowski. Hudba: Carter Burwell. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Mluví: David Thewlis (Michael Stone), Jennifer Jason Leighová (Lisa Hesselmanová), Tom 
Noonan (všichni ostatní).  
 
České titulky: Veronika Sysalová. 
 
Ceny: MFF v Benátkách 2015: Velká cena poroty (Charlie Kaufman, Duke Johnson). Ceny 
LAFCA: nejlepší animovaný film. - Oscar: (nominace) nejlepší dlouhý animovaný film. Zlatý 
glóbus: (nominace) nejlepší animovaný film. Ceny ISA: (nominace) nejlepší film, nejlepší režie 
(Charlie Kaufman, Duke Johnson), nejlepší scénář (Charlie Kaufman), nejlepší vedlejší ženská 
role (Jennifer Jason Leighová). 
  
Hlavním hrdinou druhého režijního počinu scenáristy Charlieho Kaufmana a spolurežiséra 
Dukea Johnsona, animovaného snímku Anomalisa, je muž ve středních letech Michael Stone, 
autor bestselleru o správném fungování zákaznického servisu. Jako vyhlášený řečník je 
pozván na seminář do Cincinnati, kde má na toto téma promluvit. Znuděný Michael je ženatý 
a má malého syna, ale rozhodne se tu kontaktovat svou dávnou milenku Bellu. Setká se s ní v 
hotelovém baru. Mladá žena je v depresi po nedávném rozchodu a vztekle odejde poté, co 
se ji muž snaží nalákat do svého pokoje. Michael se vzápětí seznámí se dvěma fanynkami. 
Menší, nejistá tmavovláska Lisa Hesselmanová ho fascinuje, a tak ji po flámu u baru pozve k 
sobě a pomiluje se s ní. Žena má pocit, že je jakousi anomálií, a tak jí Michael začne říkat 
Anomalisa. Slíbí jí, že opustí rodinu. Zakomplexovaná Lisa je nadšená. V noci má Michael 
realistickou noční můru, v níž mu manažer hotelu jeho rozhodnutí rozmlouvá. Muž ve snu 
utíká s Lisou před zfanatizovanými hotelovými zaměstnanci, kteří ho všichni chtějí pro sebe. 
Ráno Michael vystřízliví a začíná si všímat milenčiných nedostatků. Už mu nepřipadá tak jiná 
a vnímá jinak i její výjimečný hlas. Seminář dopadne katastrofálně, protože se Michael 
nedokáže soustředit. Nakonec hotel tajně opustí bez Lisy a vrátí se k rodině stejně znuděný 
jako předtím. Lisa mu napíše dojemný dopis... - V oblasti současné celovečerní animované 
tvorby je loutková, po okénku snímaná Anomalisa, naprostým zjevením. Tvůrci originálně 
propojili hyperrealistické ztvárnění, kdy loutky z dálky vypadají jako živí herci a prostředí 
hotelu jako skutečné, s nevšedními zcizujícími prvky – odkrytými spoji jednotlivých 
výměnných částí na hlavách postav či použitím mužského hlasu pro ženské party. Zároveň v 
postavě odborníka na komunikaci, který má paradoxně potíže domluvit se s lidmi, 
zevšeobecnili problém komunikace v současném světě. Základem pro film byla „zvuková 
hra“, kterou v roce 2005 Charlie Kaufman napsal pod pseudonymem Francis Fregoli pro 
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projekt skladatele Cartera Burwella Theater of a New Ear. Snímek je v České republice 
uváděn v omezené distribuci (na objednávku). –mat- 
 
CHARLIE KAUFMAN (vl. jm. Charles Stuart Kaufman, nar. 19.11.1958, New York) pochází z 
židovské rodiny. Vyrůstal na Long Islandu a v Connecticutu, kde účinkoval ve školních 
představeních. Krátce navštěvoval Bostonskou univerzitu, ale nakonec vystudoval film na 
Newyorské univerzitě (NYU). Na začátku 90. let přesídlil do Los Angeles, kde se uplatnil 
jako scenárista komediálních TV seriálů Get a Life (Začni žít), The Edge (Na ostří), The 
Trouble with Larry (Potíže s Larrym), Ned and Stacey (Ned a Stacey; + spol. prod. – TV), The 
Dana Carvey Show a producent nezdařeného sitcomu Misery Loves Company (Trápení 
miluje společnost). Na přelomu tisíciletí se prosadil jako vysoce originální autor 
surrealisticky laděných scénářů V kůži Johna Malkoviche (Ceny BAFTA, LAFCA, NSFC a ISA, 
nominace na Oscara a na Zlatý glóbus) a Adaptace (Ceny NYFCC a BAFTA, nominace na 
Oscara a na Zlatý glóbus; Cena NBR spolu s filmy Slez ze stromu a Miluj svého zabijáka). 
Přestal své látky svěřovat jiným tvůrcům a oba zatímní režijní pokusy mu vynesly další 
ocenění, Synecdoche, New York (Cena ISA za první film a nominace za scénář) i animovaný 
snímek Anomalisa (Velká zvláštní cena poroty na MFF v Benátkách, Cena LAFCA a 
nominace na Oscara za animovaný film, nominace na Cenu ISA za nejlepší film, scénář i 
režii). Na MFF v Karlových Varech 2016 převzal Cenu prezidenta festivalu. – Filmografie: 
(scénář, není-li uvedeno jinak) příběh loutkoherce, který dokáže ovládat hereckou 
celebritu, V kůži Johna Malkoviche (1999, Being John Malkovich; r. Spike Jonze; + spol. 
prod.) s Johnem Cusackem, satira na civilizační zlozvyky Slez ze stromu (2001, Human 
Nature; r. Michel Gondry; + spol. píseň, spol. prod.) s Timem Robbinsem a Patriciou 
Arquetteovou, nekonvenční přepis knížky Susan Orleanové Zloděj orchidejí, nazvaný 
Adaptace (2002, Adaptation.; r. Spike Jonze; + spol. prod.) s Nicolasem Cagem, Meryl 
Streepovou a Chrisem Cooperem, filmová verze svérázné autobiografie televizního baviče 
Chucka Barrise Milujte svého zabijáka (2002, Confessions of a Dangerous Mind; r. George 
Clooney) se Samem Rockwellem, příběh dvojice, která se snaží zachránit svůj vztah 
vymazáním špatných vzpomínek, Věčný svit neposkvrněné mysli (2004, Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind; r. Michel Gondry; + spol. prod.) s Jimem Carreym a Kate Winsletovou, 
alegorický příběh divadelního režiséra, snažícího se inscenovat vlastní i cizí životy, 
Synecdoche, New York (2008, Synecdoche, New York; + režie, spol. písně, spol. prod.) s 
Philipem Seymourem Hoffmanem, neprodaný komediální pilot How and Why (TV-2014, 
Jak a proč; + režie, spol. prod.), anim. komedie podle vlastní divadelní hry Anomalisa 
(2015, Anomalisa; spol. r. Duke Johnson; + nám., spol. píseň, spol. prod.). - mim- 
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Assassin 
barevný/černobílý, historický, psychologický, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, dlouhý – 106 min. 
 
Původní název: Nie Yin Niang. Anglický název: The Assassin. Země původu: Tchaj-wan, 
Hongkong, Čína. Výrobce: Spotfilms Company, Central Motion Picture International 
Corporation, Sil-Metropole Organisation. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 9.6.2016. 
Mluveno: čínsky (mandarínsky) (titulky). – Její dovednost je bezkonkurenční. Avšak její mysl 
zůstává rukojmím lidských citů. 
 
Distribuce: Film Europe.  
 
AUTOŘI: Režie: Hou Hsiao-Hsien [Chou Siao-sien]. Předloha: Pei Xing - povídka. Scénář: 
Zhong A-Cheng, Chu Tien-Wen, Hsieh Hai-Meng. Kamera: Mark Lee Ping-Bing. Architekt: 
Hwang Wern-Ying. Návrhy kostýmů: Hwang Wern-Ying. Střih: Liao Ching-Song, Paulie 
Huang, Chih Chia, Liao Ching-Song. Zvuk: Tu Duu-Chih, Wu Shu-Yao. Výkonná produkce: Hou 
Hsiao-Hsien, Liao Ching-Song. Producent: T.H. Tung, Hou Hsiao-Hsien, Chen Yi-Qi, Peter Lam, 
T.C. Gou, Kufn Lin, Zhao Yi-Fang, Sze Jaime. Koproducent: Ren Yue, Stephen Shin. Zvláštní 
efekty: Ardi Lee. Hudba: Lim Giong. Použitá hudba: skladba Rohan (Duc de Rohan) (autor 
hudby Pierrick Tanguy). Koordinátor kaskadérů: Stephen Wai Tung (poradce bojového 
umění). 
 
Hrají: Chang Chen [Čchang Čchen] (vévoda Tchien Ťi-an), Shu Qi [Šu čchi] (Jin-niang), Zhou 
Yun [Čou Jün] (paní Ťi-an), Tsumabuki Satoshi (leštič zrcadel), Ni Da-Hong (Nie Feng), Yong 
Mei (paní Nie), Lei Zhen-Yu (Tchien Sing), Hsieh Hsin-ying (Chu-ťi), Ethan Juan (Sia Ťing), Sheu 
Fang-yi (princezna Ťia-čcheng/princezna-mniška Ťia-sin), Jacques Picoux (Kong Kong Er).  
 
České titulky: Radim Kratochvíl (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Cannes 2015: Cena za režii (Hou Hsiao-Hsien). MFF v Palm Springs 2016: Cena 
FIPRESCI. Asijské filmové ceny: nejlepší film, nejlepší režie (Hou Hsiao-Hsien), nejlepší 
herečka (Shu Qi), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Zhou Yun), nejlepší kamera (Mark Lee 
Ping-Bing), nejlepší hudba (Lim Giong), nejlepší výprava (Huang Wern-Ying), nejlepší kostýmy 
(Huang Wern-Ying), nejlepší zvuk (Tu Duu-Chih, Wu Shu-Yao). FF Zlatý kůň Tchaj-pej 2015: 
nejlepší film, nejlepší režie (Hou Hsiao-Hsien), nejlepší kamera (Mark Lee Ping-Bing), nejlepší 
výprava a kostýmy (Huang Wern-Ying), nejlepší zvuk (Tu Duu-Chih, Wu Shu-Yao). - Cena 
BAFTA: (nominace) nejlepší cizojazyčný film. 
 
Jeden z nejvýznamnějších čínských režisérů Hou Hsiao-Hsien se vrací na plátna po delší 
odmlce, věnované práci na snímku Assassin. Do detailů vycizelovaný historický film zdánlivě 
navazuje na tradici čínských snímků s bojovým uměním, neboť jeho hrdinkou je bojovnice 
dokonale ovládající meč i své tělo, ale rozhodně je přesahuje svým impresionistickým a 
poetickým stylem, opírajícím se ve značně zašifrovaném příběhu (plném politických intrik i 
spletitých rodinných vazeb) o audiovizuální vytříbenost; každý záběr připomíná výtvarné dílo, 
provázené propracovanou zvukovou stopou a minimalistickou, leč velmi účinnou hudbou s 
převahou zvuku bubnů. Výtvarnému pojetí jsou podřízeny i herecké výkony (vesměs statické 
a s minimální gestikulací obličeje). Bojové scény jsou přitom omezeny na minimum. 
Předlohou se stala povídka autora z devátého století Pei Xinga. Zajímavostí je i černobílý 
prolog. – Od poloviny osmého století ohrožovaly císařský dvůr dynastie Tchang 
militarizované oblasti, z nichž nejmocnější byla provincie Wej-po. Právě do té pošle v 
polovině devátého století taoistická mniška-princezna Ťia-sin svou svěřenkyni, bojovnici Jin-
niang, aby zavraždila jejího bratrance, guvernéra a vévodu Tchien Ťi-ana. Mladá žena se však 
zdráhá splnit úkol kvůli jeho dětem. Sleduje aristokratickou rodinu zblízka a dá vévodovi 
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najevo svou přítomnost. Svede souboje s jeho vojáky i s ním. Vyjde najevo, že vévoda měl 
být jejím mužem, ale z politických důvodů ze svatby sešlo. Tchien Ťi-an pošle do vyhnanství 
svého rádce Tchien-singa, jehož na cestě doprovází vrchní správce Nie Feng, otec Jin-niang. 
Vévodova manželka, paní Ťi-an však intrikuje a přikáže cestou Tchien-singa zabít. Jin-niang s 
pomocí mladého leštiče zrcadel tomu však zabrání. Paní Ťi-an se prostřednictvím kouzel 
starého mudrce pokusí zbavit se vévodovy těhotné konkubíny Chu-ťi, ale i zde Jin-niang včas 
zasáhne. Bojovnice pak sdělí mnišce, že nemůže splnit úkol, neboť vražda vévody by 
způsobila rozvrat provincie. Pak se vrací do vesnice, kde žije leštič zrcadel...  -tbk- 
 
HOU HSIAO-HSIEN [Hou Xiaoxian, Chou Siao-sien] (nar. 8.4.l947, Mei-sien, provincie 
Kuang-tung, Čína) náleží k národnosti Hakka. Od raného dětství vyrůstal na Tchaj-wanu, 
kam uprchli jeho rodiče za občanské války a kde později studoval na filmové a divadelní 
katedře Národní umělecké akademie v Tchaj-peji (1969-72). Ve filmové branži vystřídal od 
roku 1973 různé profese od skriptu a asistenta režisérů Lee Hsinga, Lai Cheng-Yinga a Chen 
Kun-Houa, než se stal scenáristou a režisérem a jedním z čelných představitelů 
tchajwanské nové vlny. Zásadní zlom v jeho životě učinila básnířka Chu Tien-Wen, která 
mu rozšířila intelektuální obzory a která je jeho spoluscenáristkou. Již během 80. let 
pronikl do mezinárodního povědomí díky oceněním svých filmů na prestižních festivalech: 
Čas žít, čas zemřít (Cena kritiky na MFF v Berlíně 1986), Město smutku (Zlatý lev na MFF v 
Benátkách 1989), Loutkář (Cena poroty na MFF v Cannes 1993), Assassin (Cena za režii na 
MFF v Cannes 2015). Jeho tvorba se odvíjí ve volných trilogiích, pojednávajících o 
tchajwanské historii 20. století formou intimních výpovědí a autobiografických vzpomínek, 
v jejichž ohnisku stojí vliv historických událostí na rodinu i na jedince. Dalším tématem je 
střet „dobrých“ tradic venkovského života s „bezcharakterně a sociálně chladným“ 
městem. Podílel se na vzniku a činnosti tchajwanských filmových institucí. V květnu 2017 
proběhla při příležitosti 20. výročí založení Mezinárodního sinologického centra CCK při 
Univerzitě Karlově a konference Taiwan Cinema and Cultural Dynamics v pražském kinu 
Ponrepo přehlídka jeho osmi filmů za osobní účasti tvůrce a spisovatelky a scenáristky Chu 
Tien-Wen. O jeho díle natočil Olivier Assayas dokument HHH - Un portrait de Hou Hsiao-
Hsien (TV-1997, HHH), promítnutý při zmíněné akci. Jeho manželkou je producentka Tsao 
Pao-Feng. – Filmografie: (scénář, není-li uvedeno jinak) Chua li an (1979, Podzimní lotos; r. 
Lai Cheng-Ying), Zao an Tai bei (1979, Dobré ráno, Tchaj-peji; r. Lee Hsing), Tian liang hao 
ge qiu (1980, Jaro na podzim; Chen Kun Hao), Quiao ru cai die fei fei (1982, Šest je 
společnost/Six Is Company; r. Chen Kun-Hou), You ma cai zi (1983, Ah Fei; Wan Jen; spol. 
sc.), Xiao ba ba de tian kong (1984, Zčistajasna; r. Chen Kun-hou; spol. sc.), Zui xiang nian 
de ji jie (1985, Má oblíbená roční doba; r. Chen Kun-Hou), Qing mei zhu ma (1985, Příběh z 
Tchaj-peje; r. Edward Yang; spol. sc., herec); (režie, není-li uvedeno jinak) romantická 
hudební komedie Jiu shi liu liu de ta (1980, Šikovné děvče; + sc.), romantický příběh vztahu 
slepého muže a fotografky Feng er ti ta cai (1981, Radostný vítr), příběh mladého učitele, 
přicházejícího na venkovskou chlapeckou školu, Zai na hepan qing cao qing (1982, Sytě 
zelená tráva domova; + sc.), obraz neutěšeného života čtyř mladých venkovanů, jimž 
příchod do přístavního města přinese jen další zklamání, Feng gui lai de ren (1983, Chlapci 
z Fengkuei), úvodní epizoda The Son’s Big Doll (Synova velká hračka) z filmu Er zi de da 
wan ou (1983, Svačinář), příhody malých sourozenců u prarodičů na venkově Dong dong 
de jia qi (1984, Léto u dědečka; + spol. sc.), autobiograficky laděná rodinná kronika, 
zrcadlící nacionalistické tendence a politické konflikty mezi čínskými enklávami, Tong nien 
wang shi (1985, Čas žít, čas zemřít; + spol. sc.), drama nešťastné lásky mladíka z vesnice, 
hledajícího práci hlavním městě, Lian lian feng chen (1986, Prach ve větru), příběh 
školačky, která se po smrti matky stará o rodinu, Ni luo he nu er (1987, Dcera Nilu), 
historický snímek, popisující život čtyř bratrů, Město smutku (1989, Bei qing cheng shi), 
příběh autentické postavy loutkáře Li Tien-Lua, evokující ve vzpomínkách bouřlivé události 
na sklonku japonské nadvlády, Xi meng ren sheng (1993, Loutkář), drama mladé herečky, 
vyrovnávající se prostřednictvím filmové postavy s vlastní minulostí, Hao nan hao nu 
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(1995, Dobří muži, dobré ženy), portrét tří potrhlých podvodníků Nan guo zai jan, nan guo 
(1996, Sbohem, jihu, sbohem), historické drama z aristokratických nevěstinců Šanghaje 
koncem 19. století podle románu Han Ziyuna Hai shang hua (1998, Květy Šanghaje), příběh 
dívky, sužované životní nejistotou a trýznivými milostnými vztahy, Qian xi man po (2001, 
Millenium Mambo; + spol. prod.), drama, jež je poctou japonskému režisérovi Jasujiroovi 
Ozuovi, Kohi jiko (2003, Café Lumière; + spol. sc.), tři příběhy ze tří různých dob Zui hao de 
shi guang (2005, Tři časy aneb Naše nejlepší chvíle; + spol. sc.), dobrodružství chlapce a 
čínské dívky na hlídání Le voyage du ballon rouge (2007, Let červeného balónku; + spol. sc. 
- TV), segment The Electric Princess Picture House (Obrázkový dům elektrické princezny) z 
filmu Chacun son cinéma (2007, Každému jeho film), segment La Belle Epoque z filmu 10 + 
10 (2011), příběh o mladé bojovnici a politických intrikách v polovině devátého století v 
Číně Assassin (2015, Nie Yin Niang; + spol. sc.); (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) 
Hsiao pi te ku shih (1983, Dospívání; r. Chen Kun-Ho; + spol. sc.), Zavěste červené lucerny 
(1991, Da hong deng long gao gao gua/Ta-chung teng-lung kao-kao kua; r. Zhang I-Mou), Qi 
wang (1992, Šachový král; r. Yim Ho), Shao ni an ye, an la! (1992, Prach andělů; r. Hsu 
Hsiao-Ming), Zhi yao wei ni huo yitian (1994, Ostrov pokladů; r. Chen Kuo-Fu), Duo sang 
(1994, Vypůjčený život; r. Wu Nien-Jen), Qunian dongtian (1995, Ostrov zlomených srdcí; r. 
Hsu Hsiao-Ming; + spol. sc.), Ming dai zhui zhu (2001, Zrcadlový obraz; r. Hsiao Ya-Chuan), 
Ai li si de jing zi (2007, Odrazy; r. Yao Hung-I), You yi tian (2010, Jednoho dne; r. Hou Chi-
Jan), Di 36 ge gu shi (2010, Tchajpejské výměny; Hsiao Ya-Chuan), Return Ticket (2011, 
Zpáteční lístek; r. Teng Yung-Hsing), dokumenty Jin cheng xiao zi (2011, Chlapec z rodného 
města; r. Yao Hung-I) a Beyond Beauty: Taiwan from Above (2013, Nad krásou: Tchaj-wan 
shora; Chi Po-Lin); (herec, není-li uvedeno jinak) Tan che yu wo (1984, Bicykl a já; r. Jim 
Tao), Kong bu fen zi (1986, Teroristé; r. Edward Yang; hlas), Lao ni ang gou sao (1986, Duše; 
r. Shu Kei; spol. sc.), Quing chun pai (2013, Styl mladých; r. Liu Jie). -fik- 
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Assassin’s Creed 
barevný, akční, dobrodružný, sci-fi, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, zvuk – 5.1, 7.1 
(Dolby Atmos), dlouhý – 116 min. 
 
Původní název: Assassin’s Creed. Země původu: USA, Velká Británie, Francie. Výrobce: New 
Regency, Ubisoft Motion Pictures, DMC Film, Kennedy/Marshall Company, Ratpac 
Production (spolupráce), Regency Enterprises (zadavatel), Ubisoft Entertainment (zadavatel). 
Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 29.12.2016. Mluveno: anglicky, španělsky (české titulky). – 
Osud ti koluje v žilách. 
 
Distribuce: CinemArt (do 29.6.2018). Lokace: Malta: Valleta, pevnost Rinella, ostrov Manoel. 
Španělsko: Andalusie. Velká Británie: Londýn. 
 
AUTOŘI: Režie: Justin Kurzel. Pomocná režie: Jonathan Taylor (II. režie). Předloha: videohry 
společnosti Ubisoft Assassin’s Creed. Scénář: Michael Lesslie, Adam Cooper, Bill Collage. 
Kamera: Adam Arkapaw. Druhá kamera: Jonathan Taylor. Architekt: Andy Nicholson. 
Návrhy kostýmů: Sammy Sheldon Differová. Masky: Paul Gooch (návrhy masek a účesy). 
Střih: Christopher Tellefsen. Zvuk: John Casali, Markus Stemler (design zvuku). Výkonná 
produkce: Christine Burgess-Quémardová, Serge Hascoët, Jean de Rivières, Markus 
Barmettler, Philip Lee. Producent: Jean-Julien Baronnet, Gérard Guillemot, Frank Marshall, 
Patrick Crowley, Michael Fassbender, Conor McCaughan, Arnon Milchan. Vizuální efekty: 
Ged Wright (supervize), Double Negative, One of US, Cinesite, Hybride Technologies, Image 
Engine Design, Peerless Camera Company, Milk Visual Effects, Proof, Rodeo FX, Vitality 
Visual Effects. Zvláštní efekty: Andy Williams (supervize). Hudba: Jed Kurzel. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Lucy Brightová (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Ben Cooke. 
 
Hrají: Michael Fassbender (Callum Lynch/Aguilar de Nerha), Marion Cotillardová (dr. Sofia 
Rikkinová), Jeremy Irons (Alan Rikkin), Brendan Gleeson (Joseph Lynch), Charlotte 
Ramplingová (Ellen Kayeová), Michael K. Williams (Moussa), Denis Ménochet (McGowen), 
Ariane Labedová (asasínka Maria), Khalid Abdalla (sultán Mohammed XII.), Essie Davisová 
(Mary Lynchová), Matias Varela (Emir), Callum Turner (Nathan), Carlos Bardem (Benedicto), 
Javier Gutiérrez (Tomas de Torquemada), Hovik Keuchkerian (Ojeda), Brian Gleeson (mladý 
Joseph Lynch), Michelle H. Linová (Lin).  
 
České titulky: František Fuka (překlad). 
 
Australský režisér Justin Kurzel upoutal pozornost originálním přepisem Shakespearova 
Macbetha (2015, Macbeth), v němž hráli hlavní role Michael Fassbender a Marion 
Cotillardová. Tato trojice se znovu setkala ve filmu Assassin’s Creed (česky Přesvědčení 
asasínů), inspirovaném stejnojmennou úspěšnou videohrou. V žánrově rozpolceném titulu s 
původním scénářem se prolíná velkolepá akční podívaná s chladnou modernistickou sci-fi. – 
Ve světě proti sobě od věků stojí křesťanský rytířský řád templářů, který chce pomocí Jablka 
Ráje zbavit lidi svobodné vůle, a tajný řád asasínů, který se mu v tom snaží zabránit. – V roce 
1986 najde malý chlapec Cal (Callum) Lynch svou matku zabitou. Udělal to zjevně jeho otec, 
který synovi přikáže, aby rychle uprchl, protože si pro něj přijíždí komando. O třicet let 
později je Cal Lynch popraven jedem za vraždu pasáka. Probere se však v laboratoři nadace 
Abstergo, kde jej doktorka Sofia Rikkinová, dcera ředitele společnosti Alana Rikkina, 
podrobuje experimentům s DNA. Cal je totiž potomek asasína Aguilara de Nerha, který v roce 
1492 někde ukryl Jablko Ráje. Pomocí technologie Animus propojí Sofia genetické vzpomínky 
Aguilara s Calem, a ten se ocitá v jeho kůži ve středověké Andalusii. Templáři se zde zmocnili 
sultánova syna a chtějí jej vyměnit za Jablko. Po řadě krutých bojů, honiček a napínavých 
soubojů ve středověkém městě se Aguilar s pomocí asasínky Marii, kterou miluje a která 
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přitom zahyne, zmocní Jablka a předá je Kryštofu Kolumbovi, chystajícímu se na svou plavbu. 
– Cal se v Abstergu setká s dalšími potomky asasínů, mezi nimiž je i jeho otec, který jej marně 
přesvědčuje, že smrt matky byla jeho i jejím rozhodnutím, aby ji nedostali templáři. Ti se 
vzbouří a i s Calem zmizí (otec zahyne). Jenže to už je Alan Rikkin s dcerou na cestě pro 
Jablko, jež získají z Kolumbova hrobu. Sofia, která měla na projektu vědecký zájem a věřila, 
že nález Jablka zajistí světu mír, pozdě pochopí, že ji otec, čelný představitel templářů, 
podvedl. Při shromáždění řádu v Londýně ukáže oslavovaný muž Jablko. Zasáhnou zde 
potomci asasínů. Cal se zmocní Jablka a se dvěma dalšími unikne. – Zdá se, že nic nebrání 
tomu, aby měl film pokračování. – Navzdory hereckému obsazení a profesionálně 
zvládnutým akčním scénám se překombinovaný film poněkud míjí účinkem. - Michael 
Fassbender se podílel na filmu i jako spoluproducent. -tbk- 
 
JUSTIN KURZEL (nar. 3.8.1974, Gawler, Jižní Austrálie) absolvoval obor scénografie na 
Národním institutu dramatického umění (NIDA) v Sydney a působil na australských 
jevištích. Nějaký čas hrál na baskytaru v hudební skupině bratra Jeda, a pak vystudoval film 
na melbournské Victoria College of the Arts (VAC). Natáčel videoklipy pro bratrovu kapelu 
Mess Hall a díky mezinárodnímu ohlasu absolventského snímku Modrý jazyk se dostal k 
režii reklamních spotů. Prosadil se celovečerní prvotinou Snowtown, oceněnou v rámci 
sekce Týden kritiky na MFF v Cannes. Na domácí půdě snímek mj. získal šest Australských 
filmových cen (včetně režie) a čtyři Ceny australských filmových kritiků (včetně nejlepšího 
filmu a režie). Kurzel se s výrazným přispěním krajanů, kameramana Adama Arkapawa a 
výtvarnice Fiony Crombieové, opírá ve své tvorbě především o silné vizuální cítění. 
Pravidelným spolupracovníkem ve funkci skladatele je také zmíněný mladší sourozenec 
Jed. Kurzel je od roku 2002 ženatý s herečkou Essie Davisovou, s níž vychovává dcery-
dvojčata. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Meeting Misty Rain (2000, 
Setkání s Misty Rainovou) a Blue Tongue (2004, Modrý jazyk; + sc., střih), drama podle 
skutečného případu z konce 90. let o sériovém vrahovi Johnu Buntingovi, nazvané podle 
jeho působiště Snowtown (2011 – TV), epizoda Boner McPharlin’s Moll (Holka Bonera 
McPharlina; + sc.) z filmu podle povídek Tima Wintona The Turning (2013, Obrat), 
adaptace Shakespearovy tragédie Macbeth (2015, Macbeth) s Michaelem Fassbenderem a 
Marion Cotillardovou, adaptace stejnojmenné videohry o muži, který díky probuzení své 
genetické paměti načerpá znalosti svého předka z tajné zabijácké organizace, Assassin’s 
Creed (2016, Assassin’s Creed), opět s Michaelem Fassbenderem a Marion Cotillardovou.
 -mim- 
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Ave, Caesar! 
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, délka – 106 min. 
 
Původní název: Hail, Caesar! Země původu: Velká Británie, USA. Výrobce: Working Title / 
Mike Zoss Productions. Pro Universal. Rok výroby: 2016. Premiéra: 3.3.2016. Monopol: 
CinemArt (do 3.3.2019). Mluveno: anglicky (české titulky). – Ticho, prosím! Unášíme. 
 
AUTOŘI: Scénář: Joel Coen, Ethan Coen. Režie: Joel Coen, Ethan Coen. Kamera: Roger 
Deakins. Hudba: Carter Burwell. Různé skladby a písně. Výprava: Jess Gonchor. Kostýmy: 
Mary Zophresová. Masky: Jean Ann Blacková. Účesy: Cydney Cornellová. Střih: Roderick 
Jaynes [Joel Coen, Ethan Coen]. Zvuk: Peter F. Kurland. Vizuální efekty: Dan Schrecker, 
Psyop. Zvláštní efekty: Steve Cremin (koordinátor). Choreografie: Christopher Gattelli 
(choreograf), Mesha Kussmanová (akvabely). Koordinátoři kaskadérů: Tad Griffith, Randy 
Beckman. Výkonný producent: Robert Grafe. Producenti: Joel Coen, Ethan Coen, Tim Bevan, 
Eric Fellner. České titulky: Petr Putna (Filmprint Digital). 
 
HERCI: Josh Brolin (Eddie Mannix), George Clooney (Baird Whitlock), Alden Ehrenreich 
(Hobie Doyle), Ralph Fiennes (Laurence Laurentz), Jonah Hill (Joe Silverman), Scarlett 
Johanssonová (DeeAnna Moranová), Frances McDormandová (C.C. Calhounová), Tilda 
Swintonová (Thora Thackerová/Thessaly Thackerová), Channing Tatum (Burt Gurney), Ian 
Blackman (Cuddahy), Christopher Lambert (Ärne Seslum), Veronica Osorioová (Carlotta 
Valdezová), Heather Goldenhershová (sekretářka Natalie), Clancy Brown (Gracchus), Fisher 
Stevens, Patrick Fischler, David Krumhotz (scenáristé), John Bluthal (prof. Marcuse), Basil 
Hoffman (Stu Schwartz), Emily Beechamová (Dierdre), E.E. Bell (barman), Alison Pillová (paní 
Mannixová), Robert Picardo (rabín), Jack Huston (nevychovanec v taxi); (neuveden) Dolph 
Lundgren (velitel ponorky); (hlas) Michael Gambon (vypravěč). 
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší výprava (Jess Gonchor, Nancy Haighová). Cena BAFTA: 
(nominace) nejlepší výprava (Jess Gonchor, Nancy Haighová). 
 
V komedii Ave, Caesar! se bratři Joel a Ethan Coenovi věnují s láskou Hollywoodu ve zlaté éře 
počátku padesátých let minulého století. Přinášejí pohled na praxi velkého filmového studia i 
ukázky z natáčení dobových žánrových snímků (kostýmní velkofilm, western, film s 
akvabelami, muzikál s námořnickým číslem, společenské drama). Samotný název je převzat z 
titulu realizovaného biblického velkofilmu. Děj, odehrávající se během dvou dnů, je provázen 
komentářem vypravěče a zaměřuje se na postavu vedoucího produkce ve fiktivním studiu 
Capitol Pictures, Eddieho Mannixe, jež byla inspirována skutečnou osobou téhož jména. – V 
roce 1952 pracuje neúnavný Eddie Mannix čtyřiadvacet hodin denně. Kromě toho, že jej jako 
katolíka pronásleduje porušení slibu manželce o skončení s kouřením (za což hledá 
rozhřešení ve zpovědnici), a kromě odkládaného rozhodnutí, zda přijmout nabídku na 
lukrativní místo v letecké společnosti Lockheed, musí ve studiu řešit jeden malér za druhým. 
– Hvězda „vodních“ filmů, akvabela DeeAnna Moranová (natáčející právě film Jonášova 
dcera), je těhotná a nemůže si dovolit mít dítě jako svobodná matka. Úspěšný představitel 
kovbojů Hobie Doyle není schopen hrát ve smokinku v „uměleckém“ filmu režiséra Laurence 
Laurentze Vesele tančíme. A hlavně: byl unesen představitel římského legionáře Autolocha 
Antonia z velkofilmu Ave, Caesar! (s podtitulem Povídka o Kristovi), oblíbený herec Baird 
Whitlock. Únos zorganizovala skupina komunistických scenáristů Budoucnost. Mannix, 
odhánějící dotěrné novinářky, dvojčata Thoru a Thessally (jež se vzájemně nesnášejí), sežene 
výkupné (100 000 dolarů) a ve slabé chvilce se svěří Hobiemu. Ten mu kupodivu dobře 
poradí a díky němu Mannix zjistí, kdo herce unesl. Kovboj mezitím sleduje muže, který 
odnáší scenáristům výkupné. Je to muzikálová hvězda Burt Gurney, šéf komunistické buňky. 
Hobie najde Bairda, který se nechal zblbnout a vstoupil do strany, v Gurneyho pobřežní vile v 
Malibu. Spiklenci zatím odvážejí na loďce Burta k sovětské ponorce: herec odplouvá do 
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Moskvy. Kufřík s výkupným se utopí. – DeeAnna Moranová se šťastně vdá, režisér Laurentz 
vyřeší střihem problémy s Hobiem, Baird, jehož musel z ideologie vyléčit Eddie pomocí pár 
facek, opět září na place, a Mannix odmítne nabídku Lockheedu. -tbk- 
 
Bratři JOEL COEN (vl. jm. Joel Daniel Coen, nar. 29.11.1954, Minneapolis, Minnesota) a 
ETHAN COEN (vl. jm. Ethan Jesse Coen, nar. 21.9.1957, Minneapolis, Minnesota) mají 
židovské předky a vyrůstali v rodině vysokoškolských pedagogů na minneapolském 
předměstí St. Louis Park. Už od dětství natáčeli 8mm kamerou remaky filmů, jež viděli v 
televizi. Joel absolvoval filmový program na Newyorské univerzitě (NYU), zakončený 
půlhodinovým absolventským snímkem Soundings (1978, Zvuky odvedle), a Ethan 
vystudoval filozofii na Princetonské univerzitě (1979). Joel získal další zkušenosti jako 
pomocný střihač u Sama Raimiho, zatímco Ethan pracoval jako scenárista v televizi. 
Společně začali natáčet filmy, v nichž zprvu s minimálními prostředky velmi dovedně 
parafrázovali zavedené hollywoodské žánry. V jejich tvorbě se často vyskytují překvapivé 
zvraty a motiv nepovedeného zločinu, brutalita předváděné akce bývá odlehčena černým 
humorem. Přitahují je neobvyklé lidské osudy, jež dokážou podat v odlišných polohách, od 
kafkovského mystéria (Barton Fink) přes osudové drama (Muž, který nebyl), situační 
komedii (Po přečtení spalte) až po prodlouženou židovskou anekdotu (Seriózní muž). 
Pracují jak nezávisle, tak i pro hollywoodská studia, vždy s plnou tvůrčí autonomií. Některé 
z jejich titulů měly značný ohlas i u mainstreamového publika, zejména Opravdová kuráž a 
Tahle země není pro starý. Jejich díla byla vždy považována za výsledek společné práce, i 
když se rozdělení funkcí mezi nimi měnilo. Až do roku 2003 se Joel podepisoval jako 
režisér, Ethan jako producent a oba jako scenáristé. Od filmu Lupiči paní domácí mají 
společný kredit jako scenáristé, režiséři i producenti. Navíc jsou u většiny svých snímků 
také autory sestřihu (pod pseudonymem Roderick Jaynes). Využívají služeb stálých 
spolupracovníků (kameraman Roger Deakins, skladatel Carter Burwell, střihač zvuku Skip 
Lievsay) i hereckých představitelů (Frances McDormandová, John Turturro, Steve Buscemi, 
John Goodman). Jsou majiteli výrobní společnosti Zoss Productions se sídlem v New Yorku, 
kde také oba se svými rodinami žijí. Jako výkonní producenti se podíleli na TV seriálu podle 
svého filmu Fargo (2014-2015; uveden v TV. Jejich snímky posbíraly množství festivalových 
vavřínů i výročních ocenění, z nichž připomínáme jen ty nejdůležitější: Zbytečná krutost 
(Velká cena poroty na FF Sundance, Cena ISA za režii ex aequo), Millerova křižovatka 
(Stříbrná mušle za režii na MFF v San Sebastiánu), Barton Fink (Zlatá palma a Cena za režii 
na MFF v Cannes), Fargo (Cena za režii na MFF v Cannes, Oscar za scénář, oscarové 
nominace za nejlepší film, režii a střih, Cena ISA za nejlepší film, scénář a režii, Cena NYFCC 
za nejlepší film, Ceny NBR a BAFTA za režii, Ceny WGA a LAFCA za scénář), Muž, který nebyl 
(Cena za režii ex aequo na MFF v Cannes), Tahle země není pro starý (Oscar za nejlepší film, 
scénář a režii, oscarová nominace za střih, Cena NYFCC za nejlepší film, scénář a režii, Cena 
NBR za nejlepší film a scénář, Cena BAFTA za režii, Zlatý glóbus a Cena WGA za scénář), 
Seriózní muž (Ceny NBR a NSFC za scénář, oscarové nominace za nejlepší film a scénář), 
Opravdová kuráž (oscarové nominace za nejlepší film, scénář a režii), V nitru Llewyna 
Davise (Velká cena poroty na MFF v Cannes, Ceny NSFC za nejlepší film a režii, Cena NBR za 
scénář). Ethan Coen byl navíc spoluscenáristou snímku The Naked Man (1998, Nahý muž; r. 
J. Todd Anderson), vydal sbírku povídek Gates of Eden (1998, Brány ráje), sbírku básní The 
Drunken Driver Has the Right of Way (2001, Opilý řidič má přednost v jízdě) a napsal 
triptychy jednoaktovek Almost an Evening (2008, Skoro celý večer), Offices (2009, 
Kanceláře), Happy Hour (2011, Šťastná hodina) a celovečerní hru Women or Nothing (2013, 
Ženy nebo nic), inscenované na mimobroadwayských jevištích. Jeho jednoaktovka Talking 
Cure (Léčba mluvením) byla součástí pásma Relatively Speaking (2011, Aby bylo jasno), 
režírovaného na Broadwayi Johnem Turturrem. Joelovou druhou manželkou je od dubna 
1984 herečka Frances McDormandová, s níž vychovává adoptivního chlapce, a Ethanovou 
druhou ženou se v říjnu 1990 stala střihačka Tricia Cookeová, s níž má dvě děti. – Společná 
filmografie: (scénář, režie a produkce, není-li uvedeno jinak) temný příběh partnerské 
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nevěry a krvavé odplaty Zbytečná krutost (1984, Blood Simple; + spol. střih) s Frances 
McDormandovou, kriminální komedie o bezdětném manželském páru recidivisty a bývalé 
policistky, kteří unesou ze zámožné rodiny jedno z paterčat, Raising Arizona (1987, Zmatky 
v Arizoně – TV) s Nicolasem Cagem a Holly Hunterovou, gangsterské drama z doby 
prohibice Millerova křižovatka (1990, Miller’s Crossing – V) s Gabrielem Byrnem, bizarní 
příběh židovského dramatika v Hollywoodu Barton Fink (1991, Barton Fink; + střih) s 
Johnem Turturrem, komedie z konce 50. let o naivním mladíkovi, jenž se stane 
nepohodlným géniem v čele mamutí společnosti, Záskok (1994, The Hudsucker Proxy) s 
Timem Robbinsem a Paulem Newmanem, černá kriminální komedie podle skutečných 
událostí z 80. let Fargo (1995, Fargo; + střih) s oscarovým výkonem Frances 
McDormandové v úloze těhotné šerifky, kriminální komedie Big Lebowski (1998, The Big 
Lebowski; + spol. střih) s Jeffem Bridgesem jako opileckým flákačem ve vleku událostí, 
komedie o třech uprchlých trestancích v době hospodářské krize Bratříčku, kde jsi? (2000, 
O Brother, Where Art Thou?; + spol. střih) s Georgem Clooneym a Johnem Turturrem, 
černobíle natočený film noir ze 40. let o málomluvném holiči vtaženém do podvodu, jenž 
se vymkne kontrole, Muž, který nebyl (2001, The Man Who Wasn’t; + spol. střih) s Billym 
Bobem Thorntonem, romantická komedie o protřelém rozvodovém právníkovi, jenž padne 
do osidel stejně mazané klientky, Nesnesitelná krutost (2003, Intolerable Cruelty; + střih) s 
Georgem Clooneym a Catherine Zeta-Jonesovou, remake britské kriminální komedie Pět 
lupičů a stará dáma pod titulem Lupiči paní domácí (2004, The Ladykillers; + střih) s 
Tomem Hanksem, povídka Tuileries (scénář a režie) z filmu Paříži, miluji Tě (2006, Paris je 
t’aime), adaptace brutálního kriminálního románu Cormaca McCarthyho Tahle země není 
pro starý (2007, No Country for Old Men; + střih) s Tommym Lee Jonesem, Javierem 
Bardemem a Joshem Brolinem, segment World Cinema (scénář a režie) do kolektivního 
snímku Chacun son cinéma (2007, Každému jeho film), satirická komedie o alkoholickém 
agentovi, jenž způsobí poprask zamýšleným vydáním svých memoárů, Po přečtení spalte 
(2008, Burn After Reading; + střih) s Georgem Clooneym, černá komedie o univerzitním 
profesorovi, na něhož dopadá jedna rána osudu za druhou, Seriózní muž (2009, A Serious 
Man; + střih) s Michaelem Stuhlbargem, nová verze westernového románu Charlese 
Portise Opravdová kuráž (2010, True Grit; + střih) s Jeffem Bridgesem v úloze opileckého 
ochránce zákona, pomáhajícího nedospělé dívce pomstít jejího otce, příběh folkového 
zpěváka v Greenwich Village na počátku 60. let V nitru Llewyna Davise (2013, Inside 
Llewyn Davis; + střih, spol. píseň) s Oscarem Isaacem, Most špionů (2015, The Bridge of 
Spy; r. Steven Spielberg; spol. sc.), komedie z prostředí hollywoodského studia na počátku 
50. let Ave, Caesar! (2016, Hail, Caesar!; + střih) s Joshem Brolinem a Georgem Clooneym; 
(produkce či výkonná produkce, není-li uvedeno jinak) Crimewave (1985, Vlna zločinu; r. 
Sam Raimi; spol. sc., herci), Špióni jako my (1985, Spies Like Us; r. John Landis; Joel herec – 
V), dok. Down from the Mountain (2001, Dolů z hory; r. Nick Doob, Chris Hegedus, D.A. 
Pennebaker), Santa je úchyl! (2003, Bad Santa; r. Terry Zwigoff), Romance & Cigarettes 
(2005, Romance a cigarety; r. John Turturro – V), Gambit (2012, Gambit; r. Michael 
Hoffman; sc.), dok. Another Day/Another Time (TV-2013, Jiný den/Jiná doba; r. 
Christopher Wilcha), Nezlomný (2014, Unbroken; r. Angelina Jolieová; spol. sc.), Most 
špionů (2015, Bridge of Spy; r. Steven Spielberg; spol. sc.). -mim- 
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Až na dřeň! 
barevný, psychologický, dobrodružný, historický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, Dolby 
Digital, dlouhý – 165 min. 
 
Původní název: Do balčak. Země původu: Makedonie. Výrobce: Triangle Film, FX3X 
(koprodukce), Sektor Film (koprodukce), Macedonian Radio and Television (koprodukce). 
Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 3.11.2016. Mluveno: makedonsky, turecky, francouzsky, 
anglicky (titulky). – Tři muži, jedna žena a vzpoura Makedonců proti Osmanské říši... 
Originální makedonský western. 
 
Distribuce: Balkanfilm. Lokace: Makedonie. 
 
AUTOŘI: Režie: Stole Popov. Scénář: Goran Stefanovski, Stole Popov. Kamera: Apostol 
Trpeski. Architekt: Milenko Jeremič. Výtvarník: Kirili Spaseski. Návrhy kostýmů: Emilija 
Ivanovská Atanasovská. Masky: Svetlana Gutićová. Střih: Atanas Georgiev, Blagoja 
Nedelkovski. Zvuk: Atanas Georgiev. Výkonná produkce: Zoran Risteski. Producent: Dančo 
Čevrevski, Milivoje Gjorgević. Koproducent: Vladimir Anastasov, Milivoje Gjorgević, Kristijan 
Danilovski. Vizuální efekty: Aleksandar Višemirski (supervize). Zvláštní efekty: M’barek 
Žamal (koordinátor). Hudba: Duke Bojadžiev. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Slobodan Grozdanovski, Parvan Parvanov, Jordan Zahariev. 
 
Hrají: Inti Šrajová (Tereza Lambertová), Saško Kocev (Krsto), Martin Jordanoski (Filip), Toni 
Mihajlovski (Muzafer), Senko Velinov (Boro), Iskra Veterovová (Ana), Miki Manojlović 
(Bogdan), Nikola Kojo (Agentot), Nikola Ristanovski (Cetko), Dragan Spasov–Dac (Šiše), 
Gorast Cvetkovski (Kaval), Deniz Abdula (Kjosiot), Goran Trifunovski (Toše), Vlado Jovanovski 
(Iljo), Ana Kostovská (Stamena). 
 
České titulky: Kristýna Dufková. 
 
Epická dobrodružná podívaná Až na dřeň! je po sedmnáctileté pauze pátým celovečerním 
hraným filmem režiséra a scenáristy Stolea Popova, jehož produkční společnost Triangle Film 
snímek zároveň produkovala. Dějištěm dva roky natáčeného easternu, vyslaného v roce 2014 
za Makedonii do boje o Oscary (do užší nominace se však nedostal), je Makedonie na 
počátku 20. století, kdy se země nacházela již pět století pod nadvládou Osmanů a Turci 
krvavě potlačovali tamní povstání. – Makedonie, 1907. Potomek zámožné makedonské 
rodiny Filip se vrací do vlasti ze studií v Paříži. Ve vlaku se seznámí s volnomyšlenkářskou 
Angličankou Terezou, mířící do Soluně. Vlak je kvůli kontrole cestujících zastaven tureckými 
vojáky, vedenými důstojníkem Muzaferem, který pomáhal potlačit makedonské povstání. 
Filip a Tereza pokračují v cestě pěšky a setkají se s vůdcem povstalců Krstem, s nímž se 
Tereza později v táboře povstalců sblíží. Muzafer za nimi pošle vojáky. Po návratu domů se 
Filip odmítne oženit se na otcovo přání s dcerou jeho obchodního partnera. Během plesu 
pořádaného Filipovými rodiči, na němž se Muzafer dvoří Tereze, na město zaútočí povstalci. 
Muzaferovi se podaří uprchnout. Filipův otec zemře na infarkt a povstalci se ujmou vlády nad 
městem. Zatímco Tereza tráví společný čas s Krstem a s Filipem, který jí nabídne sňatek, 
Muzafer připravuje odvetu. – Po intrice Tereziny bohaté rodiny je omráčená mladá žena 
odvezena z města. Filip s Krstem vyrážejí na koních vstříc jisté smrti: proti nim stojí Muzafer s 
tureckou kavalérií a oni odmítnou vzdát se... – Rozmáchlá historická freska v tradici filmů 
Emira Kusturicy mísí absurdní humor s politikou a romantikou. Výsledkem je poněkud 
nesourodá, rytmicky nevyrovnaná směs různých situací, ztěžující divákovi lépe poznat hrdiny 
a jejich motivace. - Pod podobným názvem bylo u nás uvedeno francouzsko-belgické 
psychologické drama Na dřeň (2012, De rouille et dʹos; r. Jacques Audiard). –mrš- 
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STOLE POPOV (nar. 20.8.1950, Skopje, Makedonie) vystudoval režii na Divadelní, filmové a 
televizní akademii v Bělehradu (1973). Natočil několik oceněných dokumentů a v letech 
1978-88 působil ve studiu Vardar Film jako režisér i jako manažer. V roce 1988 založil 
vlastní produkční společnost Triangle Films. Dlouhá léta působí též jako pedagog na 
různých školách, mj. i jako vedoucí katedry režie na Fakultě dramatických umění ve Skopje. 
V celovečerní hrané tvorbě debutoval v roce 1981 snímkem Červený kůň, ale jeho 
nejznámějším dílem je Šťastný Nový rok ’49. Jeho filmy získaly četná ocenění, z nichž 
připomínáme Velkou cenu na MFF v Oberhausenu 1979 a oscarovou nominaci za nejlepší 
krátký dokument (Matka), Zlatou arénu na festivalu jugoslávských filmů v Pule 1986 
(Šťastný Nový rok ’49), nominaci na Evropskou filmovou cenu (Tetování). Stole Popov byl 
hostem Letního filmového maratonu ve Vsetíně 2010 a také Febiofestu 2016, kde byly v 
rámci sekce Zaostřeno na Makedonii uvedeny jeho tituly Tetování, Romská kouzla a Až na 
dřeň! – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. dok. Ogan (1973), celovečerní dok. 
Australija, Australija (1976), kr. dok. Dae (1979, Matka), hraná prvotina o internaci 
Makedonců, kteří bojovali v řecké občanské válce, Crveniot konj (1981, Červený kůň; + 
spol. sc.), historické drama z období stalinsko-titovského konfliktu po roce 1948 Šťastný 
Nový rok ’49 (1986, Srečna nova ’49), drama muže, který se na konci komunistické éry 
dostane do vězení, Tetoviranje (1991, Tetování; + spol. sc.), jenž byl prvním titulem 
samostatné Makedonské republiky, drama romské rodiny, která během balkánské války v 
90. letech sní o návratu do Indie, Gypsy Magic (1997, Romská kouzla), historický eastern z 
období protitureckých povstání na počátku 20. století Až na dřeň! (2014, Do balčak; + spol. 
sc.). -tbk- 
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Až na severní pól 
barevný, dobrodružný, rodinný, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby 5.1, dlouhý – 80 
min. 
 
Původní název: Tout en haut du monde. Země původu: Francie, Dánsko. Výrobce: Sacrebleu 
Productions, Maybe Movies, 2Minutes, France 3 Cinéma, Nørlum. S účastí France 
Télévisions, Canal Plus, Ciné Plus. S podporou: CNC, Académie Franco-Russe du Cinéma, 
Danish Film Institute, West Danish Film Fund, CPH Film Fund, La Fondation Gan pour le 
Cinéma, Procirep, Angoa, Association Beaumarchais SACD, Program Media EU. Ve spolupráci 
s Palatine Étoile 11. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 1.9.2016. Mluveno: francouzsky 
(titulky), česky (dabováno). – Jdi za svým snem, třeba až na konec světa. Francouzský 
animovaný film nabídne silný příběh a sympatickou dívčí hrdinku. 
 
Distribuce: Artcam.  
 
AUTOŘI: Režie: Rémi Chayé. Scénář: Claire Paolettiová, Patricia Valeixová, Fabrice de Costil 
(adaptace a dialogy). Výtvarník: Rémi Chayé. Střih: Benjamin Massoubre. Zvuk: Régis 
Diebold, Mathieu Z’Graggen, Florent Lavallée. Výkonná produkce: Nadine Momboová. 
Producent: Ron Dyens, Henri Magalon. Koproducent: Jean-Michel Spiner, Claus Toksvig 
Kjaer, Frederik Villumsen. Animace: Liane-Cho Han (supervize), 2Minutes, Nørlum. Hudba: 
Jonathan Morali. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hlasy: Christa Théretová (Saša), Féodor Atkine (Olukin), Thomas Sagols (Katch), Rémi 
Caillebot (Larson), Audrey Sabléová (Naďa), Fabien Briche (Tomskij), Rémi Bichet (Sašin 
otec), Julienne Degenneová (Sašina matka), Bruno Magnes (Maloney), Loïc Houdré (Lund), 
Cyrille Monge (Mowson), Delphine Brailloová (Olga), Gabriel Le Doze (rektor).  
 
Dabing: Viktorie Taberyová (Saša), Zdeněk Maryška (Olukin), Robin Pařík (Katch), Radek 
Kuchař (Larson), Kristýna Valová (Naďa), Marek Libert (Tomskij), Jiří Ptáčník (otec), Simona 
Prasková (matka), Lukáš Jurek (Lund), Zuzana Slavíková (Olga). 
 
České titulky: Jana Trubková. Překlad české verze: Irena Novotná. Dialogy české verze: 
Marie Fronková. Režie české verze: Marie Fronková (Studio Barrandov).  
 
Cena: MF animovaného filmu v Annecy 2015: Cena diváků. Tokyo Anime Award 2016: Velká 
cena. 
 
Animované dobrodružství Až na severní pól je velmi působivým a originálním celovečerním 
režijním debutem francouzského výtvarníka a animátora Rémiho Chayéa. – Petrohrad, 1882. 
Patnáctiletá Saša Černěcovová náhodou vyslechne v budově akademie, jak nadutý carův 
synovec, nový vědecký poradce kníže Tomskij, odmítne, aby se zdejší knihovna jmenovala po 
jejím milovaném dědečkovi, kapitánu, badateli a polárníku Olukinovi, který se před pěti lety 
vydal k severnímu pólu. Nevrátil se a pátrání po jeho lodi Davaj bylo neúspěšné. Sašini bohatí 
rodiče uspořádají pro dcerku ples. Dívka předtím narazí na dědovy poznámky k expedici a 
pochopí, že záchranné výpravy hledaly Davaj na nesprávném místě. Řekne o tom na plese 
Tomskému, který však uraženě odejde. Otec se pak na dceru rozzlobí. Dívka v noci uteče s 
úmyslem najít ztracenou loď sama. Dorazí do Archangelska. Zaplatí náušnicemi od dědečka 
„kapitánu“ Larsonovi, ale loď, jejímž kapitánem je ve skutečnosti Larsonův bratr Lund, 
odpluje bez ní. Saši se ujme majitelka přístavního hostince Olga, dívka si však musí svůj pobyt 
odpracovat. Na fyzickou práci není mladičká aristokratka zvyklá, ale učí se rychle. Po návratu 
Lundovy lodi se kapitán dozví, co bratr provedl (ten náušnice navíc už prodal). Jako muž 
dbalý cti vezme Sašu na pátrání po Olukinově lodi, za jejíž nalezení ostatně car vypsal 
odměnu milion rublů. Saša se spřátelí s plavčíkem Katchem. Zažijí bouři. Při pokusu vyprostit 
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loď ze sevření ker o ni přijdou. Lund je těžce raněn. Mají jídlo na čtrnáct dní. Vydají se pěšky 
tam, kde by podle Saši měla být Davaj. Cesta je svízelná, námořníci se hádají, zlobí se na 
kapitána, že se řídí dívčinými radami. Nešťastná Saša se z posledních sil vydá sama z tábora, 
najde umrzlého dědečka a deník, určený pro ni. Podle souřadnic pak námořníci objeví v ledu 
loď, uvedou ji do chodu a vyrazí k domovu. Přivítání je velkolepé, rodiče jsou rádi, že mají 
dceru doma. Z dědečkova deníku se dívka dozví o smutném konci výpravy. Olukina opustila 
posádka. Starý muž sice doputoval na severní pól, kde vztyčil vlajku, ale cestu zpět už 
nezvládl. – Napínavý, přímočarý příběh je výjimečný zdánlivě jednoduchým, zároveň sdělným 
grafickým stylem; vše se skládá z jednobarevných ploch; předměty jako lodě, saně, vlaky a 
bryčky jsou vytvořeny jako 3D objekty. -kat- 
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Barbar Conan 
barevný, akční, dobrodružný, historický, fantasy, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby 
Digital, dlouhý – 126 min. 
 
Původní název: Conan the Barbarian. Země původu: USA. Výrobce: Dino De Laurentiis 
Corporation. Rok copyrightu: 1981. Premiéra: (obnovená) 4.8.2016, (původní) I.1991. 
Mluveno: anglicky (titulky).  
 
Distribuce: Pannonia Entertainment (do 4.9.2016). Lokace: Španělsko: Almería (Andalusie), 
Segovia (Kastilie a León), Ávila (Kastilie a León), Cuenca (Kastilie-La Mancha). USA: Texas 
Canyon (Arizona), Yuma (Arizona), Tuba City (Arizona). Kanada: Britská Kolumbie.  
 
AUTOŘI: Režie: John Milius. Pomocná režie: Terry J. Leonard (II. režie). Předloha: Robert E. 
Howard (postava). Scénář: John Milius, Oliver Stone. Kamera: Duke Callaghan. Druhá 
kamera: John Cabrera. Architekt: Ron Cobb. Návrhy kostýmů: John Bloomfield. Masky: José 
Antonio Sánchez (supervize masek a účesů), Carlos De Marchis (supervize zvláštních 
maskérských efektů). Střih: C. Timothy O’Meara. Zvuk: Jim Willis. Výkonná produkce: D. 
Constantine Conte, Edward R. Pressman. Producent: Buzz Feitshans, Raffaella De 
Laurentiisová. Vizuální efekty: Frank Van Der Veer (zvláštní vizuální efekty). Zvláštní efekty: 
Nick Allder (supervize). Hudba: Basil Poledouris. Koordinátor kaskadérů: Terry J. Leonard, 
Kiyoshi Yamazaki (meče). 
 
Hrají: Arnold Schwarzenegger (Conan), James Earl Jones (Thulsa Soudce), Max von Sydow 
(král Osric), Sandahl Bergmanová (Valeria), Ben Davidson (Rexor), Cassandra Gaviolaová 
(čarodějnice), Gerry Lopez (Subotai), Mako (čaroděj), Valérie Quennessenová (princezna), 
William Smith (Conanův otec), Nadiuska (Conanova matka).  
 
České titulky: Pannonia Entertainment. 
 
Ceny: Zlatý glóbus: nejlepší nová ženská hvězda (Sandahl Bergmanová). Ceny americké 
Akademie sci-fi, fantasy a hororových filmů: nejlepší herečka (Sandahl Bergmanová); 
(nominace) nejlepší fantasy film, nejlepší hudba (Basil Poledouris), nejlepší kostýmy (John 
Bloomfield), nejlepší masky (José Antonio Sánchez). 
 
Dnes klasický snímek z žánru „historické“ dobrodružné akční fantasy Barbar Conan (1981) 
natočil režisér John Milius podle scénáře, na němž spolupracoval s Oliverem Stonem, 
přičemž předlohou jim byla postava ze svazků specialisty na subžánr „meče a magie“ Roberta 
E. Howarda (1906-1936) a navazujících komiksů z třicátých let. Film také založil hvězdnou 
dráhu dosud neznámého rakouského svalovce Arnolda Schwarzeneggera a nepřímo i řady 
jeho pokračovatelů. – Před dávnými časy zahynou při přepadení vesnice nájezdníky Vany 
rodiče malého Conana, vychovávaného v úctě k tajemství oceli a z ní stvořených mečů. 
Chlapec, jehož příběh vypráví starý čaroděj, skončí v otroctví, kde dospěje. Stane se slavným 
gladiátorem, vyslouží si svobodu a vydá se na cesty. Dostane se na stopu vrahů rodičů a získá 
přátele v lučištníku Subotaiovi a v bojovnici Valerii, která se stane jeho milenkou. Společně 
ukradnou velký klenot Hadí oko a začnou vést rozmařilý život. Pak se vydají na cestu, aby 
králi Osricovi přivedli jeho dceru, která podlehla kouzlu hadího kultu a jeho vůdci Thulsovi 
Soudci. U Hadí věže je Conan zajat a na příkaz vládce ukřižován. Zachrání ho přátelé. Při 
dalším boji s Thulsou, který se proměňuje v obřího hada, zahyne Valeria. Conan po těžkém 
boji vykoná pomstu na nepříteli, zapálí svatyni a odvede princeznu. Později se stane králem... 
– Úspěch snímku podnítil vznik pokračování Conan the Destroyer (1984, Ničitel Conan; r. 
Richard Fleischer - V) opět s Arnoldem Schwarzeneggerem, animovaného TV seriálu Conan: 
The Adventurer (1992-93, Dobrodruh Conan), hraného TV seriálu Conan (1997-98; uveden v 
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TV) s Ralfem Moellerem, remaku Barbar Conan (2011, Conan the Barbarian; r. Marcus 
Nispel) s Jasonem Momouou a řady napodobenin. 
 
JOHN MILIUS (vl. jm. John Frederick Milius, nar. 11.4.1944, St. Louis, Missouri) vyrůstal od 
začátku 50. let v Kalifornii a už v mládí byl nadšeným surfařem. Po maturitě navštěvoval 
losangeleskou City College a chtěl se stát spisovatelem. Kvůli chronickému astmatu nebyl 
odveden do armády a nakonec se rozhodl pro film, který vystudoval na Jihokalifornské 
univerzitě (USC; 1968). Zaujal animovanou satirou na italské artistní snímky Marcello, tolik 
se nudím, za niž byl oceněn na Národním festivalu studentských filmů. Po absolutoriu se 
prosadil jako scenárista filmů o skutečných postavách Divokého západu Jeremiah Johnson 
a Život a doba soudce Roy Beana, ale podílel se také na dnes už klasickém kriminálním 
snímku Drsný Harry (anonymně) a na jeho pokračování Magnum Force. Největšího 
úspěchu dosáhl spoluprací s režisérem Coppolou na jeho válečném podobenství 
Apokalypsa (nominace na Oscara a na Cenu WGA), inspirovaném Conradovým románem 
Srdce temnoty. Nominaci na Cenu Cechu amerických scenáristů (WGA) obdržel ještě za 
dobrodružný film podle skutečné události Vítr a lev. Vlastní režisérské ambice poprvé 
naplnil životopisným snímkem Dillinger a s producentem Buzzem Feitshansem založil 
výrobní společnost A-Team, která produkovala i díla jiných tvůrců. Ve své tvorbě tíhnul k 
dobrodružným látkám, v nichž nechal často zaznívat konzervativní pravicové názory, které 
ho odlišovaly od převážně liberálního Hollywoodu (např. Rudý úsvit, který se po letech 
dočkal ještě remaku). Jeho komerčně nejúspěšnějším filmem se stal Barbar Conan, který 
nastartoval akční kariéru kulturisty Arnolda Schwarzeneggera. Od poloviny 90. let nalezl 
lepší uplatnění v televizi, kde např. pod titulem Tvrdí chlapi realizoval epizodu ze života 
svého oblíbeného hrdiny Teddyho Roosevelta. Režíroval epizodu ze seriálu The Twilight 
Zone (Pásmo soumraku – TV), napsal námět k jednomu dílu populárního seriálu Miami 
Vice (uveden v TV) a byl jedním z tvůrců a výkonných producentů úspěšného historického 
seriálu Rome (2005-07, Řím – TV), jenž mu přinesl v pořadí už třetí nominaci od kolegů 
scenáristů (WGA). Podílí se rovněž na tvorbě videoher (Medal of Honor, Homefront). – 
Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. školní dokumenty The 
Emperor (1967, Císař; r. George Lucas) a Glut (1967; r. Basil Poledouris), The Devil’s 8 
(1969, Ďábelská osmička; r. Burt Topper), Evel Knievel (1971; r. Marvin Chomsky), 
Jeremiah Johnson (1972; r. Sydney Pollack – V), Život a doba soudce Roy Beana (1972, The 
Life and Times of Judge Roy Bean; r. John Huston), Magnum Force (1973; r. Ted Post; + 
nám. – V), Melvin Purvis, G-Man (TV-1974, Kelly zvaný Samopal; r. Dan Curtis; + nám. – V), 
Apokalypsa (1979, Apocalypse Now; r. Francis Ford Coppola), Extrémní předsudek (1987, 
Extreme Prejudice; r. Walter Hill; spol. nám.), Geronimo: An American Legend (1993, 
Geronimo; r. Walter Hill; + nám. – V), Jasné nebezpečí (1994, Clear and Present Danger; r. 
Phillip Noyce); (herec) Deadhead Miles (1972, Prázdný náklad; r. Vernon Zimmerman), 
Crazy Mama (1975, Bláznivá máma; r. Jonathan Demme); (podíl na produkci či výkonné 
produkci, není-li uvedeno jinak) Hardcore (1978, Naostro; r. Paul Schrader – V), 1941 
(1979; r. Steven Spielberg; + spol. nám. – V), Used Cars (1980, Ojetá auta; r. Robert 
Zemeckis – V), Uncommon Valor (1983, Sedm neohrožených; r. Ted Kotcheff – V); (režie, 
není-li uvedeno jinak) kr. anim. f. Marcello, I’m So Bored (1966, Marcello, tolik se nudím; 
spol. r. John Strawbridge), střm. postapokalyptická sci-fi The Reversal of Richard Sun 
(1967, Převrácení Richarda Suna; + herec), příběh proslulého gangstera Dillinger (1973; + 
sc. – V) s Warrenem Oatesem, drama marockého šejka, který unese Američanku i s jejími 
dětmi a způsobí mezinárodní konflikt, The Wind and the Lion (1975, Vítr a lev; + sc., herec 
– TV) s Seanem Connerym a Candice Bergenovou, autobiograficky laděný příběh tří surfařů 
Big Wednesday (1978, Velká středa; + spol. sc., herec – V) s Janem-Michaelem Vincentem, 
Williamem Kattem a Garym Buseym, dobrodružný fantasy snímek podle románové série 
Roberta E. Howarda Barbar Conan (1981, Conan the Barbarian; + spol. sc., herec) s 
Arnoldem Schwarzeneggerem, drama středoškoláků, kteří po přepadení Spojených států 
komunistickými oddíly stanou v čele partyzánského odboje, Red Dawn (1984, Rudý úsvit; + 
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spol. sc. – V) s Patrickem Swayzem, C. Thomasem Howellem a Leou Thompsonovou, 
adaptace románu Pierra Schoendoerffera o dezertérovi, který se během druhé světové 
války stane na Borneu vládcem domorodého kmene, Farewell to the King (1988, Sbohem, 
králi!; + sc. – V) s Nickem Noltem, drama amerických pilotů ve Vietnamu podle válečného 
románu Stephena Coontse Flight of the Intruder (1990, Let vetřelce – V) s Dannym 
Gloverem, Willemem Dafoem a Bradem Johnsonem, romantický generační snímek, 
inspirovaný obdobnými filmy 50. let, Motorcycle Gang (TV-1994, Motorkářský gang – TV) s 
Carlou Guginoovou a Jakem Buseym jako ústřední mileneckou dvojicí, historický snímek ze 
Španělsko-americké války Rough Riders (TV-1997, Tvrdí chlapi; + spol. sc. – V) s Tomem 
Berengerem v úloze pozdějšího prezidenta Theodora Roosevelta. -mim- 
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Barbie: Tajná agentka 
barevný, animovaný, rodinný, pohádka, přístupný, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 75 
min. 
 
Původní název: Barbie: Spy Squad. Země původu: USA. Výrobce: DHX Media. Ve spolupráci s 
Playground Productions / Nickelodeon / Mattel Playground Productions / Vida Spark 
Productions. Rok výroby: 2016. Premiéra: 24.3.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Zvláštní 
agentka si zaslouží zvláštní péči. 
 
Distribuce: CinemArt (do 24.3.2019). 
 
AUTOŘI: Rok copyrightu: 2016. Režie: Conrad Helten. Scénář: Marsha Griffinová, Kacey 
Arnoldová. Výtvarník: Patricia Atchisonová. Zvuk: Ray Leonard, Patrick Spain. Výkonná 
produkce: Julia Pistorová, David Voss. Producent: Margaret M. Deanová, Shareena 
Carlsonová. Animace: Boo Yeo Quen (vedoucí animátor), Jason Thomas Campbell, Joaquin 
Esquivel, Karrina Hoopperová, Supreeti Mannová (svícení). Vizuální efekty: Joanne Thielová. 
Hudba: Gabriel Mann, Becky Kneubuhlová, Linus of Hollywood, Haim Mazar. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Překlad české verze: Jana Děžínská. Dialogy české verze: Vladimíra 
Wildová. Režie české verze: Vladimíra Wildová (SDI Media).  
 
Mluví: Erica Lindbecková (Barbie), Stephanie Shehová (Renee), Jenny Pellicerová (Teresa), 
Alyssa Swalesová (Chelsea), Britt Irvinová (Mila), Brian Dobson (agent Dunbar/hlasatel/šéf), 
Rebecca Husainová (Patricia), Cathy Weselucková (teta Zoe). 
 
Dabing: Kristýna Skružná (Barbie), Patricie Soukupová (Renee), Adéla Nováková (Teresa), 
Hana Šimková (Chelsea), Alexandra Horáková (Mila), Bohdan Tůma (agent Dunbar), Jitka 
Jirsová (Patricia), Antonie Talacková (teta Zoe).  
 
Po prvním celovečerním filmu, muzikálu Barbie v Rock’n Royals (2015, Barbie in Rock’n 
Royals) světoznámou panenku Barbie a její kamarádky Teresu a Renee čeká v animovaném 
rodinném filmu režiséra Conrada Heltena Barbie: Tajná agentka náročná mise. Odvážné a 
obratné gymnastické kousky této trojice v tělocvičně neujdou pozornosti agenta Dunbara z 
jisté tajné organizace, která má spadeno na nepolapitelnou zlodějku šperků, proslulou 
hbitostí, mrštností a schopností překonávat ty nejzapeklitější překážky. Právě tuhle zlodušku 
by Barbie, Teresa a Renee měly dopadnout a zabránit jí uloupit tři vzácné diamanty, jež svou 
energií mohou nabít tajemný stroj na ovládnutí světa. Trojice novopečených agentek během 
náročné mise prokáže odvahu i vynalézavost, s chutí použije nejrůznější modely, převleky i 
šarm a také si patřičně vychutná úžasné špionské pomůcky a udělátka, jakými by nepohrdl 
ani James Bond. Splnit náročný úkol není jistě nic snadného, ale Barbie, Teresa a Renee 
nepatří k těm, kteří utíkají z boje, i když už všechno vypadá ztracené, a o nemilá překvapení 
není nouze. Tvůrci svěží akční pohádky se zjevně inspirovali úspěšnou komedií Charlieho 
andílci (2000, Charlie’s Angels; r. McG). 
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Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 
barevný, akční, dobrodružný, fantastický, komiksový, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, 
IMAX 3-D, Dolby Atmos 5.1, délka – 153 min. 
 
Původní název: Batman v Superman: Dawn of Justice. Země původu: USA. Výrobce: Atlas 
Entertainment, Cruel and Unusual, DC Comic. Pro Warner Bros. Ve spolupráci s Ratpac-Dune 
Entertainment. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 24.3.2016. Mluveno: anglicky (titulky – 2-D, 
3-D, IMAX 3-D), česky (dabing – 2-D, 3-D). 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. 
 
AUTOŘI: Režie: Zack Snyder. Předloha: (neuvedeni) Bob Kane (Batman – postavy), Bill Finger 
(Batman – postavy), Jerry Siegel (Superman – postavy), Joe Shuster (Superman – postavy). 
Scénář: Chris Terrio, David S. Goyer. Kamera: Larry Fong. Druhá kamera: Bill Dagleish. 
Architekt: Patrick Tatopoulos. Návrhy kostýmů: Michael Wilkinson. Masky: Victoria 
Downová, Kristin Bergeová (účesy). Střih: David Brenner. Zvuk: Michael McGee, Scott Hecker 
(design). Výkonná produkce: Christopher Nolan, Emma Thomasová, Wesley Coller, David S. 
Goyer, Steven Mnuchin. Producent: Charles Roven, Deborah Snyderová. Koproducent: Curt 
Kanemoto, Jim Rowe, Gregor Wilson. Vizuální efekty: John DJ Desjardin, MPC, Scanline VFX, 
Weta Digital, Double Negative, Method Studios, Shade VFX, Perception. Zvláštní efekty: Joel 
Whist. Hudba: Hans Zimmer, Junkie XL. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Damon Caro, Tim Rigby, Isaac Hamon, Guillermo Grispo (choreografie soubojů), 
Ryan Watson (choreografie soubojů). 
 
Hrají: Ben Affleck (Bruce Wayne/Batman), Henry Cavill (Clark Kent/Superman), Amy 
Adamsová (Lois Laneová), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Diane Laneová (Martha Kentová), 
Laurence Fishburne (Perry White), Jeremy Irons (Alfred), Holly Hunterová (senátorka 
Finchová), Gal Gadotová (Diana Princeová/Wonder Woman), Scoot McNairy (Wallace Keefe), 
Michael Shannon (Zod), Kevin Costner (Jonathan Kent), Callan Mulvey (Anatoli), Tao 
Okamotoová (Mercy Gravesová), Lauren Cohanová (Martha Wayneová), (neuveden) Jeffrey 
Dean Morgan (Thomas Wayne), (hlas) Carla Guginoová (lodní počítač), (hlas) Patrick Wilson 
(POTUS).  
 
Dabing: Lukáš Hlavica (Bruce Wayne/Batman), Ondřej Brzobohatý (Clark Kent/Superman), 
Tereza Bebarová (Lois Laneová), Oldřich Hajlich (Lex Luthor), Nela Boudová (Martha 
Kentová), Pavel Rímský (Perry White), Vladislav Beneš (Alfred), Zuzana Slavíková (senátorka 
Finchová), René Slováčková (Diana Princeová/Wonder Woman), Zdeněk Mahdal (Jonathan 
Kent), Ludvík Král (Wallace Keefe), Tomáš Borůvka (Anatoli).  
 
České titulky: Kateřina Hámová. Překlad české verze: Jakub Racek. Dialogy české verze: 
Ladislav K.J. Novák. Režie české verze: Ladislav K.J. Novák (LS Productions dabing).  
 
V komiksovém velkofilmu Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti navazuje režisér a 
spoluscenárista Zack Snyder na svůj supermanovský snímek Muž z oceli (2013, Man of Steel) 
a zároveň poprvé na plátně spojuje legendární hrdiny komiksů nakladatelství DC 
Entertainment. Přidává k nim i postavy z okolí obou hrdinů, tradičního nepřítele Lexe Luthora 
(tentokrát v excentrickém podání Jesseho Eisenberga), ale také další komiksové hrdiny v čele 
s bojovnicí Wonder Woman. Záměrem je nastartovat sérii o Lize spravedlivých, jež by 
konkurovala marvelovskému projektu Avengers. – Po kryptonském útoku na zemi ztratil 
Superman (v civilu novinář Clark Kent z deníku Daily Planet) aureolu hrdiny-zachránce a stal 
se objektem vyšetřování senátní komise, vedené senátorkou Finchovou. Nedůvěřuje mu ani 
další zpochybněný superhrdina Batman (jinak boháč Bruce Wayne). Zdatným rozeštvávačem 
veřejného mínění je i boháč, rozmazlený a psychopatický Lex Luthor, jenž se chce zmocnit 



39 
 

kryptonského kamene. Podaří se mu poštvat oba superhrdiny proti sobě. Superman se však 
potřebuje dohodnout se s Batmanem, aby mohl zachránit svou zajatou pozemskou matku 
Marthu a milovanou kolegyni Lois. Oba hrdinové spolu svedou souboj, pak se však dohodnou 
a obrátí se proti Luthorovi, jenž proti nim vyšle neporazitelného Kryptonského netvora. V 
souboji s ním pomůže kolegům bojovnice Wonder Woman, s níž se jako s tajemnou kráskou 
Diane Princeovou setkal Bruce už dříve. Superman zahyne. Konají se dva pohřby: při 
slavnostním ceremoniálu nikdo netuší, že rakev je prázdná, protože na venkovském hřbitově 
je uložen do hrobu Clark Kent. Luthor skončí ve vězení. Batman mu vypálí svůj cejch, avšak 
zloduch ví, že jeho osud ve vězení neskončí... – Zdlouhavý snímek by rád těžil z pochmurné 
poetiky Nolanových Batmanů. Je zbytečně překombinovaný, zmatený a velikášský. Ambice 
tvůrců se tak míjí účinkem. – Podle distribučního listu je český název Batman vs. Superman: 
Úsvit spravedlnosti, avšak na plátně a na plakátech je název Batman v Superman: Úsvit 
spravedlnosti.  -tbk- 
 
ZACK SNYDER (vl. jm. Zachary Edward Snyder, nar. 1.3.1966, Green Bay, Wisconsin) 
vyrůstal v Connecticutu v rodině stoupenců scientologické církve. Po matce zdědil výtvarné 
nadání. Jeden rok studoval malířství v Londýně a pak absolvoval Uměleckou školu designu 
v kalifornské Pasadeně, kde mezi jeho spolužáky patřil např. Michael Bay. Od začátku 90. 
let se uplatnil jako kameraman a režisér reklamních spotů (Nike, Reebok, Budweiser, UPS, 
BMW, Audi, Nissan, Subaru, Gatorade aj.), za něž získal řadu ocenění. Režíroval také 
hudební videoklipy (mj. Peter Murphy, Morrissey, Soul Asylum, Dionne Farris). Na přelomu 
tisíciletí koketoval s Hollywoodem a postupně přešel k celovečerní hrané tvorbě, do níž 
přinesl dynamické pojetí akce s častým používáním zpomalených záběrů a vytříbený 
vizuální smysl. Jeho filmy vycházejí z komiksové estetiky, nešetří prostředky a těší se 
vesměs nadprůměrnému diváckému zájmu. Za režii snímku 300: Bitva u Thermopyl dostal 
výroční sci-fi cenu Saturn. Od září 2004 má za manželku Deborah Snyderovou (roz. 
Johnsonovou). Vychovává s ní dvě adoptivní děti a spolu s Wesleym Collerem založili 
výrobní společnost Cruel & Unusual Films. Z předchozích dvou vztahů má dalších šest 
potomků; čtyři z rozvedeného manželství s Denise Weberovou a dvě s producentkou 
reklam Kirsten Elinovou. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) remake klasického 
Romerova hororu Úsvit mrtvých (2004, Dawn of the Dead; + herec) se Sarah Polleyovou a 
Vingem Rhamesem, stylizovaný historický snímek podle komiksu Franka Millera 300: Bitva 
u Thermopyl (2007, 300; + spol. sc.) s Gerardem Butlerem a Lenou Headeyovou, další 
populární komiksová adaptace z alternativní historie 80. let Strážci – Watchmen (2009, 
Watchmen; + herec) s Malin Akermanovou a Billym Crudupem, anim. f. podle románové 
série Kathryn Laskyové Legenda o sovích strážcích (2010, Legend of the Guardians: The 
Owls of Ga’Hoole), realizovaný v Austrálii, autorský akční thriller, odehrávající se ve třech 
fantazijních rovinách, Sucker Punch (2011, Sucker Punch; + nám., spol. sc., spol. prod.) s 
Abbie Cornishovou a Emily Browningovou, nová verze Supermana pod titulem Muž z oceli 
(2013, Man of Steel) s Henrym Cavillem a Amy Adamsovou, další výpravné komiksové 
snímky Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti (2016, Batman v Superman: Dawn of 
Justice) a The Justice League (2017, Liga spravedlivých), oba s Benem Affleckem a Henrym 
Cavillem. -mim- 
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Belgica 
barevný, psychologický, hudební, 15 přístupnost, 1:1:85, 2–D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 
126 min. 
 
Původní název: Belgica. Země původu: Belgie, Francie, Nizozemsko. Výrobce: Menuet, 
Pyramide Productions, Topkapi Films. Koprodukce: France 3 Cinéma. S podporou: VAF, 
Screen Flanders & Agentschap Ondernemen, Nederlands Filmfonds, CNC, Institut Français, 
Eurimages, Tax Shelter Maatregel van de Belgische Federale Overheis, Casa Kafka Pictures. S 
účastí Kinepolis Film Distribution, Lumière Publishing, Proximus, Medialaan, France 
Télévisions, Canal Plus, Ciné Plus. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 7.7.2016. Mluveno: 
vlámsky, nizozemsky, francouzsky, anglicky (titulky). – Vítejte v nejzkaženějším baru v Belgii. 
 
Distribuce: Artcam. 
 
AUTOŘI: Režie: Felix van Groeningen. Scénář: Arne Sierens, Felix van Groeningen. Kamera: 
Ruben Impens. Architekt: Kurt Rigolle. Návrhy kostýmů: Ann Lauwerysová. Masky: Diana 
Dreesenová (návrhy masek, účesy). Střih: Nico Leunen. Zvuk: Jan Deca, Michel Schoepping 
(design zvuku). Producent: Dirk Impens. Koproducent: Francis Boespflug, Stéphane 
Parthenay, Frans van Gestel, Arnold Heslenfeld, Laurette Schillingsová. Vizuální efekty: 
Sander Jansen (supervize). Zvláštní efekty: Rick Wiessenhaan. Hudba: Soulwax. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Rick Wiessenhaan. 
 
Hrají: Stef Aerts (Jo), Tom Vermeir (Frank), Hélène De Vosová (Marieke), Charlotte 
Vandermeerschová (Isabelle), Boris Van Severen (Davy Coppens), Sara De Bosschereová 
(Nikki), Dominique Van Malder (Manu), Sam Louwyck (Rodrigo), Stefaan De Winter (Ferre), 
Silvanus Saow (Rudy), Jean-Michel Balthazar (André), Fouad Oulad Khlie (Mohammed).  
 
České titulky: Anna Kareninová.  
 
Ceny: MFF Sundance 2016: Cena za režii (Felix van Groeningen). 
 
Belgický režisér Felix van Groeningen vychází ve snímku Belgica z vyprávění svého otce, 
majitele nočního podniku v Gentu. V jednoduchém příběhu dvou bratrů, majitelů baru a 
klubu, hraje výraznou roli hudba dvoučlenné skupiny Soulwax (bratři Stephen a David 
Dewaeleovi). – Starší Frank, žijící s manželkou Isabelle (která se stará o psí útulek) a s malým 
synkem, se přidá k mladšímu jednookému bratru Joovi, který si pořídil bar Café Belgica. S 
kamarády se postará o rozšíření podniku na hudební klub. Prodá auto, aby mohl uplatit 
hasiče, a získat tak povolení k provozování. V klubu vystupují různé kapely, je v něm pořád 
plno a také pořádně divoko. Bujarý noční život oba bratry poznamenává stále víc. Pijí a fetují. 
Frank si začne se zaměstnankyní Nikki, Jo má vztah s Marieke. Ta otěhotní, ale proti 
partnerově vůli jde na potrat. Mladík ji pak vyhodí, právě tak jako Nikki, která žárlí na 
Frankovy další sexuální eskapády a dělá scény. Těhotná Isabelle je nešťastná. Vztahy v 
podniku se zhoršují a stupňuje se napětí mezi zodpovědným Joem a věčně „rozjetým“ 
Frankem. Ten má potíže s policií, protože surově zmlátil jednoho hosta. Bratři se hádají kvůli 
podniku. Jo chce, aby byl dál tak anarchistický jako původně a aby fungoval na základě 
přátelských vztahů. Frank si naopak prosadí zbudování VIP baru a přijetí regulérní ochranky 
(naopak propustí dosavadního vyhazovače a kamaráda Manua). Po hádce, jež skončí rvačkou 
bratrů, se rozhodne vyčerpaný Jo skončit. Ale Frank nemá na to, aby ho vyplatil. Isabelle 
porodí chlapečka. Požádá Joa, aby přiměl bratra ke změně života. Jo, který se marně pokusil 
usmířit s Marieke, tedy naopak vyplatí Franka, jenž se vrátí k rodině, a sám dál vede Belgicu... 
– V souladu s prostředím se audiovizuální styl „přizpůsobuje“ atmosféře rockových 
vystoupení s různými úhly obrazu, s pohyblivou kamerou a světelnými efekty i s prudkým 
střihem. Soulwax stvořil kromě filmové hudby i písně pro vystoupení patnácti fiktivních kapel 
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různých žánrů. – Český distributor příhodně nasazuje film (uvedený v předpremiéře na MFF v 
Karlových Varech za účasti režiséra) i v rámci projektu Dělám kino, umožňujícím promítání i 
mimo kinosály (např. v klubech, barech, kavárnách apod.). -tbk- 
 
FELIX VAN GROENINGEN (nar. 1.11.1977, Gent, Flandry) vystudoval audiovizuální umění na 
Královské akademii múzických umění v Gentu (KASK; 2000). Podílel se na několika 
divadelních projektech, ale pak se věnoval filmu. Natočil několik hudebních klipů. Do 
mezinárodního povědomí vstoupil svým třetím filmem Psanci osudu (Zlatý tulipán na MFF 
v Istanbulu, Cena za nejlepší film na FF v Ostende); film byl uveden i na MFF v Karlových 
Varech 2010. Jeho snímek Přerušený kruh byl nominován na Oscara za cizojazyčný film a 
na ceny EFA za režii, za scénář a za film a získal Cenu LUX Evropského parlamentu, Césara 
za nejlepší cizojazyčný film, Cenu FIPRESCI na MFF v Palm Springs 2014, Cenu diváků na 
MFF v Berlíně 2013, ceny za nejlepší film a režii na FF v Ostende. Psychologické hudební 
drama Belgica bylo uvedeno na MFF v Karlových Varech 2016 za účasti režiséra, který zde 
byl i mentorem mladých filmařů v sekci První podání. Tvůrce stabilně spolupracuje s 
producentem Dirkem Impensem, kameramanem Rubenem Impensem a střihačem Nicem 
Leunenem. Jeho partnerkou je herečka Charlotte Vandermeerschová (nar. 1983). – 
Filmografie: (režie, spolupráce na scénáři, není-li uvedeno jinak) absolventský kr. f. 50CC 
(2000; režie, sc.), hořká komedie o vztahu propuštěného zlodějíčka a naivní prostitutky 
Steve + Sky (2004; režie, sc.), další hořká komedie o problémech skupinky přátel, jež 
nastanou, když se mezi nimi po čase objeví jedna z nich, Dagen zonder lief (2007, S 
takovými přáteli), hořká komedie o problémech třináctiletého hrdiny, vyrůstajícího v 
rodině pijanů, De helaasheid der dingen (2009, Psanci osudu), milostný příběh dvou 
povahově rozdílných lidí, kteří se musejí vyrovnávat s nemocí své dcerky, The Broken Circle 
Breakdown (2012, Přerušený kruh - TV), psychologické drama dvou bratrů, jimž se 
postupně vymyká z kontroly jejich divoký život majitelů úspěšného hudebního klubu, 
Belgica (2016, Belgica). -tbk-  
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Bella a Sebastián 2: Dobrodružství pokračuje 
barevný, dobrodružný, rodinný, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby, délka – 98 min. 
 
Původní název: Belle et Sébastien, l’aventure continue. Země původu: Francie. Výrobce: 
Radar Films / Epithète Films / Gaumont / M6 Films / Rhône-Alpes Cinéma. Ve spolupráci s 
Canal Plus / OCS / M6 / W9 / Region Rhône-Alpes / CNC. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 
28.4.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Přátelství, které nemá konce. Velké přátelství 
pokračuje ještě větším dobrodružstvím.  
 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: Francie: Haute Maurienne Vanoise, Savojsko, Vallée de l’Ain. 
 
AUTOŘI: Režie: Christian Duguay. Námět: stejnojmenný televizní seriál Belle et Sébastien 
(1965-70, Bella a Sebastián; sc., r. Cécile Aubryová – V). Předloha: Cécile Aubryová (knižní 
série Belle et Sébastien, česky Bella a Sebastián). Scénář: Juliette Salesová, Fabien Suarez. 
Kamera: Christophe Graillot. Architekt: Sébastien Birchler. Návrhy kostýmů: Adélaïde 
Gosselinová. Střih: Olivier Gajan. Zvuk: Emmanuel Hachette, Emmanuel Augeard, Adrien 
Arnaud, François Joseph Hors. Producent: Clément Miserez, Matthieu Warter, Frédéric 
Brillion, Gilles Legrand, Sidonie Dumasová. Vizuální efekty: Autre Chose. Zvláštní efekty: Guy 
Monbillard (supervize). Hudba: Armand Amar. Nahrávka: Filharmonici města Prahy. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Rémi Canaple. Spolupráce: Andrew 
Simpson (koordinátor práce se zvířaty).  
 
Hrají: Félix Bossuet (Sebastián), Tchéky Karyo (César), Thierry Neuvic (Pierre), Margaux 
Chatelierová (Angelina), Thylane Blondeauová (Gabriele), Urbain Cancelier (starosta), Joseph 
Malerba (Alfonso), Ludi Boeken (Marcel), Jeffrey Noël (mechanik), Fred Epaud (René), 
Garfield, Fripon, Fort (Bella). 
 
Dabing: Jakub Němčok (Sebastián), Pavel Šrom (César), Oto Rošetzký (Pierre), Jitka Ježková 
(Angelina), Anna Němčoková (Gabriele), Jiří Knot (starosta), Zbyšek Horák (Alfonso), Zdeněk 
Maryška (Marcel), Pavel Vondrák (mechanik), Petr Oliva (René). Překlad české verze: Jana 
Nikolovová. Dialogy české verze: Zdeněk Gawlik. Režie české verze: Zdeněk Gawlik (Studio 
Pro-Time). 
 
Úspěšný televizní seriál Bella a Sebastián (1965-70) o přátelství malého chlapce a pyrenejské 
ovčácké fenky Belly podle stejnojmenné knižní předlohy scenáristky a režisérky Cécile 
Aubryové se dočkal filmové verze až v roce 2013 (Belle et Sébastien; r. Nicolas Vanier). V 
pokračování Bella a Sebastián 2: Dobrodružství pokračuje, vystřídal původního režiséra 
kanadský filmař Christian Duguay. – Saint Martin, září 1945. Desetiletý Sebastián se těší na 
návrat Césarovy neteře a kamarádky Angeliny, která za války převáděla uprchlíky do 
Švýcarska; při poslední akci jí on a jeho fenka Bella pomohli. Letadlo se však zřítí v lese a 
způsobí požár. Předpokládá se, že Angelina zahynula. Sebastiánův opatrovník César dá 
chlapci přívěsek od jeho matky Lisy, která po porodu zemřela. Vydají se spolu vysoko do hor 
za Pierrem Morceauem, o němž žena před smrtí mluvila. Muž (zjevně pašerák) má s mladým 
mechanikem malé pošramocené letadlo. César Pierrovi zaplatí, aby se porozhlédl nad 
místem nehody, protože pátrači už hledání vzdali. Muž, netuše, že má v nákladním prostoru 
Bellu a Sebastiána, plní slib ledabyle. Chlapec se tedy postará o nouzové přistání, při němž se 
stroj porouchá. Trojice se vydá lesem k hasičskému táboru. Když tam dorazí, pošle hoch Bellu 
pátrat po Angelině. Pierre, který podle chlapcova přívěsku pochopil, že Sebastián je jeho 
netušený syn, vysvětlí chlapci, že Lisa tehdy zmizela a on nevěděl, kde ji má hledat. Fena se 
vrátí: našla stopu. Sebastián s dcerou velitele tábora Gabriele a se psem tajně vyrazí na 
záchrannou misi. Požár se znovu rozhoří. Dětem i Belle hrozí smrt. Zachrání je Pierre. Všichni 
se dostanou do jeskyně, kde z průrvy vytáhnou zesláblou Angelinu, a vrátí se pak Pierrovým 
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opraveným letadlem k Césarovi. – Překombinovaný děj je sice za hranicí uvěřitelného, ale 
strhuje svou dobrodružností, právě tak jako záběry horské přírody svou krásou.  –kat-  
 
CHRISTIAN DUGUAY (nar. 30.3.1956, Montreal) vyrůstal v montrealské rezidenční čtvrti 
Outremont a vystudoval film na tamější univerzitě Concordia. Působil jako kameraman a 
střihač a natáčel reportážní dokumenty z celého světa. Po návratu do Kanady pracoval jako 
kameraman reklamních spotů, než dostal příležitost jako režisér akčních scén 
dobrodružného TV seriálu Crossbow (1987-90, Vilém Tell – TV), který byl pro potřeby 
videotrhu sestříhán do celovečerní metráže. Stal se režisérem epizod nejen této show, ale i 
dalších seriálů, mj. The Hitchhiker (Stopař), The Hidden Room (Skrytý pokoj), The Hunger 
(Hlad), Cane (Třtina) a The Beautiful Life (Krásný život). Ve filmu se nejdřív zavedl jako 
režisér béčkových žánrových snímků, ale postupně se víc věnoval práci v televizi jako 
tvůrce často oceňovaných filmů a minisérií, jež většinou vycházely ze skutečnosti: Děti za 
milion (kanadská výroční cena Gemini za režii), Johanka z Arku (nominace na Emmy za režii 
+ dvanáct dalších nominací), Hitler: Vzestup zla (nominace na Emmy za nejlepší minisérii), 
Lži mé matky (nominace na Gemini za režii), Obchod s bílým masem (Gemini za nejlepší 
minisérii), Coco Chanel (nominace na Emmy za nejlepší film). Věnuje se rovněž reklamní 
tvorbě (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Chrysler, General Motors, McDonaldʹs, Yellow Pages, Labatt 
Blue Dry). Jeho manželkou byla polská herečka Liliana Komorowská, která účinkovala v 
několika jeho filmech a se kterou měl dvě děti. – Filmografie: (kamera, není-li uvedeno 
jinak) Memoirs (1984, Vzpomínky; r. Bashar Shbib; spol. kam.), Braxton (1989; r. Robert 
Halmi – TV); (režie, není-li uvedeno jinak) pokračování Cronenbergova thrilleru o lidech, 
kteří se dokážou napojit na nervový systém druhých, Scanners II: The New Order (1990, 
Scanners 2 – V) a Scanners III: The Takeover (1991, Scanners 3 – V), akční snímek Exploze 
(1992, Live Wire) s Piercem Brosnanem, thriller z paluby námořní jachty Adrift (TV-1993, 
Úplné bezvětří II – TV), drama dívky, jež vezme spravedlnost do vlastních rukou, Model by 
Day (TV-1993, Noční život modelky – TV) s Famke Janssenovou, skutečný příběh manželů, 
kteří s malým děckem uvízli ve sněhové bouři, Snowbound: The Jim and Jennifer Stolpa 
Story (TV-1993, Sněhová věčnost – TV) s Neilem Patrickem Harrisem, další skutečný příběh 
z Kanady 30. let Million Dollar Babies (TV-1994, Děti za milion – TV) s Beauem Bridgesem v 
úloze lékaře, který pomůže na svět paterčatům a zneužije vzniklou publicitu, adaptace sci-
fi povídky Philipa K. Dicka Druhá série o boji lidí ve vzdálené těžební kolonii se zdivočelými 
stroji Screamers (1995, Hlasy z podzemí – V) s Peterem Wellerem, politický thriller, volně 
inspirovaný skutečnými osudy proslulého teroristy Carlose, The Assignment (1997, Hon na 
Šakala – V) s Aidanem Quinnem, historická životopisná minisérie Joan of Arc (TV-1999, 
Johanka z Arku – V) s Leelee Sobieskou v titulní roli, akční snímek Umění boje (2000, The 
Art of War) s Wesleym Snipesem, kriminální thriller ze světa extrémních sportů Hladina 
adrenalinu (2002, Extreme Ops) s Devonem Sawou, životopisný příběh nacistického vůdce 
Hitler: The Rise of Evil (TV-2003, Hitler: Vzestup zla; + spol. prod. – V) s Robertem Carlylem, 
drama podvodnice a její dcery, inspirované skutečným případem, Lies My Mother Told Me 
(TV-2005, Lži mé matky; + kam., spol. prod. – TV) s Joely Richardsonovou a Hayden 
Panettiereovou, dramatické pátrání po organizátorech únosů dívek z východní Evropy 
Human Trafficking (TV-2005, Obchod s bílým masem; + kam., spol. prod. – TV) s Mirou 
Sorvinoovou, drama z nápravného zařízení pro problémové teenagery Boot Camp (2007, 
Výchovný tábor; + kam., spol. prod. – TV) s Milou Kunisovou, biografický snímek Coco 
Chanel (TV-2008 – TV) s Barborou Bobulovou a Shirley MacLaineovou v roli slavné módní 
návrhářky, životopisné filmy Sant’Agostino (TV-2009, Svatý Augustin – TV) s Francem 
Nerem v úloze křesťanského filozofa a Sotto il cielo di Roma (TV-2010, Pod římským 
nebem) s Jamesem Cromwellem jako papežem Piem XII. v době německé okupace, 
moderní verze klasické pohádky Cenerentola (TV-2011, Popelka), zasazená do Říma 50. let, 
přepis historického románu Jean-Christophea Rufina Rouge Brésil (TV-2013, Brazilská 
červeň; r. Sylvain Archambault; spol. sc., spol. prod.) se Stellanem Skarsgårdem, skutečný 
příběh náruživého parkurového jezdce a jeho koně Jappeloup (2013; + spol. prod. – TV) s 
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Guillaumem Canetem, dvoudílná adaptace klasického románu L.N. Tolstého Anna Karenina 
(TV-2013) s Vittorií Pucciniovou, pokračování oblíbeného dětského snímku Bella a 
Sebastian: Dobrodružství pokračuje (2015, Belle et Sébastien, l’aventure continue), nová 
adaptace autobiografického románu Josepha Joffa o útěku dvou židovských chlapců před 
fašistickou zvůlí Un sac de billes (2016, Z Paříže do Paříže; + spol. sc.). -mim- 
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Belmondo 
barevný, dokumentární, přístupný, 1:2,35, 2–D, DVD-K, Dolby dlouhý – 87 min. 
 
Původní název: Belmondo par Belmondo. Země původu: Francie. Výrobce: Annabel 
Productions, Cyril Viguier Productions. S účastí TF1, TV5 Monde, RTBF. S podporou: CNC. Rok 
copyrightu: 2015. Premiéra: 5.5.2016. Mluveno: francouzsky (titulky). – Jean-Paul Belmondo 
se v doprovodu svého syna Paula vrací na zásadní místa své fantastické filmové kariéry. 
 
Distribuce: Atlantis Entertainment. Ve spolupráci s Beverly-Matous Distribution. Lokace: 
Francie: Nice, Paříž, francouzská Riviéra. Itálie: Řím. Brazílie: Rio de Janeiro. 
 
AUTOŘI: Režie: Régis Mardon. Námět: Paul Belmondo. Scénář: Paul Belmondo, Régis 
Mardon, Urszula Lesiaková. Kamera: Philippe Bovar. Střih: Urszula Lesiaková. Zvuk: Denis 
Bensoussan, Harald Ballie, François Devin, Michel Lesaffre. Výkonná produkce: Stéphane 
Vannier Boulegue (Victoria Films), Karine Seydouxová (Victoria Films). Producent: Paul 
Belmondo, Cyril Viguier. Hudba: Alliance Productions.  
 
Účinkují: Jean-Paul Belmondo, Paul Belmondo, Alain Delon, Jean Dujardin, Claude Lelouch, 
Jean Rochefort, Claudia Cardinaleová, Ursula Andressová, Claude Brasseur, Costa-Gavras, 
Robert Hossein, Alain Belmondo, Florence Belmondoová, Luana Belmondoová, Muriel 
Belmondoová, Olivier Belmondo, Emmanuel Bréon, Nicole Calfanová, Elodie Constantová, 
Anthony Delon, Philippe Labro, Jean-Pierre Marielle, Ariane Mnouchkineová, Jean-Paul 
Rappeneau, Danièle Thompsonová, Pierre Vernier.  
 
Společnost Atlantis Entertainment se rozhodla uvést do kin televizní dokument Régise 
Mardona česky stručně nazvaný  Belmondo (překlad originálního názvu je Belmondo o 
Belmondovi). Jde o portrét francouzské herecké ikony, Jeana-Paula Belmonda (1933–2021), 
jejž inicioval jeho syn Paul Belmondo (nar. 1963). – Herecká legenda se po boku syna Paula, 
bývalého automobilového závodníka, příležitostného herce a majitele závodního týmu Paul 
Belmondo Racing, vrací na místa, kde vznikly jeho nejslavnější filmy. Paul tak chtěl objevit a 
oživit důležité momenty otcova života. Jejich cesta vedla  tam, kam se otec chtěl vrátit: od 
filmového studia v Nice, přes Cinecittà v Římě až do Ria de Janeira. Paul otci přichystal i 
několik překvapení, mj. setkání s jeho partnerkou nejen z filmu Muž z Hongkongu (1965; r. 
Philippe de Broca) Ursulou Andressovou. Oslavný snímek, prošpikovaný ukázkami z 
„Bébelových“ filmů, divadelních představení, dokumenty z rodinného archivu, osobními 
vzpomínkami, obdivnými a pochvalnými „komentáři“ desítek přátel, vrstevníků, rodinných 
příslušníků a lidí z branže přibližuje dobrodružný život nezdolného rebela, který za sebe v 
nebezpečných scénách nenechal zaskakovat kaskadéry a který - byť v pokročilém věku a po 
mozkové příhodě – má stále charisma. 
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Ben Hur 
barevný, historický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, délka – 212 
min. 
 
Původní název: Ben-Hur. Země původu: USA. Výrobce: Metro-Goldwyn-Mayer Corp. Rok 
copyrightu: 1959. Premiéra: 2.5.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Kultovní klasika v kinech 
od 1. května 2016. 11 Oscars. 
 
Distribuce: Pannonia Entertainment (do 15.6.2016). Lokace: Itálie – Řím, Anzio, Arcinazzo, 
Fogliano. 
 
AUTOŘI: Režie: William Wyler. Pomocná režie: Andrew Marton (II. režie), Yakima Canutt (II. 
režie). Předloha: Lew Wallace (román Ben-Hur: A Tale of the Christ, 1880, česky Ben Hur, 
nakl. Vyšehrad, Praha 1991). Scénář: Karl Tunberg. Kamera: Robert L. Surtees. Druhá 
kamera: Pietro Portalupi. Architekt: William A. Horning, Edward Carfagno. Návrhy kostýmů: 
Elizabeth Haffendenová. Masky: Charles Parker (návrhy masek), Gabriella Borzelliová 
(účesy). Střih: Ralph E. Winters, John D. Dunning. Zvuk: Franklin Milton. Producent: Sam 
Zimbalist. Vizuální efekty: A. Arnold Gillespie (zvláštní kameramanské efekty), Lee Le Blanc 
(zvláštní kameramanské efekty), Robert R. Hoag (zvláštní kameramanské efekty). Hudba: 
Miklos Rozsa.  
 
Hrají: Charlton Heston (Juda Ben Hur), Jack Hawkins (Quintus Arrius), Stephen Boyd 
(Messala), Haya Harareetová (Ester), Hugh Griffith (šejk Ilderim), Martha Scottová (Miriam), 
Sam Jaffe (Simonides), Cathy O’Donnellová (Tirza), Finlay Currie (Baltazar), Frank Thring 
(Pilát), Terence Longdon (Drusus), André Morell (Sextus), Marina Bertiová (Flavia), George 
Relph (Tiberius); (neuvedeni) Adi Berber (Malluch), Stella Vitelleschiová (Amrah), Jose 
Greciová (Marie), Laurence Payne (Josef), John Horsley (Spintho), Richard Coleman 
(Metellus). 
 
České titulky: Pannonia Entertainment.  
 
Ceny: Oscar: nejlepší film (Sam Zimbalist), nejlepší režie (William Wyler), nejlepší herec 
(Charlton Heston), nejlepší herec ve vedlejší roli (Hugh Griffith), nejlepší kamera (Robert L. 
Surtees), nejlepší hudba (Miklos Rozsa), nejlepší výprava-barevný film (William A. Horning, 
Edward Carfagno, Hugh Hunt), nejlepší kostýmy (Elizabeth Haffendenová), nejlepší střih 
(Ralph E. Winters, John D. Dunning), nejlepší zvuk (Franklin Milton), nejlepší efekty (A. 
Arnold Gillespie, R.A. MacDonald, Milo B. Lory); (nominace) nejlepší scénář-adaptace (Karl 
Tunberg). Zlatý glóbus: nejlepší film-drama, nejlepší režie (William Wyler), nejlepší herec ve 
vedlejší roli (Stephen Boyd), Zvláštní cena (Andrew Marton – režie vozatajského závodu); 
(nominace) nejlepší herec v dramatu (Charlton Heston). Cena BAFTA: nejlepší film. 
Donatellův David: nejlepší zahraniční produkce, nejlepší zahraniční herec (Charlton Heston). 
Cena DGA: nejlepší mimořádný režijní výkon. Cena NBR: nejlepší herec ve vedlejší roli (Hugh 
Griffith). Cena NYFCC: nejlepší film. 
 
Historický velkofilm z Kristových časů Ben Hur (1959), který byl u nás v roce 1995 uveden ve 
videodistribuci, patří k nejúspěšnějším klasickým dílům kinematografie (mj. jako jeden ze tří 
titulů získal jedenáct Oscarů). Vznikl podle neméně klasického románu generála Lewa 
Wallace z roku 1880. Režisér William Wyler pracoval jako asistent na první celovečerní verzi z 
roku 1925 v režii Freda Nibla. I ve svém opusu z 50. let se přidržoval Niblovy vyprávěcí 
koncepce, v níž je sklouben osud židovského knížete s údělem Krista a prolínají se v ní akční 
scény s psychologickou linií. Často bývá citována zejména strhující sekvence závodu 
čtyřspřeží. – Židovský kníže Juda Ben Hur se nepohodne s novým římským velitelem vojenské 
posádky Messalou, ačkoli byli v mládí přátelé. Je jím nespravedlivě obviněn z podněcování 



47 
 

vzpoury a odsouzen na galeje. Jako otročící veslař zaujme velitele římské flotily Quinta Arria, 
který mu daruje svobodu a adoptuje ho. Muž se vrací do Judeje, kde se setkává s milovanou 
bývalou otrokyní Ester, avšak netuší, že jeho matka Miriam a sestra Tirza, které byly 
uvězněny, jsou nakažené malomocenstvím. Až mnohem později je objeví v leprosáriu. Sám 
se jako vozataj zúčastní závodu, v němž jeho sok Messala nakonec doplatí na své nepoctivé 
jednání a zahyne. Ester se stane vyznavačkou Kristova učení. Juda se s Ježíšem setká v den 
ukřižování. Když Syn Boží na kříži zemře, stane se zázrak a Miriam i Tirza se uzdraví. Juda Ben 
Hur už necítí zášť, naopak je plný odpuštění a lásky... – Jako první vznikl krátký němý Ben Hur 
(1907; r. Sidney Olcott), dále známá němá verze Ben-Hur (1925; r. Fred Niblo), animovaný 
Ben Hur (TV-2003; r. Bill Kovalchuk), minisérie Ben Hur (TV-2010; r. Steve Shill – TV); nová 
adaptace Timura Bekmambetova Ben-Hur (2016) bude mít premiéru letos v srpnu. 
 
WILLIAM WYLER (vl. jm. Wilhelm Weiller, nar. 1.7.1902, Mülhausen, Německo, nyní 
Mulhouse, Francie – zem. 27.7.1981, Beverly Hills, Kalifornie, na infarkt) pocházel z 
židovské rodiny. Krátce studoval na obchodní škole v Lausanne. Obchodní praxi si odbyl v 
Paříži, kde také studoval hru na housle. V roce 1920 ho vzdálený bratranec jeho matky Carl 
Laemmle pozval do Spojených států a najal ho do propagačního oddělení Universalu v New 
Yorku. Po přeložení do Hollywoodu pracoval v různých pomocných funkcích, až se stal 
asistentem režie, např. u slavných němých verzí Zvoníka u Matky Boží (1923) s Lonem 
Chaneyem a Ben Hura (1925) s Ramonem Novarrem. Samostatně režíroval sérii 
dvoudílných westernů s Williamem Duncanem a další krátké filmy. Stačil ještě natočit osm 
němých celovečerních snímků. I ve zvukové éře pokračoval v práci pro studio Universal (k 
nejlepším dílům i po letech patří Právní zástupce a Dobrá víla). Zásadní obrat v jeho kariéře 
přinesla spolupráce s producentem Samuelem Goldwynem a kameramanem Greggem 
Tolandem, která začala okleštěnou adaptací hry Lillian Hellmanové (tedy bez ústředního 
lesbického vztahu) pod názvem Vražedná lež. Wyler se zařadil ke špičkovým 
hollywoodským režisérům. Často zpracovával známé literární či divadelní předlohy a byl 
proslulý svým perfekcionismem. Jednotlivé sekvence inscenoval v dlouhých záběrech s 
maximálním využitím hloubky filmového pole. Tato metoda, náročná na vedení herců, 
přinášela konflikty s některými hollywoodskými hvězdami, ale také skvělé herecké výkony. 
Za války sloužil jako major u filmového útvaru amerického letectva a podílel se na několika 
dokumentech. Své válečné zážitky a pocity zúročil v dramatu Nejlepší léta našeho života, 
jež patří k nejvýznamnějším dílům poválečné americké kinematografie. V roce 1948 založil 
s režiséry Frankem Caprou, Georgem Stevensem a s producentem Samuelem Briskinem 
vlastní výrobní společnost Liberty Films, kterou zakrátko převzal Paramount. Celkem 
třikrát získal Oscara za režii (Paní Miniverová, Nejlepší léta našeho života, Ben Hur) a ještě 
devětkrát byl nominován jako režisér (Továrník Dodsworth, Na Větrné hůrce, Dopis, 
Lištičky, Dědička, Detektivní příběh, Prázdniny v Římě, Přesvědčení, Sběratel) a dvakrát 
jako producent (Prázdniny v Římě, Přesvědčení). Za svou tvorbu byl oceněn Americkou 
akademií filmového umění a věd (Pamětní cena Irvinga G. Thalberga 1965) i Americkým 
filmovým institutem (Cena za celoživotní dílo 1976). V 50. letech s ním jako scenárista a 
koproducent spolupracoval jeho starší bratr Robert Wyler. Jeho manželkami byly herečky 
Margaret Sullavanová (1934-36) a od roku 1938 Margaret Tallichetová, s níž měl pět dětí. – 
Filmografie: (pouze celovečerní tvorba; režie, není-li uvedeno jinak) Lazy Lightning (1926, 
Líný blesk), The Stolen Ranch (1926, Uloupený ranč), Blazing Days (1927, Průkopnické dny), 
Hard Fists (1927, Tvrdé pěsti), The Border Cavalier (1927, Kavalír z pohraničí), Straight 
Shootin’ (1927, Čestný boj), Desert Dust (1927, Prach pouště), Thunder Riders (1928, Jezdci 
v bouři), Utrpení malé Mimi (1928, Anybody Here Seen Kelly?), první zvukový snímek, 
boxerské drama Srdce na pravém místě (1929, The Shakedown; + herec), komedie The 
Love Trap (1929, Past na lásku), western Hrdinové pekel (1929, Hell’s Heroes) s Charlesem 
Bickfordem, drama Dvou srdcí spor (1930, The Storm) s Lupe Velezovou a Williamem 
Boydem, drama z rybářského prostředí A House Divided (1931, Rozdělený dům) s 
Walterem Hustonem, příběh z vojenské akademie Tom Brown of Culver (1932, Tom Brown 
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z Culveru), komedie Her First Mate (1933, Její první důstojník; + herec), pozoruhodná 
adaptace hry Elmera Rice o vzestupu židovského advokáta Counsellor-at-Law (1933, Právní 
zástupce) s Johnem Barrymorem, příběh divadelní hvězdy podle povídky Edny Ferberové 
Glamor (1934, Kouzlo) s Constance Cummingsovou, romantická komedie podle hry Ference 
Molnára a ve scenáristické úpravě Prestona Sturgese The Good Fairy (1935, Dobrá víla) s 
Margaret Sullavanovou, situační veselohra Veselý podvod (1935, The Gay Deception) s 
Francisem Ledererem, přepis hry Lillian Hellmanové Dětská hodinka o malé dívce, která 
notorickým lhaním ohrozí existenci své učitelky a způsobí rozvrat mezi snoubenci, 
Vražedná lež (1936, These Three) s Miriam Hopkinsovou, Merle Oberonovou a Joelem 
McCreaem, vynikající adaptace románu Sinclaira Lewise Továrník Dodsworth (1936, 
Dodsworth; + herec) s Walterem Hustonem, dramatický příběh z prostředí kanadských 
dřevorubců podle románu Edny Ferberové Děvče z baru (1936, Come and Get It; spol. r. 
Howard Hawks) s Frances Farmerovou, Joelem McCreaem a Edwardem Arnoldem, přepis 
divadelní hry Sidneye Kingsleyho o gangu mladistvých z chudé čtvrti V newyorském 
přístavu (1937, Dead End) s Joelem McCreaem, Sylvií Sidneyovou a Humphreyem 
Bogartem, dramatický příběh z amerického jihu Jezebel (1938; + prod.) s Bette Davisovou a 
Henrym Fondou, adaptace známého románu Emily Brontëové Wuthering Heights (1939, 
Na Větrné hůrce – TV) s Merle Oberonovou a Laurencem Olivierem, mistrovský western 
Muž ze Západu (1940, The Westerner) s Garym Cooperem a Walterem Brennanem, přepis 
divadelní hry Somerseta Maughama The Letter (1940, Dopis – TV) s Bette Davisovou, 
adaptace hry Lillian Hellmanové o mravním rozkladu jižanské finančnické rodiny Lištičky 
(1941, The Little Foxes) s Bette Davisovou, sentimentálně laděný propagandistický snímek 
o anglické rodině v prvních měsících války Paní Miniverová (1942, Mrs. Miniver) s Greer 
Garsonovou, střm. válečné dokumenty Memphis Belle (1944, Příběh létající pevnosti; + 
spol. kam., prod.) o přípravě a provedení leteckého útoku na Düsseldorf a Thunderbolt 
(1945; spol. r. John Sturges; + spol. střih, prod.) o vojenských operacích spojenců v Itálii, 
mimořádně úspěšný snímek podle scénáře Roberta E. Sherwooda o osudech tří 
demobilizovaných vojáků po návratu do civilu Nejlepší léta našeho života (1946, The Best 
Years of Our Lives) s Fredricem Marchem, Danou Andrewsem a skutečným bezrukým 
veteránem Haroldem Russellem, psychologické drama podle románu Henryho Jamese 
Dědička (1949, The Heiress; + prod.) s Olivií de Havillandovou, policejní drama podle 
divadelní hry Sidneye Kingsleyho Detective Story (1951, Detektivní příběh; + prod. – TV) s 
Kirkem Douglasem, filmová verze románu Theodora Dreisera Carrie (1952; + prod. – V) s 
Jennifer Jonesovou a Laurencem Olivierem, úspěšná romantická komedie o princezně, 
která uteče svým strážcům a stráví jeden den ve společnosti amerického novináře, 
Prázdniny v Římě (1953, Roman Holiday; + prod.) s Audrey Hepburnovou a Gregorym 
Peckem, kriminální drama o trojici uprchlých gangsterů, terorizujících po dva dny 
obyvatele domu, v němž se skrývají před policií, The Desperate Hours (1955, Hodiny 
zoufalství; + prod. – TV) s Humphreyem Bogartem a Fredricem Marchem, drama kvakerské 
rodiny, vystavené za občanské války příkoří a násilnostem, Friendly Persuasion (1956, 
Přesvědčení; + prod. – TV) s Garym Cooperem a Anthonym Perkinsem, western ze dnů 
farmářských válek Velká země (1958, The Big Country; + spol. prod.) s Gregorym Peckem, 
výpravný historický film podle románu Lewise Wallace Ben Hur (1959, Ben-Hur) s 
Charltonem Hestonem, nová, necenzurovaná adaptace dramatu Lillian Hellmanové The 
Children’s Hour (1961, Dětská hodinka; + prod. – V) s Audrey Hepburnovou a Shirley 
MacLaineovou, psychologické drama o psychopatovi, který vězní ve svém opuštěném 
domě mladé děvče, The Collector (1965, Sběratel – V) s Terencem Stampem a Samanthou 
Eggarovou, zlodějská komedie, odehrávající se v Paříži, Jak ukrást Venuši (1966, How to 
Steal a Million) s Peterem O’Toolem a Audrey Hepburnovou, muzikál o vaudevillové 
herečce z 20. a 30. let Fanny Briceové pod názvem Funny Girl (1968, Funny Girl) s Barbrou 
Streisandovou, drama z amerického jihu o rasové diskriminaci a policejní zvůli Vykoupení 
L.B. Jonese (1970, The Liberation of L.B. Jones) s Roscoem Lee Brownem.  -
mim-  
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Ben-Hur 
barevný, historický, dobrodružný, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX, 4DX, 
Dolby Digital, dlouhý – 124 min. 
 
Původní název: Ben-Hur. Země původu: USA. Výrobce: Bazalevs, Lightworkers Media, Sean 
Daniel Productions. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 25.8.2016. Mluveno: anglicky (titulky). 
– Bratr proti bratrovi. Otrok proti císaři. 
 
Distribuce: Forum Film Czech. Lokace: Itálie – Matera (Basilicata), Bari (Apulie). USA - Mecca 
Hills (Kalifornie). 
 
AUTOŘI: Režie: Timur Bekmambetov. Pomocná režie: Phil Neilson (II. režie). Předloha: Lew 
Wallace (román Ben-Hur: A Tale of the Christ, 1880, česky Ben Hur, naposledy nakl. 
Vyšehrad, Praha 1991). Scénář: Keith Clarke, John Ridley. Kamera: Oliver Wood. Architekt: 
Naomi Shoanová. Návrhy kostýmů: Varvara Avďušková. Masky: Luigi Rocchetti, Francesco 
Pegoretti (účesy). Střih: Dody Dornová. Zvuk: Marco Fiumara, Aaron Glascock (design), Piero 
Mura (design). Výkonná produkce: Mark Burnett, Roma Downeyová, Keith Clarke, John 
Ridley, Jason F. Brown. Producent: Sean Daniel, Joni Levinová, Duncan Henderson. Vizuální 
efekty: Jim Rygiel (supervize), Legend 3D, Mr. X Inc., Scanline VFX, The Third Floor, Soho VFX. 
Zvláštní efekty: Andy Williams (supervize). Hudba: Marco Beltrami. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Steve Dent (+ práce s koňmi), Angelo Ragusa 
(Itálie). 
 
Hrají: Jack Huston (Juda Ben-Hur), Toby Kebbell (Messala Severus), Morgan Freeman 
(Ilderim), Rodrigo Santoro (Ježíš), Nazanin Boniadiová (Esther), Ayelet Zurerová (Naomi), 
Pilou Asbaek (Pilát Pontský), Sofia Black-D’Eliaová (Tirza), Moises Ariah (Dismas), Haluk 
Bilginer (Simonides), David Walmsley (Marcus Decimus), Yasen Atour (Jacob), Francesco 
Scianna (Kadeem). 
 
České titulky: neuvedeno.  
 
Klasický historický velkofilm podle románu Lewa Wallacea Ben-Hur (1959, Ben-Hur; r. 
William Wyler), který mj. jako zatím jeden ze tří titulů získal jedenáct Oscarů, byl u nás v roce 
1995 vydaný na videu a 1. května 2016 byl nakrátko uveden v našich kinech. Předloha se 
dočkala několika adaptací - jako první vznikl krátký němý Ben Hur (1907; r. Sidney Olcott), 
dále němá verze Ben-Hur (1926; r. Fred Niblo), animovaný Ben Hur (TV-2003; r. Bill 
Kovalchuk) nebo minisérie Ben Hur (TV-2010; r. Steve Shill – TV). Zatím posledním počinem 
je remake Ben-Hur v režii kazašského rodáka Timura Bekmambetova. – Ve 33. roce našeho 
letopočtu je Judea pod nadvládou Římanů. Na závod ve čtyřspřeží se chystají favorizovaný 
Říman Messala a Žid Juda Ben-Hur. Kdysi byli nevlastními bratry a teď se nenávidí… - O osm 
let dříve. Jeruzalém. Juda při vyjížďce s Messalou spadne z koně a zraní se. Nevlastní bratr 
(Judův zesnulý otec se kdysi ujal římského sirotka) ho obětavě donese domů; Ben-Hurové 
patří k bohatým knížecím rodinám. - Messala bez rozloučení opustí rodinu a vstoupí do legií. 
O tři roky později ještě stále bojuje za slávu impéria. Juda mu píše, ale odpovědí se nedočká. 
Ožení se s půvabnou služkou Esther. Pod vedením zélotů ve městě sílí odpor proti římským 
utlačovatelům. Manželé narazí na trhu na tesaře, který tvrdí, že člověk by měl milovat své 
nepřátele a že Bůh je láska. Juda objeví doma ve stáji mladého raněného zélota Dismase. 
Ošetří ho a dovolí mu zůstat, dokud se neuzdraví. Messala se vrátí jako kapitán a pravá ruka 
římského prefekta Piláta. Juda ho rád vidí, ale jeho žádosti, aby udával odpůrce Římanů, 
nevyhoví. Když Dismas ze střechy Judova domu vystřelí na projíždějícího Piláta, římští vojáci 
zatknou Judu, jeho matku Naomi a sestru Tirzu. Esther se podaří utéci. Messala je 
neoblomný a Juda, který vzal vinu na sebe, je poslán na galeje. Cestou do přístavu Týros dá 
vyčerpanému muži napít jeden muž (Ježíš). Matku a sestru odvedou. Juda si při galejnickém 
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veslování vybavuje šťastné okamžiky z minulosti. - O pět let později. Při bitvě s Řeky se galéra 
potopí. Juda jako jediný přežije. Arabský šejk Ilderim hodlá nalezeného galejníka vrátit za 
odměnu Římanům. Změní názor, když mu zajatec uzdraví koně na závody v nové 
jeruzalémské aréně. Vozataj Kadeem se zraní a Juda ho zastoupí. Ilderim uzavře s Pilátem 
sázku proti Messalovi; pokud vyhraje jeho vozataj, Řím vůči němu nebude nic nárokovat. 
Juda se sejde s Esther, která vyznává Kristovo učení. Navštíví s ní kázání, ale mírumilovnost je 
mu cizí; žije touhou po pomstě. Esther se s ním proto rozejde. Vyjde najevo, že Naomi a Tirza 
žijí, ale mají lepru. V závodě Juda za jásotu místních zvítězí. Messala je raněn. Pilát nad svým 
favoritem mávne rukou. - Ježíš je zatčen a ukřižován. Juda, který mu cestou na Golgotu chtěl 
dát napít, přihlíží jeho smrti. Už necítí nenávist. Naomi a Tizra se zázračně uzdraví, když se 
spustí déšť. Messala (který přišel o nohu) Judovi slibuje pomstu, ale ten ho přesvědčí, aby na 
nenávist zapomněl. Dorazí Naomi s Tirzou a Esther. Obejmou se; rodina je pohromadě, vrátil 
se k ní i ztracený syn... - Scenáristé příběh zjednodušili. Něco vypustili (Wylerova verze má 
212 minut), něco polopaticky vysvětlili a dost věcí změnili (mj. Juda a Messala byli přátelé, 
nikoliv nevlastní bratři, osudným proviněním byla náhodně spadlá střešní taška na římského 
prokurátora Grata, Juda získal svobodu od velitele římské flotily Arria za statečnost, Messala 
po závodě zemře), a tak příběh přes technicky dokonalé efekty a dechberoucí akční scény 
(bitva v Jónském moři a závody v aréně) působí jako vybledlý, ničím výjimečný barvotisk. –
kat- 
 
TIMUR BEKMAMBETOV (nar. 25.6.1961, Gurjev, Atyrau, Kazachstán) studoval na 
Moskevském energetickém institutu (1978-80), ale nakonec absolvoval divadelní a 
filmovou scénografii na Státním divadelním institutu A.N. Ostrovského v Taškentu (1987). 
Pracoval jako scénograf v taškentském divadle Ilchom a ve filmovém studiu Uzbekfilm. Po 
návratu z vojenské prezenční služby v roce 1989 působil dlouhou dobu v reklamě, kde se 
stal ceněným autorem a režisérem mnoha spotů (např. banka Imperial, Alfa-bank, 
automobilka GAZ). V celovečerním hraném filmu debutoval v roce 1994 s Gennadijem 
Kajumovem filmovou rekonstrukcí jedné z tragických událostí války v Afghánistánu 
Pešavarský valčík, oceněným Cenou za režii na MFF v Karlových Varech 1994. Náročným 
projektem byl osmidílný TV seriál Naši 90-je (1999, Naše devadesátá léta). Ve Spojených 
státech studoval Bekmbambetov mechanismy komerčně zaměřených produkcí. Nabyté 
znalosti uplatnil nejprve v akčním gladiátorském filmu Aréna, realizovaném za 
producentské účasti Rogera Cormana, a především v rekordně navštíveném ruském 
akčním hororu Noční hlídka, jenž byl prvním dílem trilogie podle předlohy Sergeje 
Lukjaněnka. V roce 1994 založil Bekmambetov společnost Bazelevs Group, jež se zabývala 
především výrobou a prodejem reklamních spotů a dnes pod hlavičkou Bazelevs 
koprodukuje zejména výpravné akční tituly. Bekmambetov se tak více než vlastní režii 
věnuje produkci a od roku 2005 působí v Hollywoodu. Jeho manželkou je kostýmní 
návrhářka Varvara Avďušková (nar. 1974). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
akční drama z období sovětské okupace Afghánistánu Pešavarskij vals (1994, Pešavarský 
valčík; spol. r. Gennadij Kajumov; + spol. sc.), uvedený v roce 2002 Rogerem Cormanem na 
americkém videotrhu jako Escape from Afghanistan (Útěk z Afghánistánu), remake 
stejnojmenného snímku z prostředí starověkého Říma The Arena (2000, Aréna), dok. GAZ – 
russkije mašiny (2002, GAZ – ruské stroje; spol. r. Bakchyt Kilibajev; + spol. prod.), první 
část zamýšlené a nedokončené trilogie, upírský horor Noční hlídka (2004, Nočnoj dozor; + 
spol. sc.), akční komedie Nočnoj bazar (2005, Noční bazar; spol. r. Alexandr Bačilo), druhá 
část příběhů podle knih Sergeje Lukjaněnka Denní hlídka (2005, Dněvnoj dozor; + spol. sc.) 
upravená pro mezinárodní trh a o dva roky později uvedená i u nás, romantická komedie 
Ironija sudby: Prodolženije (2007, Ironie osudu II; + spol. sc., spol. prod.), jež je sequelem 
velmi úspěšného TV snímku Ironija suďby (1975, Ironie osudu; r. Eldar Rjazanov), 
Bekmambetův první hollywoodský velkofilm, akční thriller Wanted (2008, Wanted) s 
Jamesem McAvoyem, Morganem Freemanem a Angelinou Jolieovou, velmi úspěšná 
novoroční komedie, sestávající z několika epizod, Jolki (2010, Vánoční stromky; spol. r. 
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Jaroslav Čevaževskij, Ignasio Cuba Sanchez, Dmitrij Kiseljov, Alexandr Vojtinskij; + spol. sc., 
prod.) a její pokračování Jolki 2 (2011, Vánoční stromky 2; spol. r. Oxana Byčkovová, 
Dmitrij Kiseljov, Alexandr Kott, Rezo Gigineišvili, Alexandr Baranov; + spol. sc., spol. prod.), 
akční historická upírská parafráze Abraham Lincoln: Lovec upírů (2012, Abraham Lincoln: 
Vampire Hunter; + spol. prod.), další Jolki 1914 (2014, Vánoční stromky 1914; spol. r. Jurij 
Bykov, Alexandr Karpilovskij, Dmitrij Kiseljov, Alexandr Kott; + spol. prod.), remake 
klasického historického velkofilmu Williama Wylera Ben-Hur (2016, Ben-Hur); (podíl na 
produkci, není-li uvedeno jinak) anim. f. Číslo 9 (2009, 9; r. Shane Acker), Čornaja molnija 
(2009, Černý blesk; r. Dmitrij Kiseljov, Alexandr Vojtinskij - V), dok. Happy People: A Year in 
the Taiga (2010, Šťastní to lidé: Rok v tajze; r. Werner Herzog, Dmitrij Vasjukov), Vykrutasy 
(2011, Výmluvy; r. Levan Gabriadze), Apollo 18 (2011; r. Gonzalo López-Gallego), Černá 
hodina (2011, The Darkest Hour; r. Chris Gorak), anim. f. Smešariki: Načalo (2011, 
Kamarádi balónci: Začátek; r. Děnis Černov), Džentmeny, udači! (2012, Hodně štěstí, 
džentlmeni!; r. Alexandr Baranov, Dmitrij Kiseljov), anim. f. Sněhová královna (2012, 
Sněžnaja koroleva; r. Maxim Svešnikov, Vlad Barbe), Igra v pravdu (2013, Hra na pravdu; r. 
Viktor Šamirov), Gorko! (2013, Hořce!; r. Žora Kryžovnikov), Jolki 3 (2013, Vánoční stromky 
3; r. Olga Charinová ad.), Odebrat z přátel (2014, Unfriended; Leo Gabriadze), Gorko! 2 
(2014, Hořce! 2; r. Žora Kryžovnikov), anim. f. Sněhová královna 2 (2014, Sněžnaja koroleva 
2; r. Alexej Cicilin; + supervize vizuálních efektů), Jolki lochmatyje (2015, Chlupaté vánoční 
stromky; r. Maxim Svešnikov), Dabl trabl (2015; r. Eduard Oganesjan), Hardcore Henry 
(2015, Hardcore Henry; r. Ilja Najšuler), On – drakon (2015, On je drak; r. Indar 
Džendubajev), Samyj lučij děň! (2015, Nejlepší den!; r. Žora Kryžovnikov). -fik-/-tbk- 
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Bláznivá pětka 
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–K, Dolby 5.1, dlouhý – 103 min. 
 
Původní název: Five. Země původu: Francie. Výrobce: Les Films du Kiosque. Koprodukce: 
Studio Canal, Cinéfrance, France 2 Cinéma, Studio Canal. S účastí Canal Plus, France 
télévisions, Ciné Plus. Ve spolupráci s Indéfilms 4. S přispěním Soficinema Développement 
11, Cofimage Développement 4, Manon Production 5, Palatine Étoile 12 Développement, La 
Procirep et l´Angoa. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 14.7.2016. Mluveno: česky 
(dabováno). – Jeden za všechny, všichni za jednoho…  
 
Distribuce: Mirius Film Distribution. S podporou: Program EU Kreativní Evropa - Media.  
 
AUTOŘI: Režie: Igor Gotesman. Scénář: Igor Gotesman. Kamera: Julien Roux. Architekt: 
Nicolas de Boiscuillé. Návrhy kostýmů: Élise Bouquetová, Reem Kuzayliová. Střih: Stéphane 
Couturier. Zvuk: Rémi Daru, Séverin Favriau, Vincent Cosson. Výkonná produkce: Sylvain 
Monod. Producent: François Kraus, Denis Pineau-Valencienne. Koproducent: Etienne Mallet, 
David Gauquié, Julien Deris, Marc Dujardin. Hudba: Gush. Použitá hudba: různé skladby a 
písně.  
 
Hrají: Pierre Niney (Samuel), François Civil (Timothée), Igor Gotesman (Vadim), Margot 
Bancilhonová (Julia), Idrissa Hanrot (Nestor), Pascal Demolon (Sophiin otec Barnabé), 
Michèle Morettiová (paní Simonová), Philippe Duclos (Samuelův otec), Jéromine 
Chasseriaudová (Sophie), Lucie Boujenahová (Maïa), Fanny Ardantová (Fanny Ardantová). 
 
Dabing: Petr Burian (Samuel), Ondřej Rychlý (Timothée), Filip Švarc (Vadim), Nina Horáková 
(Julia), Jan Cina (Nestor).  
 
Překlad české verze: Barbora Vrbová. Dialogy české verze: Eva Spoustová. Režie české 
verze: Eva Spoustová (Studio Virtual).  
 
Komedie Bláznivá pětka je po dvou krátkých filmech Think (2008) a Five (2012) celovečerním 
režijním debutem francouzského herce a scenáristy Igora Gotesmana, který si v ní také 
zahrál. – Julia na pusté pláži kdesi v Thajsku vypráví svůj příběh. Od první třídy jsou Samuel 
(Sam), Timothée, Vadim, Nestor a ona nerozlučnými přáteli, i když jsou povahově rozdílní. 
Teď už je jim přes dvacet a žijí společně ve velkém pařížském bytě u Sama. Toho bohatý otec 
podporuje na studiích medicíny, netuše, že se mladík pokouší prorazit jako herec. Všichni si 
rádi zahulí, pro trávu jezdí na venkov ke kamarádce Sophii. Julia a Vadim jsou pár, ale před 
ostatními to zatím tají. Při párty u Samova otce vyjde najevo, že syn nemá o lékařství ani 
ponětí, a oklamaný rodič mu zabaví kreditku. Mladý muž se obává, že kvůli tomu ztratí 
přátele, proto jim nic neřekne. Svěří se své učitelce herectví madam Simonové. Stará dáma 
mu věnuje obraz, aby před ním meditoval. Sam pracuje jako portýr v hotelu, kde také 
prodává klientům marihuanu. Mezi jeho stálé zákaznice patří též herečka Fanny Ardantová. 
Když kvůli loupeži ve stodole mladík přijde o hlavní zdroj obživy, je bezradný. Nakonec se 
svěří přátelům a Timothée, který má kontakt na drsné dealery, navrhne řešení – koupit od 
nich trávu, rozprodat ji a vydělat si tak na nájem. Udělají balíčky a vydají se po klubech. Sam 
tam zahlédne Julii s Vadimem a pochopí jejich vztah. Zbytek matroše chtějí kamarádi prodat 
na narozeninovém večírku Sophiina svérázného a zazobaného otce Barnabého, kde mají 
dělat číšníky, Julia diskotéku a Timothée jako dobrý kuchař má na starosti dort. Jenže 
Barnabé přistihne Nestora se svou mladou přítelkyní in flagranti a partě nezbude než utéct 
bez honoráře. Madam Simonová je v nemocnici a později zemře. Samuel od ní dostane 
dopis: v obrazu od ní jsou ukryté peníze. Dealer, kterému měla parta zaplatit, je zatčen. Sam 
koupí letenky do Bangkoku. Pětice na břehu moře sleduje západ slunce. – Povrchní příběh je 
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upovídaný a nevynalézavý, protagonisté, nepoučitelně se vrhající do (občas) zábavných, 
prekérních či šílených situací jsou však sympatičtí. -kat- 
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Bohové Egypta  
barevný, dobrodružný, historický, fantasy, 12 nevhodný pro děti, přístupnost, 1:2,35, 2-D, 3-
D, IMAX, Dolby digital, dlouhý – 127 min. 
 
Původní název: Gods of Egypt. Země původu: USA, Austrálie. Výrobce: Thunder Road 
Pictures / Mystery Clock Cinema. Pro Summit Entertainment. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 25.2.2016. Distribuce: Bontonfilm. Mluveno: anglicky (titulky – 2-D); česky 
(dabováno – 2-D, 3-D). – Bitva o věčnost začíná. 
 
AUTOŘI: Režie: Alex Proyas. Pomocná režie: Kimble Rendall (II. režie). Scénář: Matt Sazama, 
Burk Sharpless. Kamera: Peter Menzies Jr. Druhá kamera: Brad Shield. Architekt: Owen 
Paterson. Návrhy kostýmů: Liz Palmerová. Masky: Anita Morganová (masky a účesy), Adam 
Johansen (prostetika), Odd Studio (maskérské efekty). Střih: Richard Learoyd. Zvuk: Martin 
Pashley, Wayne Pashley (design). Výkonná produkce: Stephen Jones, Topher Dow, Kent 
Kubena. Producent: Basil Iwanyk, Alex Proyas. Vizuální efekty: Eric Durst (supervize), Iloura, 
Rising Sun Pictures, Rodeo FX, Cinesite, UPP, Raynault VFX, Tippett Studio, Fin, Comen VFX. 
Zvláštní efekty: Dan Oliver (supervize). 3-D konverze: Legend3D. Hudba: Marco Beltrami. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Ric Anderson, Tim Wong 
(choreografie soubojů).  
 
Hrají: Nikolaj Coster-Waldau (Horus), Brenton Thwaites (Bek), Chadwick Boseman (Thoth), 
Elodie Yungová (Hathor), Courtney Eatonová (Zaya), Rufus Sewell (Urshu), Gerard Butler 
(Set), Geoffrey Rush (Re), Bryan Brown (Usir), Rachael Blakeová (Isis), Emma Boothová 
(Nephthys), Robyn Nevinová (Sharifa). 
 
Dabing: Jakub Saic (Horus), Petr Neskusil (Bek), Radek Hoppe (Thoth), Tereza Bebarová 
(Hathor), Jana Stryková (Zaya), Jiří Krejčí (Urshu), Zdeněk Mahdal (Set), Pavel Rímský (Re), 
Jan Szymik (Usir). České titulky: Jan Fisher (Studio Pro-Time). Překlad české verze: Iveta 
Kristek Pavlovičová. Dialogy české verze: Ivan Kotmel. Režie české verze: Jiří Balcárek (Studio 
Pro-Time, TS Josefa Petráška). 
 
Scenáristé výpravného fantasy dobrodružství Bohové Egypta v režii Alexe Proyase se sice 
inspirovali starověkou mytologií, ale po svém. - V Egyptě panují bohové. Lidé těmto titánům, 
kterým koluje v těle zlato a kteří se případně proměňují v děsivá monstra, slouží. Když bůh 
života Usir předává vládu svému synu Horovi, jeho bratr Set, vládnoucí dosud poušti, 
sourozence při korunovaci zabije, synovci (jehož by také zabil, kdyby mu v tom nezabránila 
bohyně lásky, hudby a alkoholu Hathor) vyrve oči a nastolí hrůzovládu. Horus živoří v exilu. 
Mladičká Zaya, služka Setova stavitele Urshy, poprosí svého milého, zloděje Beka, aby v 
pyramidě uloupil Horovo oko a vrátil mu je. Dvojice je pak chycena. Podaří se jí uprchnout, 
ale Urshu dívku zastřelí. Bek donese její tělo a oko do Horovy svatyně. Bůh mu slíbí, že mu za 
pomoc proti Setovi přivede Zayu z podsvětí. Přidá se k nim Hathor. Musejí získat oheň života, 
vyhledat sfingu a uhodnout její hádanku, bojovat s obřími hady… Set zatím odstraní svého 
děda, boha Slunce Re, chystá se rozbořit bránu do podsvětí, spojit svět mrtvých a živých a 
uvalit na Zemi temnotu. Urshu mu vyrobí zlaté „boží“ brnění s druhým Horovým okem, s 
Usirovým srdcem a s mozkem boha psaní a vzdělání Thotha. Set však při konečném zúčtování 
podlehne Horovi. Předtím smrtelně zraní Beka. Horus, který po drsné životní lekci ztratil 
přezíravý vztah k lidem, získá zpět druhé oko a zachrání boha Slunce Re. Ten na vnukovu 
prosbu oživí Beka i Zayu. Po korunovaci se Horus vytratí; zastoupí ho jeho věrný rádce Bek. - 
Příběh, inspirovaný počítačovými hrami, doplněný vyprávěním a poslepovaný ze střípků 
pokřivené mytologie, tvoří poněkud překombinovaný rámec pro velkolepou výpravu, dech 
beroucí souboje a zvláštní efekty (na nichž se podílela i česká společnost UPP). Navzdory 
ambicím film u diváků propadl.  –kat- 
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ALEX PROYAS (vl. jm. Alexander Proyas, nar. 23.9.1963, Alexandria, Egypt) žil se svými 
řeckými rodiči od poloviny 60. let v australském Sydney. Po maturitě začal studovat na 
Australské filmové, televizní a rozhlasové škole (AFTRS), kde mezi jeho spolužačky patřily 
Jane Campionová a Jocelyn Moorhouseová. Jeden z jeho školních filmů Groping (1981, 
Tápání; spol. r. Salik Silverstein; + kam.) byl vyznamenán na několika festivalech (mj. 
Sydney, Londýn). Proyas studia nedokončil a věnoval se profesionální tvorbě videoklipů 
(Crowded House, INXS, Fleetwood Mac, Yes, Sting) a od začátku 90. let i reklamních spotů 
(Nike, Coca-Cola, Pepsi, American Express, Nissan, Swatch). Jako další přední režiséři v této 
oblasti si přinesl do celovečerní tvorby výrazné vizuální cítění a smysl pro filmovou zkratku. 
Debutoval nízkorozpočtovým dramatem tří lidí Duchové vzduchu, skřítkové oblak, jež se 
nesetkalo s větším ohlasem, ale svůj další snímek už realizoval ve Spojených státech. 
Temný komiksový příběh Vrána sice proslul především kvůli tragické smrti hlavního 
představitele Brandona Leeho těsně před jeho dokončením, ale dočkal se také příznivého 
diváckého a kritického přijetí (nominace na výroční sci-fi cenu Saturn za režii) a učinil z 
Proyase předního reprezentanta vědecko-fantastického žánru, což tvůrce potvrdil i 
následujícím Smrtihlavem (nominace na Saturn za scénář i za režii). Jeho komerčně 
nejúspěšnějším snímkem se stal Já, robot. Vedle hrané tvorby se i nadále věnuje režii klipů. 
S Andrewem Masonem založil vlastní společnost Mystery Clock Cinema a jako výkonný 
producent se podílel na nezdařeném celovečerním pilotu podle románové sci-fi série 
Philipa Josého Farmera Riverworld (2003, Svět řeky; r. Kari Skoglandová). – Filmografie: 
(neúplná; režie, není-li uvedeno jinak) postapokalyptický western Spirits of the Air, 
Gremlins of the Clouds (1988, Duchové vzduchu, skřítkové oblak; + sc., spol. prod.), 
romantický horor Vrána (1994, The Crow), kr. filmy Book of Dreams: Welcome to Crateland 
(1994, Kniha snů: Vítejte v Cratelandu; + sc., spol. kam.), uvedený v soutěži MFF v Cannes, 
a Book of Dreams: Ruben’s Dream (1995, Kniha snů: Rubenův sen; + sc.), sci-fi z města, 
sloužícího jako pokusná laboratoř mimozemšťanů, Dark City (1997, Smrtihlav; + nám., spol. 
sc., spol. prod. – V) s Rufusem Sewellem, příběh rockové kapely Garage Days (2002, Než se 
staneš superstar; + spol. sc., spol. prod. – V), jímž se vrátil do australského prostředí, volná 
adaptace povídkové knihy Isaaca Asimova Já, robot (2004, I, Robot) s Willem Smithem, sci-
fi thriller o hrozícím konci světa Proroctví (2009, Knowing; + spol. prod.) s Nicolasem 
Cagem, dobrodružná fantasy Bohové Egypta (2016, Gods of Egypt; + spol. prod.) s 
Nikolajem Coster-Waldauem. -mim- 
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Boj 
barevný, psychologický, válečný, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, MP4, Dolby Digital 5.1, 
délka – 116 min. 
 
Původní název: Krigen. Země původu: Dánsko, Norsko, Francie. Výrobce: Nordisk Film 
Production. S podporou: Det Danske Filminstitut. Ve spolupráci: DR, Nordisk Film & TV Fond, 
StudioCanal. S podporou: Sundance Institute, Mahindra Global Filmmaking Award. Rok 
copyrightu: 2015. Premiéra: 28.4.2016. Mluveno: dánsky (titulky). – Válkou to nekončí. 
 
Distribuce: KVIFF Distribution (do 24.5.2024). Lokace: Dánsko, Španělsko, Jordánsko, 
Turecko. 
 
AUTOŘI: Režie: Tobias Lindholm. Scénář: Tobias Lindholm. Kamera: Magnus Nordenhof 
Jønck. Druhá kamera: Ian N. Tomkins. Architekt: Thomas Greve. Návrhy kostýmů: Louize 
Nissenová. Masky: Bjørg Serup (návrhy masek, účesy). Střih: Adam Nielsen. Zvuk: Jonas 
Langkilde, Morten Green (design). Výkonná produkce: Henrik Zein, Lena Haugaardová, 
Olivier Courson, Ron Halpern. Producent: René Ezra, Tomas Radoor. Vizuální efekty: Thomas 
Øhlenschlaeger (supervize). Zvláštní efekty: Ozak Akman (supervize). Hudba: Sune Rose 
Wagner. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Yelin Bilgin. 
 
Hrají: Pilou Asbaek (Claus Michael Pedersen), Tuva Novotná (Maria Pedersenová), Søren 
Malling (Martin R. Olsen), Charlotte Muncková (auditorka Danningová), Dar Salim (Najib 
Bisma), Dulfi Al-Jabouri (Lufti Hassan), Cecilie Elise Søndergaardová (Figne), Adam Chessa 
(Julius), Andreas Buch Borgwardt (Elliot).  
 
České titulky: Helena Březinová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: Dánské výroční ceny Bodil: nejlepší kamera (Magnus Nordenhof Jønck); (nominace) 
nejlepší film, nejlepší herec (Pilou Asbaek), nejlepší herečka (Tuva Novotná), nejlepší herec 
ve vedlejší roli (Dulfi Al-Jabouri). Dánské výroční ceny Robert: nejlepší herečka (Tuva 
Novotná). - Oscar: (nominace) nejlepší cizojazyčný film. 
 
Známý dánský scenárista Tobias Lindholm pokračuje ve svém druhém režijním opusu s 
názvem Boj v popisu jednání lidí v extrémních situacích a opět se zabývá především 
morálními konsekvencemi. Dramatický příběh se odehrává ve třech rovinách, jež se prolínají: 
při akcích dánských vojáků v Afghánistánu, v rodině jejich velitele v Kodani a posléze při 
soudním jednání v Dánsku. – Claus Pedersen je velitelem předsunuté vojenské základny v 
Afghánistánu. Jeho oddaná manželka Marie se doma stará o tři malé děti. Prostřední Julius 
má kvůli chybějící otcovské péči problémy ve škole i doma. Jindy zase musí Marie s dětmi do 
nemocnice, protože nejmenší Elliot omylem spolykal prášky. - Když při běžné hlídce zahyne 
voják, který šlápl na minu, rozhodne se Claus chodit na patroly se svými muži. Jednou 
Dánové ošetří ve vesnici popálenou holčičku. Když však její rodina přijde na základnu s tím, 
že jí hrozí smrt od Tálibů, odmítne ji tam Claus nechat přes noc. Slíbí, že druhý den proti 
Tálibánu zasáhnou (má informace, že nepřítel chystá útok). Druhý den najde jednotka v 
prázdné vesnici rodinu vyvražděnou a vzápětí je zdálky napadena střelbou. Kvůli záchraně 
těžce postřeleného vojáka potvrdí Pedersen cíl pro spojenecké bombardování. Hned po 
náletu nastane klid. Během krátké doby je muž nečekaně armádními auditory obviněn, že 
zavinil smrt afghánských civilistů, když udal cíl bombardování bez potvrzení, že je tam 
nepřítel. Je odvelen domů. – Claus cítí morální vinu za selhání. Hrozí mu čtyři roky vězení. 
Marie na něj naléhá, aby myslel zejména na rodinu. Po půl roce během soudu žádný z jeho 
mužů (včetně nejbližšího přítele Bisema) nedokáže potvrdit, že velitel věděl, odkud nepřítel 
střílí. Také shromážděné dokumenty svědčí proti němu. Až na konci líčení voják zvaný Řezník 
tvrdí, že on viděl záblesky výstřelů a informoval o tom velitele. Pedersen je osvobozen, ale 
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šťastný není... – Tvůrci usilují o to podat objektivní „zprávu“, nahlížejí události z různých úhlů 
pohledu (samozřejmě kromě pohledu Afghánců) a rozhodně neulehčují divákovi vlastní 
rozhodnutí. – Díky civilismu a neokázalému realismu i díky tématu byl film nominován na 
Oscara za cizojazyčný film. -tbk- 
 
TOBIAS LINDHOLM (nar. 5.7.1977, Naestved, ostrov Sjaelland, Dánsko) vystudoval 
scenáristiku na Dánské národní filmové škole (2007). Začínal jako spoluscenárista krátkých 
filmů a TV seriálů Sommer (2008) a Borgen (2010-201?, Pevnost), oceněném cenou BAFTA. 
Podílí se i na novém seriálu Bedrag (2016, Podvod). V kinematografii na sebe upozornil 
autorskou spoluprací s Thomasem Vinterbergem (Submarino, Hon). Jako režisér po 
spolupráci s Michaelem Noerem na titulu R samostatně debutoval snímkem Únos, po 
němž následoval neméně oceňovaný titul Boj. Ve svých napínavých psychologických 
dramatech se zabývá zejména situací jedinců, kteří se ocitají v extrémní situaci a musejí 
mimo jiné řešit i morální dilemata. Z ocenění připomínáme dánskou výroční cenu Bodil za 
snímek R a zvláštní cenu Bodil za vynikající scenáře k filmům R a Submarino, cenu Bodil za 
nejlepší film pro snímek Únos, Evropskou filmovou cenu za scénář snímku Hon a nominaci 
na Oscara v kategorii cizojazyčných filmů za Boj. – Filmografie: (spolupráce na scénáři, 
není-li uvedeno jinak) kr. školní f. In transit (2005, r. Lisa Aschanová), kr. f. Hawaii (2006; r. 
Michael Noer), střm. f. København (2009, Kodaň; r. Andreas M. Dalsgaard), kr. filmy Meet 
Me in Berlin (2007, Sejdeme se v Berlíně; r. Ada Bligaard Søbyová) a For stor (2008, 
Nadměrný; r. Cav Bøgelund), Submarino (2010, Submarino; r. Thomas Vinterberg), Hon 
(2012, Jagten; r. Thomas Vinterberg), I lossen time (2013, Hodina rysa; r. Søren Kragh-
Jacobsen), Våbensmuglingen (2014, Pašování zbraní; r. Andreas Koefoed; sc.), 9. april 
(2015, 9. duben; r. Roni Ezra; sc.), Komuna (2016, Kolektivet; r. Thomas Vinterberg); (režie, 
scénář, není-li uvedeno jinak) psychologické drama člověka, ocitajícího se ve vězení, R 
(2010, spol. sc. a spol r. Michael Noer; + herec), psychologický thriller, inspirovaný 
skutečností, o záchraně námořníků, jejichž lodě se zmocnili somálští piráti, Únos (2012, 
Kapringen), drama důstojníka, obviněného z válečného zločinu při misi v Afghánistánu, Boj 
(2015, Krigen). -tbk- 
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Bosch: Zahrada pozemských rozkoší 
barevný, umělecký dokument, přístupný, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 135 min. 
 
Původní název: El Bosco, El jardín de los sueños. Bosch: Garden of Dreams (anglický název). 
Země původu: Španělsko, Francie. Výrobce: López-Li Films, Versión Digital. Rok copyrightu: 
2016. Premiéra: 15.10.2016. Mluveno: jazyk (dabováno/titulky).  
 
Distribuce: Pannonia Entertainment. 
 
AUTOŘI: Režie: José Luis López-Linares. Scénář: Cristina Oteroová. Kamera: José Luis López-
Linares. Střih: Cristina Oteroová, Pablo Blanco, Sergio Deustua. Zvuk: Juan Carlos Cid 
Torrejón. Výkonná produkce: Cristina Alovisettiová. Producent: Cristina Moñivarová, Pilar 
Barbatová. Postprodukce: Alejandro Marzo. Hudba: neuvedeno.  
 
Účinkují: Reindert Falkenburg, Pilar Silvaová, Alejandro Vergara, Nills Büttner, Elisabeth 
Taburet-Delahayeová, Xavier Salomon, Philippe de Montebello, Isabel Muñozová, Cees 
Nooteboom, Salman Rushdie, Orhan Pamuk, Nélida Piñónová, Laura Restrepoová, Miguel 
Barceló, Cai Guo Giang, José Manuel Ballester, Ludovico Einaudi, William Christie, Michel 
Onfray, Max, Renée Flemingová, Leonardo García Alarcón, Silva Pérez Cruzová.  
 
Dabing: jméno. České titulky: jméno. Překlad české verze: jméno. Dialogy české verze: 
jméno. Režie české verze: jméno.  
 
Při příležitosti pětistého výročí smrti Hieronyma Bosche (1450?-1516) vznikl umělecký 
dokument Josého Luise Lópeze-Linarese s názvem Bosch: Zahrada pozemských rozkoší. 
Tvůrci se v něm detailně zabývají Boschovým stěžejním dílem, triptychem Zahrada 
pozemských rozkoší, jež je opředeno řadou mýtů a jež se během doby dočkalo stovek 
interpretací. O obrazu, umístěném v proslulém madridském muzeu Prado (kde byla v 
souvislosti se zmíněným výročím otevřena velká výstava) ve filmu hovoří řada kunsthistoriků, 
vědců či umělců (včetně spisovatelů Salmana Rushdieho a Orhana Pamuka). Kamera snímá 
detaily i celky. Film tak přináší ojedinělý zážitek z vnímání špičkového uměleckého díla a 
zároveň i poučení o životě a tvorbě slavného malíře. 
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Božská Florence 
barevný, životopisný, tragikomedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý 
– 111 min. 
 
Původní název: Florence Foster Jenkins. Země původu: Velká Británie, Francie. Výrobce: 
Qwerty Films. Pro Pathé, BBC Films. S účastí Canal Plus, Ciné Plus. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 25.8.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Fascinující pravdivý příběh o nejhorší 
zpěvačce na světě. Falešně, ale se štěstím. Inspirováno skutečným příběhem. Od režiséra 
filmů Královna a Philomena.  
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: Velká Británie: Glasgow, Liverpool, New Brighton (Merseyside, 
Anglie), Hoylake (Merseyside, Anglie), Londýn. 
 
AUTOŘI: Režie: Stephen Frears. Scénář: Nicholas Martin. Kamera: Danny Cohen. Architekt: 
Alan MacDonald. Návrhy kostýmů: Consolata Boyleová. Masky: Daniel Phillips (návrhy 
masek, účesy), J. Roy Helland (masky a účesy – Meryl Streepová). Střih: Valerio Bonelli. Zvuk: 
Peter Lindsay. Výkonná produkce: Cameron McCracken, Christine Langanová, Malcolm 
Ritchie. Producent: Michael Kuhn, Tracey Seawardová. Vizuální efekty: Adam Gascoyne, 
Union. Zvláštní efekty: Manex Efrem. Hudba: Alexandre Desplat. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Karen Elliottová (hudební supervize). Koordinátor 
kaskadérů: Eunice Huthartová, Jo McLarenová. 
 
Hrají: Meryl Streepová (Florence Foster Jenkinsová), Hugh Grant (St. Clair Bayfield), Simon 
Helberg (Cosmé McMoon), Rebecca Fergusonová (Kathleen), Nina Ariandaová (Agnes 
Starková), David Haig (Carlo Edwards), Brid Brennanová (Kitty), John Kavanagh (Arturo 
Toscanini), Stanley Townsend (Phineas Stark), Allan Corduner (John Totten), Christian McKay 
(Earl Wilson), John Sessions (dr. Hermann), David Mills (Augustus Corbin).  
 
České titulky: Anna Kareninová (PO.E.TA). 
 
Ceny: Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší komedie/muzikál, nejlepší herečka v 
komedii/muzikálu (Meryl Streepová), nejlepší herec v muzikálu/komedii (Hugh Grant). – 
Cena BAFTA: nejlepší masky (J. Roy Helland, Daniel Phillips; (nominace) nejlepší herečka 
(Meryl Streepová), nejlepší herec ve vedlejší roli (Hugh Grant), nejlepší kostýmy (Consolata 
Boyleová). 
 
Téměř ve stejné době vznikly dva tituly podle skutečného životního příběhu „nejhorší 
zpěvačky na světě“ Florence Foster Jenkinsové (1868-1944). Scenárista a režisér Xavier 
Giannoli jej volně zpracoval ve francouzsko-česko-belgické koprodukci Marguerite (2015, 
Marguerite) s Catherine Frotovou v titulní roli a Stephen Frears, přidržující se více faktů, v 
hořké hudební tragikomedii Božská Florence s Meryl Streepovou, která také sama zpívá 
Florenciny party. Tvůrci této verze se soustředili zejména na dobovou atmosféru a na přesné 
postižení charakterů hlavních postav. – New York 1944. Bohatá zakladatelka Verdiho klubu a 
mecenáška Florence Foster Jenkinsová, nadšená příznivkyně hudby a amatérská operní 
zpěvačka, o niž se obětavě stará milující druhý manžel St. Clair Bayfield (1875-1967), se 
rozhodne navzdory věku a nemoci (od mládí má syfilis, kterou se nakazila od prvního 
manžela při svatební noci, a proto nosí paruky) uspořádat koncert. Najme si jako 
korepetitora pianistu Cosmého McMoona (1901-1980). Mladý muž je při první hodině 
šokován jejím zaníceným, ale neuvěřitelně falešným zpěvem. Bayfield, který má mladou 
milenku Kathleen, se postará, aby na koncertě bylo „informované“ publikum, a tak vše 
dopadne dobře, i když se poté ženě z vypětí přitíží. Povzbuzená Florence se rozhodne natočit 
desku a rozeslat ji svým známým. Ještě předtím málem přistihne manžela s Kathleen, která 
se schová ve skříni a pak se cítí ponížená. Bayfield odjede s milenkou na golfový víkend. Když 
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se vrátí, zjistí, že si Florence zadala pro svůj koncert legendární Carnegie Hall a že věnovala 
tisíc lístků vojákům. Musí přemluvit McMoona, aby s ní vystoupil (klavírista se za ni stydí, i 
když už chápe její zaujetí hudbou). Na začátku vystoupení, kde jsou kromě rozjařených 
vojáků i newyorské celebrity (včetně Colea Portera a herečky Tallulah Bankheadové), se 
všichni smějí, ale překvapivě je zkázní ordinérní manželka pracháče Starka, sboristka Agnes, 
která se na prvním koncertě sama nemohla udržet smíchy. Vystoupení tak nakonec 
proběhne v poklidu a Florence je šťastná. Bayfield, s nímž se Kathleen rozešla, se pokusí 
zajistit, aby se k manželce nedostala zdrcující kritika Earla Wilsona v New York Post. Florence 
si ji však přečte a upadne do bezvědomí. Když se probere po boku milujícího manžela, 
prohlásí, že sice možná neumí zpívat, ale nikdo nemůže říct, že nezpívala. Pak zemře... – 
Kromě Meryl Streepové v její další pěvecké roli na sebe strhují pozornost také vynikající 
Hugh Grant a Simon Helberg. – Pod závěrečnými titulky s původními fotografiemi, zní 
originální nahrávka ze zmíněné desky, jejíž přepis se objevil v roce 2001. Zároveň jsou v 
titulcích stručně popsány další osudy zúčastněných. - O falešné zpěvačce vznikly mj. čtyři hry, 
z nichž nejznámější je titul Petera Quiltera Je prostě úžasná (2001), uvedený v pražském 
divadle Kalich. - V souvislosti s českou premiérou Frearsova filmu vydalo nakladatelství Ikar s 
„filmovým“ přebalem knihu Jaspera Reese Božská Florence (2016, Florence Foster Jenkins). -tbk-  
 
STEPHEN FREARS (vl. jm. Stephen Arthur Frears, nar. 20.6.1941, Leicester, Anglie) je synem 
sociální pracovnice a účetního. Při studiu práv na Cambridgeské univerzitě (1960-63) se 
začal zajímat o divadlo. Od roku 1964 působil jako asistent v londýnském Royal Court 
Theatre, kde se seznámil s Karlem Reiszem, který ho přivedl k filmu. Asistoval nejen jemu 
(Morgan, případ zralý k léčení – 1966), ale také Albertu Finneymu (Charlie Bubbles – 1967) 
a Lindsayi Andersonovi (Kdyby…. – 1968). V letech 1969-71 pracoval v televizi, kde 
režíroval epizody seriálů Tom Grattan’s War (Válka Toma Grattana), Parkin’s Patch 
(Parkinův rajón) a Follyfoot (Farma Follyfoot). Po vlažném ohlasu celovečerní prvotiny 
Čmuchal se vrátil do televize jako tvůrce dramatických filmů a inscenací ze současnosti, 
většinou nepřesahujících hodinovou metráž, v nichž často spolupracoval s dramatiky 
Alanem Bennettem, Peterem Princem a Nevillem Smithem. Ze čtyř nominací dostal jednu 
Cenu BAFTA za nejlepší TV drama (Klidně odejít). K práci pro kina se vrátil až v polovině 80. 
let a prosadil se původně TV snímkem Moje krásná prádelnička, který byl po uvedení ve 
filmové distribuci nadšeně přijat kritikou i diváky a zajistil mu angažmá v Hollywoodu. 
Frears pak střídal hollywoodské filmy, např. Nebezpečné vztahy (César za nejlepší 
zahraniční film, nominace na Cenu BAFTA za režii), Švindlíři (nominace na Oscara za režii), 
Hrdina proti své vůli, Mary Reilly, Hi-Lo Country (Stříbrný medvěd za režii na MFF v 
Berlíně), s osobnějšími, často kriticky zabarvenými britskými projekty, např. Nezvaný 
(Stříbrný klas na MFF ve Valladolidu, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší TV drama), 
Špína Londýna (Britská nezávislá filmová cena za režii, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší 
britský film), Dohoda (Cena BAFTA za nejlepší TV drama), Královna (nominace na Cenu 
BAFTA za režii a za nejlepší britský film, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na 
Evropskou filmovou cenu za režii), Philomena (Donatellův David za nejlepší evropský film, 
nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský film). Příležitostně natáčel reklamní spoty, 
několika díly přispěl do zábavného TV pořadu The Comic Strip Presents… a také režíroval 
černobílou živou inscenaci o hrozbě vypuknutí jaderného konfliktu Neodvolatelná mise 
(mj. nominace na Cenu Emmy). Za celoživotní dílo byl vyznamenán Cenou Douglase Sirka 
na FilmFestu v Hamburku (1996), na MFF v Palm Springs (2003), v Karlových Varech (2003), 
v Curychu (2006), ve Stockholmu (2015) a v Moskvě (2016) a také Evropskou filmovou 
cenou (2011). Jeho první ženou byla novinářka Mary-Kay Wilmersová (1968-75), s níž měl 
dva syny, a v roce 1992 se po téměř dvacetileté známosti oženil s malířkou Anne 
Rothensteinovou, s níž už předtím zplodil další dvě děti. – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. drama z jižní Afriky The Burning (1967, Pálení; + prod.), dok. o chudé 
nottinghamské čtvrti St. Ann’s (TV-1969), kriminální komedie Gumshoe (1971, Čmuchal), 
natočená v produkci hlavního představitele Alberta Finneyho, adaptace hry Alana 
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Bennetta A Day Out (TV-1972, Den v přírodě), příběh kriketového utkání podle jedné části 
oblíbeného satirického románu A.G. Macdonella England, Their England (TV-1973, Anglie, 
jejich Anglie), kr. f. o mladíkovi, který na sestřině svatbě střídavě věnuje pozornost 
fotbalovým výsledkům a dívce, jež se mu líbí, Match of the Day (TV-1974, Zápas dne), 
tragikomický příběh stárnoucích manželů (TV-1975, Západ slunce za zátokou), milostný 
příběh z Yorkshiru Daft as a Brush (TV-1975, Pitomý jako punštok) s Jonathanem Prycem a 
Lynn Redgraveovou, nová verze humoristické knížky Jeroma Klapky Jeroma Three Men in a 
Boat (TV-1975, Tři muži ve člunu) s Timem Currym, Michaelem Palinem a Stephenem 
Moorem, příběh svobodného otce Early Struggles (TV-1976, Těžké začátky), adaptace 
románu Petera Prince Play Things (TV-1976, Věci na hraní), dok. dramatizace událostí 
spjatých s obléháním londýnské ulice, v níž se skrývali irští teroristé, Eighteen Months to 
Balcombe Street (TV-1977, Osmnáct měsíců do Balcombe Street), drama zloděje aut Last 
Summer (TV-1977, Poslední léto), drama podle scénáře Christophera Hamptona Able’s Will 
(TV-1977, Ableova vůle), příběh černé rodiny, která pozve na svátky svého bílého souseda, 
Black Christmas (TV-1977, Černé Vánoce), drama podle rozhlasové hry Alana Bennetta A 
Visit from Miss Prothero (TV-1978, Návštěva slečny Protherové), drama přistěhovalkyně 
Cold Harbour (TV-1978, Nevlídný přístav), adaptace šesti Bennettových her Me! I’m Afraid 
of Virginia Woolf (TV-1978, Já! Já se bojím Virginie Woolfové; + prod.), Doris and Doreen 
(TV-1978, Doris a Doreen; + prod.), The Old Crowd (TV-1978, Stará parta; r. Lindsay 
Anderson; prod.), Afternoon Off (TV-1978, Volné odpoledne; + prod.), One Fine Day (TV-
1978, Jeden hezký den; + prod.) a All Day on the Sands (TV-1978, Celý den na pláži; r. Giles 
Foster; prod.), drama dospívající mládeže, vyžívající se v násilí, Bloody Kids (1979, 
Zatracené děti), drama inspirované smrti Elvise Presleyho Long Distance Information (TV-
1979, Informace z dálky), příběh dvou pacientů umírajících na rakovinu Going Gently (TV-
1981, Klidně odejít), drama mentálně postiženého muže Walter (TV-1982) s výborným 
výkonem Iana McKellena a volné pokračování Walter and June (TV-1983, Walter a June) s 
Ianem McKellenem a Sarah Milesovou, příběh tajemného krachu jedné společnosti The 
Last Company Car (TV-1983, Poslední služební auto), válečné drama z posledních dnů 
Američanů ve Vietnamu Saigon: Year of the Cat (TV-1983, Saigon v roce Kočky – TV) s Judi 
Denchovou a Fredericem Forrestem, kriminální drama The Hit (1984, Práskač a jeho kat – 
TV) s Terencem Stampem, Johnem Hurtem a Timem Rothem, sentimentální příběh 
ovdovělé ženy December Flower (TV-1984, Prosincový květ – TV) s Jean Simmonsovou, 
drama sociálních a rasových rozporů v britské metropoli My Beautiful Laundrette (TV-
1985, Moje krásná prádelnička – TV) s Danielem Day-Lewisem, příběh dospívajících 
venkovských chlapců Song of Experience (TV-1986, Píseň o zkušenostech), životopis 
homosexuálního dramatika Joea Ortona Prick Up Your Ears (1987, Nastražte uši) s Garym 
Oldmanem a Alfredem Molinou, ostrá satira na soudobé britské poměry Sammy and Rosie 
Get Laid (1987, Sammy a Rosie to dělají – TV), adaptace Hamptonovy dramatizace 
slavného románu Dangerous Liaisons (1988, Nebezpečné známosti – V) s Glenn Closeovou, 
Johnem Malkovichem a Michelle Pfeifferovou, přepis kriminálního románu Jima 
Thompsona The Grifters (1990, Švindlíři – V) s Anjelicou Hustonovou a Johnem Cusackem, 
satirická komedie Hrdina proti své vůli (1992, Hero) s Dustinem Hoffmanem, adaptace 
románu Roddyho Doylea o irské rodině, vyrovnávající se s těhotenstvím dospívající dcery, 
The Snapper (TV-1993, Nezvaný – TV), dok. A Personal History of British Cinema by 
Stephen Frears (TV-1995, Typicky britské; spol. r. Mike Dibb; + spol. sc., účinkující – TV), 
přepis románu Valerie Martinové, parafrázující známý příběh dr. Jekylla a pana Hyda, Mary 
Reilly (1996, Mary Reilly – V) s Julií Robertsovou a Johnem Malkovichem, komedie podle 
románu Roddyho Doylea o nezaměstnaném muži, jenž se rozhodne využít fotbalové 
horečky při mistrovství světa, The Van (TV-1996, Maringotka – TV), moderní western Hi-Lo 
Country (1998, The Hi-Lo Country) s Woodym Harrelsonem a Billym Crudupem, romantická 
komedie podle knížky Nicka Hornbyho High Fidelity (2000, Všechny moje lásky – V) s 
Johnem Cusackem, remake Lumetova dramatu z období studené války Fail Safe (TV-2000, 
Neodvolatelná mise – TV) s Richardem Dreyfussem v úloze amerického prezidenta, sociální 
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drama z Liverpoolu 30. let Liam (2000), drama z prostředí legálních i nelegálních 
přistěhovalců Špína Londýna (2002, Dirty Pretty Things), politické drama The Deal (TV-
2003, Dohoda) s Michaelem Sheenem v roli Tonyho Blaira, příběh na motivy skutečných 
událostí z válečného Londýna Show začíná (2005, Mrs. Henderson Presents) s Judi 
Denchovou a Bobem Hoskinsem, pohled do života královské rodiny v době tragické smrti 
princezny Diany Královna (2006, The Queen) s Helen Mirrenovou v úloze Alžběty II., 
neprodaný pilotní snímek Skip Tracer (TV-2008, Lovec dlužníků), adaptace Colettina 
románu Chéri (2009; + hlas – TV) s Michelle Pfeifferovou, přepis komiksového románu 
Posy Simmondsové Tamara Drewe (2010 – V) s Gemmou Artertonovou v titulní úloze, 
adaptace vzpomínkové knížky Beth Raymerové ze světa sportovních sázek Lay the Favorite 
(2012, Vsaďte na favorita) s Rebeccou Hallovou, dramatizace proslulého případu odmítnutí 
vojenské služby před Nejvyšším soudem Muhammad Ali’s Greatest Fight (TV-2013, 
Muhammad Ali: Největší souboj - TV) s Christopherem Plummerem a Frankem Langellou, 
drama ženy hledající po letech ztraceného syna Philomena (2013, Philomena) s Judi 
Denchovou, životopisný snímek o zdiskreditovaném cyklistovi Lancei Armstrongovi The 
Program: Pád legendy (2015, The Program) s Benem Fosterem, životopisný příběh bohaté 
dědičky, která se chtěla stát operní zpěvačkou, ač neuměla zpívat, Božská Florence (2016, 
Florence Foster Jenkins) s Meryl Streepovou a Hughem Grantem, drama přátelství britské 
panovnice a indického úředníka Victoria and Abdul (2017, Viktorie a Abdul) s Judi 
Denchovou; (výkonný producent, není-li uvedeno jinak) Long Shot (1978, Celkový záběr; r. 
Maurice Hatton; herec), dok., složený z výpovědí třinácti britských válečných zajatců, kteří 
přežili Osvětim, Satan at His Best (1995, Satan v plné formě; r. Maurice Hatton), kriminální 
drama podle skutečného případu unesené ženy Beyond Fear (TV-1997, Horší než strach; r. 
Jenny Wilkesová), skutečný příběh brazilského přistěhovalce, omylem považovaného za 
teroristu a zastřeleného londýnskou policií, Jean Charles (2009; r. Henrique Goldman), dok. 
O německých koncenztračních táborech, využívající dobových materiálů Night Will Fall 
(2014, Nastane noc; r. Andre Singer). -mim- 
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Brooklyn 
barevný, milostný příběh, psychologický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2-D, Dolby 
Digital, dlouhý – 112 min. 
 
Původní název: Brooklyn. Země původu: Velká Británie, Kanada, Irsko. Výrobce: Wildgaze 
Film / Finola Dwyer Productions / Parallel Films / Item 7. Ve spolupráci: Ingenious / BAI RTÉ / 
Hanway Films / TSG Entertainment. S účastí SODEC. S podporou Programu Media EU. Pro 
BBC Films / Telefilm Canada / Bord Scannán na hÉireann / SODEC / BFI. Rok výroby: 2015. 
Premiéra: 25.2.2016. Monopol: CinemArt (do 25.8.2017). Mluveno: anglicky (české titulky).  
 
AUTOŘI: Námět: Colm Tóibín – román Brooklyn (2009, česky Brooklyn, nakl. Mladá fronta, 
Praha 2010/2016). Scénář: Nick Hornby. Režie: John Crowley. Kamera: Yves Bélanger. 
Hudba: Michael Brook. Hudební supervize: Kle Savidgeová. Různé skladby a písně. Výprava: 
François Séguin. Kostýmy: Odile Dicks-Mireauxová. Střih: Jake Roberts. Zvuk: (+ design) 
Glenn Freemantle. Masky: Morna Fergusonová. Účesy: Lorraine Glynnová. Vizuální efekty: 
(supervize) Andy Clarke; Windmill Lane VFX. Dodatečné vizuální efekty: Munky. Zvláštní 
efekty: Brendan Byrne. Výkonní producenti: Christine Langanová, Beth Pattinsonová, 
Thorsten Schumacher, Zygi Kamasa, Hussain Amarshi, Alan Moloney. Producenti: Finola 
Dwyerová, Amanda Poseyová. Koproducenti: Pierre Even, Marie-Claude Poulinová. České 
titulky: Kateřina Hámová. 
 
HERCI: Saoirse Ronanová (Eilis Laceyová), Domhnall Gleeson (Jim Farrell), Emory Cohen 
(Tony Fiorello), Jim Broadbent (kněz Flood), Julie Waltersová (paní Kehoeová), Jessica 
Paréová (slečna Fortiniová), Eve Macklinová (Diana), Brid Brennanová (slečna Kellyová), 
Fiona Glascottová (Rose Laceyová), Jane Brennanová (Mary Laceyová), Nora-Jane Nooneová 
(Sheila), Jenn Murrayová (Dolores), Eva Birthistleová (Georgina), Michael Zegen (Maurizio), 
Eileen O’Higginsová (Nancy), Peter Campion (George Sheridan), Emily Bett Rickardsová 
(Patty), Samantha Munroová (Dorothy). 
 
CENY: Ceny BAFTA: Cena Alexandera Kordy za nejlepší britský film (John Crowley, Finola 
Dwyerová, Amanda Poseyová, Nick Hornby); (nominace) nejlepší herečka (Saoirse 
Ronanová), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Julie Waltersová), nejlepší scénář-adaptace (Nick 
Hornby), nejlepší kostýmy (Odile Dicks-Mireauxová), nejlepší masky a účesy (Morna 
Fergusonová, Lorraine Glynnová). Britské nezávislé filmové ceny: nejlepší herečka (Saoirse 
Ronanová). Cena NYFCC: nejlepší herečka (Saoirse Ronanová). - Oscar: (nominace) nejlepší 
film (Finola Dwyerová, Amanda Poseyová), nejlepší herečka (Saoirse Ronanová), nejlepší 
scénář-adaptace (Nick Hornby). Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší herečka v dramatu (Saoirse 
Ronanová). 
 
Scénář k filmu Johna Crowleyho Brooklyn napsal známý spisovatel a scenárista Nick Hornby 
podle oceňovaného stejnojmenného bestselleru irského spisovatele Colma Tóibína z roku 
2009. Na pozadí příběhu dívky, opouštějící rodné Irsko, se autor i tvůrci filmu zabývají nejen 
obvyklým tématem irské emigrace, ale i jejími důsledky pro rodinné vazby. Na rozdíl od 
jiných děl s podobným námětem, situovaných hlouběji do historie (zejména do období tzv. 
bramborového hladomoru v letech 1841-1851 nebo do počátku 20. století) se děj odehrává 
počátkem padesátých let minulého století. – Mladá Eilis (Éliš) Laceyová opouští matku a 
obdivovanou starší sestru Rose i rodné město Enniscorthy a cestuje lodí do Brooklynu, kde jí 
kněz Flood opatřil ubytování i místo. Na lodi jí poskytne cenné rady zkušená spolucestující 
Georgina. Eilis bydlí s několika dalšími mladými ženami v podnájmu u přísné, ale chápavé 
paní Kehoeové a pracuje v obchodním domě Bartoccis. Stýská se jí po domově. To se změní, 
když ji na farní taneční zábavě osloví Ital Tony, který je instalatérem. Začnou spolu chodit. 
Dívka díky otci Floodovi večerně studuje; chce být účetní. Eilis se dozví, že sestra Rose 
nečekaně zemřela. Rozhodne se odjet na čas za matkou. Ještě před tím se pomiluje s Tonym 
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a tajně se vezmou na radnici. V Irsku si dívka rychle zvyká. Zdrží se tu na svatbu kamarádky 
Nancy, začne pracovat místo Rose a sblíží se s mladíkem Jimem Farrellem. Váhá s návratem; 
všichni si myslí, že se ona a Jim vezmou. Když ji však majitelka koloniálu, kde příležitostně 
pracovala, slečna Kellyová, řekne, že ví o jejím zámořském sňatku, rozhodne se. Rozloučí se 
se zaskočenou matkou a vrátí se do Brooklynu k Tonymu. – Tvůrci se spolehli na pečlivě 
udělaný retro styl a na dobré herecké výkony. Jejich vyprávění plyne zvolna, bez radikálních 
výkyvů a emočního vypětí, v záměrně idylické rovině.  -tbk- 
 
JOHN CROWLEY (nar. 19.8.1969, Cork, Irsko) vystudoval angličtinu a pak filozofii na 
University College (1992) v rodném městě. Už na škole se věnoval divadelní režii a po 
absolutoriu působil na dublinských jevištích, zejména v Abbey Theatre (Čarodějky ze 
Salemu, Šest postav hledá autora). Přesídlil do Anglie a na sklonku 90. let se stal 
asistentem uměleckého ředitele londýnské scény Donmar Warehouse, kde také režíroval 
řadu her, mj. Jak jsem se naučil řídit, Čarovný les, Juno a páv, Příběhy z Hollywoodu. Velký 
ohlas měly jeho broadwayské inscenace děl Martina McDonagha Pan Polštář (nominace na 
Cenu Tony 2005), Ujetá ruka (2010) a také dramatu Keitha Huffa Deštivé dny (2009). Ve 
filmu se uvedl černou komedií podle scénáře dramatika Marka O’Rowea Intermission 
(Cena IFTA za režii, Britská nezávislá filmová cena za debut). Kladného přijetí se dočkal i TV 
snímek podle oceněného románu Jonathana Trigella Ten kluk (televizní Cena BAFTA za 
režii a nominace na ni v kategorii dramat), uvedený ve Spojených státech v kinech, a 
adaptace u nás známé předlohy Colma Toíbína Brooklyn (BAFTA za nejlepší britský film). 
Režíroval také dvě epizody z druhé řady amerického kriminálního seriálu True Detective 
(2015, Temný případ – TV). Jeho starší bratr Bob Crowley pracuje ve filmu jako výtvarník 
scény a kostýmů. – Filmografie: (režie) adaptace osmiminutové hry Samuela Becketta 
Come and Go (TV-2001, Přijít a odejít), příběh propletených vztahů obyčejných lidí z 
dublinského předměstí Intermission (2003, Intermission) s Colinem Farrellem, Shirley 
Hendersonovou, Kelly Macdonaldovou, Colmem Meaneym a Cillianem Murphym, střm. 
adaptace Pinterovy hry Celebration (TV-2007, Oslava), sociální drama o mladíkovi, který 
chce po propuštění z vězení začít nový život, Boy A (2007, Ten kluk – TV) s Andrewem 
Garfieldem, příběh desetiletého chlapce, jenž se spřátelí s vysloužilým kouzelníkem, Is 
Anybody There? (2009, Je tam někdo? – TV) s Michaelem Cainem, thriller o vyšetřování 
teroristického útoku Closed Circuit (2013, Uzavřený kruh – TV) s Ericem Banou a Rebeccou 
Hallovou v rolích právníků na opačných stranách, kteří byli kdysi milenci, milostné 
melodrama irské přistěhovalkyně v New Yorku 50. let Brooklyn (2015, Brooklyn) se Saoirse 
Ronanovou. -mim- 
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Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne 
barevný, životopisný, hudební dokument, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 
94 min. 
 
Původní název: God Bless Ozzy Osbourne. Země původu: USA. Výrobce: NZK, Schweet. Rok 
copyrightu: 2011. Premiéra: 21.7.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Unikátní portrét 
zpěváka mapující jeho nejtemnější období a cestu zpět na vrchol. Autoři tohoto filmu strávili 
více jak dva roky na cestách s Ozzy Osbournem. Skoro všichni přežili. 
 
Distribuce: Atlantis Entertainment. Ve spolupráci: Beverly-Matous Distribution. 
 
AUTOŘI: Režie: Mike Fleiss, Mike Piscitelli. Kamera: Mike Piscitelli. Střih: Rich Fox. Zvuk: 
Conner Moor, Bryan Parker, Matt Slivinski. Výkonná produkce: Sharon Osbourneová. 
Producent: Jack Osbourne, Jordan Tappis, Marc Weingarten. Koproducent: Rich Fox. Hudba: 
Mike Einziger. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
 
Účinkují: Ozzy Osbourne, Tommy Lee, Paul McCartney, Billy Morison, Henry Rollins, Bill 
Ward, Geezer Butler, Sharon Osbourneová, John Frusciante, Robert Trujillo.  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Životopisný hudební dokument Mikea Fleisse a Mikea Piscitelliho Bůh ti žehnej Ozzy 
Osbourne z roku 2011 o známém zpěvákovi a bývalém frontmanovi legendární heavy 
metalové kapely Black Sabbath sleduje jeho kariéru od roku 1970 do roku 2011. Autoři 
snímku, na jehož vzniku se podílela muzikantova rodina (zejména syn Jack Osbourne a 
Ozzyho druhá manželka Sharon Osbourneová), strávili dva roky se zpěvákem a sledovali ho 
jak v zákulisí, tak na pódiu při koncertních vystoupeních. Využívají archivní materiály (včetně 
dosud nezveřejněných) a rozhovory s lidmi okolo něj, ale třeba i s Paulem McCartneym. Ozzy 
Osbourne (nar. 1948), pocházející z anglického Birminghamu, se stal pověstný brutálními 
výstřelky a divokým životem, plným alkoholu a drog. Tvůrci ho však ukazují i jako člověka, 
který prošel těžkou zkušeností a který se dokázal zbavit svých démonů, což on sám považuje 
za největší životní úspěch. Doplňují a pozměňují tak v mnohém obraz, který o sobě vytvořil 
samotný hudebník nejen v průběhu let, ale i v reality show stanice MTV The Osbournes 
(2002-2005, Osbourneovi). 
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Buchty a klobásy 
barevný, animovaný, komedie, 15 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Surround 5.1, 
dlouhý - 89 min. 
 
Původní název: Sausage Party. Země původu: USA. Výrobce: Point Grey Pictures. Pro 
Columbia Pictures, Annapurna Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 25.8.2016. 
Mluveno: anglicky (titulky). – Nový hrdina se postaví. 
 
Distribuce: Falcon (do 24.8.2018).  
 
AUTOŘI: Režie: Conrad Vernon, Greg Tiernan. Námět: Seth Rogen, Evan Goldberg, Jonah Hill. 
Scénář: Kyle Hunter, Ariel Shaffir, Seth Rogen, Evan Goldberg. Výtvarník: Kyle McQueen, 
Craig Kellman (návrhy postav), Michael Linton (návrhy postav), Kent Reimer (návrhy postav a 
prostředí), Michael Vatcher (návrhy postav a prostředí). Střih: Kevin Pavlovic. Zvuk: Tony 
Crowe. Výkonná produkce: Jonah Hill, James Weaver, Ariel Shaffir, Kyle Hunter, David 
Distenfeld. Producent: Megan Ellisonová, Seth Rogen, Evan Goldberg, Conrad Vernon. 
Koproducent: Pilar Flynnová, Alexandria McAteeová, Jillian Longneckerová. Animace: Jeff 
Bailey (supervize), Michael Kiely (supervize), Steve Wittman (supervize). Vizuální efekty: Bert 
Van Brande (supervize), Nitrogen Studios Canada. Hudba: Alan Menken, Christopher 
Lennertz. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hlasy: Seth Rogen (Frank/Seržant Paprika), Kristen Wiigová (Brenda Žemlová), Jonah Hill 
(Carl), Bill Hader (Firewater/Tequilla/El Guaco), Michael Cera (Barry), James Franco (feťák), 
Danny McBride (Medová hořčice), Craig Robinson (Káva), Paul Rudd (Darren), Nick Kroll 
(vaginální sprcha Pičifuk), David Krumholtz (Lavaš), Edward Norton (Sammy), Salma 
Hayeková (Teresa), Conrad Vernon (toaletní papír/kysané zelí), Anders Holm (Troy), Alistair 
Abell (salsa/nakládaná ryba), Scott Underwood (Žvejka).  
 
České titulky: František Fuka.  
 
Animovaná komedie režisérů Conrada Vernona a Grega Tiernana Buchty a klobásy (překlad 
originálního názvu je Párkový večírek) je prvním mládeži nepřístupným celovečerním 
počítačově animovaným filmem. Děj sám o sobě drsný není, ale slovník protagonistů a jejich 
hlášky nepochybně kontroverzní, politicky nekorektní a hodně černohumorné jsou. – 
Potraviny v hypermarketu věří, že lidé jsou bozi a odvezou je do Příštího světa. Každý regál 
má svoji víru či ideologii, ale platí, že kdo je zakoupený, bude Vyvolený (a dočká se sexu). 
Párek Frank v balení s dalšími párky, mezi nimiž je o něco kratší Barry, miluje žemli Brendu z 
vedlejšího balíčku. Rád by se do ní zasunul. Ocitnou se spolu v plném nákupním vozíku. Je 
tam i jednou vrácená Medová hořčice, která tedy ví, co je venku čeká. Zmateně to vykládá 
ostatním, pak vyskočí z vozíku. Frank a Brenda ve snaze zachránit ji vylezou z obalů. Některé 
potraviny včetně hořčice zhynou na podlaze. Frank, Brenda, bagel Sammy a Lavaš se spasí 
útěkem před uklízecím strojem stejně jako nadržená vaginální sprcha (Pičifuk). Ta skončí 
poškozená v odpadcích, kde nasaje zbytek džusu a přísahá pomstu. Uprchlíci zamíří k sobě 
„domů“, jen Frank chce vyhledat indiána Ohnivou vodu; ten totiž podle Medové hořčice ví o 
Příštím světě vše. Ostatní z nákupu mezitím zažívají masakr v kuchyni. Barry uteče a skončí v 
bytě feťáka. Ten po pervitinu uzenku vidí a slyší (stejně jako ostatní potraviny, mezi kterými 
je deformovaný „vědec“ Žvejka na vozíku). Muž slíbí Barrymu pomoc, ale usne. Ohnivá voda 
při hulení Frankovi vysvětlí, že dřív potraviny věděly, co je čeká, a bály se. Ty trvanlivé 
nesnesly nářek těch, co obchod opouštěly, a tak vymyslely báječný Příští svět. Párek se o 
pravdě může ujistit v Uličce temnot, kterou najde za Uličkou ledu. Brendu (která se s 
Frankem kvůli jeho pátrání rozešla), Sammyho a Lavaše zachrání před Pičifukem imigrantka 
Teresa (taco) a odvede je k jejich regálům. V Uličce temnot Frank najde „vražedné“ 
kuchařské náčiní a knihu receptů s obrázky. Promluví o tom z obrazovek v obchodě, ale nikdo 
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mu nevěří. Vrátí se Barry (před smrtí ho zachránil kuriózní feťákův skon) se Žvejkou a s 
novými přáteli. - Přicházejí první zákazníci. Brenda se ocitne ve vozíku. Potraviny v čele s 
Barrym postřelí zákazníky i personál šípy s pervitinem. Lidé odpadají a končí v mrazicích 
boxech. Pičifuk, který bojoval proti potravinám zasunutý v zadku zaměstnance Darrena, 
zahyne. Vítězové slaví. Frank a Brenda se do sebe zasunou. Ostatní si užívají hromadný sex. 
Ohnivá voda Frankovi sdělí, že jsou všichni animovaní. Mohou ale projít Hvězdnou bránou, 
kterou vytvořil Žvejka, do skutečného světa. – Tvůrci přiznávají inspiraci rodinnými 
animovanými komediemi, hranými velkofilmy i horory. Svérázně si berou na mušku 
diskriminaci, xenofobii, náboženství, politiku nebo přistěhovalce. O sexu se téměř neustále 
hovoří a (na rozdíl od hraných filmů podobného ražení) k němu dojde, byť v hodně bizarní 
podobě. Nezanedbatelnou složkou je výtvarná stránka filmu a nápaditá „antropomorfizace“ 
potravin. – Greg Tiernan (nar. 1965) se podílel na známém britském dětském animovaném 
seriálu Lokomotiva Tomáš, zatímco Conrad Vernon (nar. 1968) spolurežíroval mj. tituly Shrek 
2 (2004, Shrek 2; spol. r. Andrew Adamson, Kelly Asbury), Monstra versus vetřelci (2009, 
Monsters vs. Aliens; spol. r. Rob Letterman) a Madagaskar 3 (2012, Madagascar 3: Europe’s 
Most Wanted; spol. r. Eric Darnell, Tom McGrath).  -kat- 
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Café Society 
barevný, romantická komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 97 
min. 
 
Původní název: Café Society. Země původu: USA. Výrobce: Perdido. Pro Amazon Studios. Ve 
spolupráci: Gravier Productions. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 22.9.2016. Mluveno: 
anglicky (titulky). – New York roku 1930. 
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: USA: Los Angeles, Pasadena (Kalifornie), New York. 
 
AUTOŘI: Režie: Woody Allen. Scénář: Woody Allen. Kamera: Vittorio Storaro. Architekt: 
Santo Loquasto. Návrhy kostýmů: Suzy Benzingerová. Masky: Stacey Panepintoová, 
Christine Fennellová (účesy). Střih: Alisa Lepselterová. Zvuk: David J. Schwartz. Výkonná 
produkce: Adam B. Stern, Ron Chez. Producent: Letty Aronsonová, Stephen Tenenbaum, 
Edward Walson. Vizuální efekty: Eran Dinur (supervize), Brainstorm Digital. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Stewart Lerman (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Manny Siverio. 
 
Hrají: Jesse Eisenberg (Bobby Dorfman), Kristen Stewartová (Vonnie), Steve Carell (Phil 
Stern), Blake Livelyová (Veronica), Corey Stoll (Ben Dorfman), Parker Poseyová (Rad 
Taylorová), Ken Scott (Marty Dorfman), Anna Campová (Candy), Jeannie Berlinová (Rose 
Dorfmanová), Paul Schneider (Steve), Stephen Kunken (Leonard), Sari Lennicková (Evelyn), 
Sheryl Leeová (Karen Sternová), Edward Hyland (Bobbyho soused), Richard Portnow (Walt), 
Douglas McGrath (Norman); (neuveden) (hlas) Woody Allen (vypravěč).  
 
České titulky: (neuvedena) Dana Hábová.  
 
Neúnavný jedenaosmdesátiletý Woody Allen se ve svém osmačtyřicátém snímku Café 
Society vrací do třicátých let v Hollywoodu, kde se život točil kolem filmu, a také do New 
Yorku, kde se dařilo gangsterům a nočním klubům. – Los Angeles, 1935. Úspěšný 
hollywoodský agent Phil Stern zaměstná synovce Bobbyho Dorfmana, který pochází z 
židovské rodiny. Mladík má v New Yorku neustále se hašteřící rodiče Martyho a Rose, 
staršího bratra, gangstera Bena a sestru Evelyn, učitelku provdanou za svérázně 
praktikujícího filozofa Leonarda. Dělá strýci poslíčka a zamiluje se do jeho sekretářky Vonnie. 
Ta je však zadaná. Když se s ní ženatý milenec (Phil) rozejde, Bobby dívku neúnavně utěšuje. 
Začnou spolu chodit. Mladík ji požádá o ruku a plánují odjet po svatbě do New Yorku. Phil se 
rozejde s manželkou Karen. Zjistí, že Vonnie chodí s Bobbym, a synovec pochopí, kdo je 
Vonniin bývalý milenec a nyní také sok. Dívka se rozhodne pro Phila. Bobby se vrátí do New 
Yorku a pracuje v Benově nočním klubu Kocovina, později přejmenovaném na La Tropique. 
Do trendy podniku chodí celebrity, politici i gangsteři. Původně nesmělý mladík tu získá 
sebevědomí i šarm. Ožení se s půvabnou Veronicou. Narodí se jim dcerka. Jednoho dne do 
klubu přijde Vonnie s manželem. Bývalí milenci spolu poobědvají, zavzpomínají si a až do 
rozednění se procházejí po městě. Stále k sobě něco cítí. - Bena čeká elektrické křeslo za 
vydírání, daňové úniky a vraždy. Po bratrově popravě se Bobby stane majitelem klubu. Sejde 
se v Kalifornii s Vonnie, ale ta si myslí, že už by se neměli vídat, i když si je vědoma vzájemné 
náklonnosti… – Woody Allen v Café Society (název znamená kavárenskou společnost, o níž se 
ve třicátých letech často psalo v bulváru) namíchal retro koktejl ze svých oblíbených 
ingrediencí (třicátá léta, hollywoodské večírky, život kolem filmu, newyorské podsvětí, tamní 
noční kluby a jazz, nešťastně zamilovaní protagonisté) doplněný jeho osobitým komentářem 
vypravěče. Výpravný snímek, okořeněný nostalgií, humorem a ironií, působí přes vizuální 
opulentnost, na níž má velký podíl kameraman Vittorio Storaro, poněkud unaveně. –kat- 
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WOODY ALLEN (vl. jm. Allan Stewart Konigsberg, nar. 1.12.1935, Flatbush, Brooklyn, New 
York) je potomkem druhé generace německých židovských přistěhovalců. Už během 
středoškolských studií přispíval do humoristických rubrik různých deníků a časopisů. 
Během prvního semestru odešel z Newyorské univerzity (NYU), kde se pokoušel studovat 
film; krátce navštěvoval také newyorskou City College (CCNY). Uvedl se jako úspěšný autor 
televizních výstupů Sida Caesara, Arta Carneye, Buddyho Hacketta a dalších komiků. Na 
počátku 60. let začal sám vystupovat s komickými monology po nočních klubech v 
Greenwich Village, kde si záhy získal popularitu. Ta stoupala jeho účinkováním v různých 
televizních zábavných pořadech a vydáním několika desek. Od poloviny 60. let se Allen 
věnoval filmu, nejdřív jako scenárista a herec. V roce 1966 nadaboval do angličtiny a bez 
ohledu na původní zápletku přestříhal jako komedii řadový japonský kriminální thriller 
Kagi no kagi (1964, Klíč klíčů; r. Senkichi Taniguchi), jenž byl v kinech uveden bez většího 
ohlasu pod názvem Co se děje, tygříku Lily?. Od konce 60. let natáčel autorské komedie, v 
nichž zpočátku čerpal z odkazu klasických němých grotesek a v nichž také vytvářel hlavní 
postavy nejistých obrýlených hrdinů, konfrontovaných s vlastní kriminální minulostí (Seber 
prachy a zmiz), s latinskoamerickou revolucí (Banáni), s odlidštěnou totalitní společností 
daleké budoucnosti (Spáč) či s ruskou aristokracií 19. století (Láska a smrt). V druhé 
polovině 70. let vytvořil svá nejlepší díla, nahořklé existenciální komedie z newyorského 
intelektuálského prostředí Annie Hall (Oscary za scénář a režii, nominace na Oscara za 
herecký výkon) a Manhattan (nominace na Oscara za scénář), v nichž použil řadu 
autobiografických motivů. Veden obdivem k Ingmaru Bergmanovi natočil psychologické 
drama členů jedné rodiny Interiéry (nominace na Oscara za scénář a za režii), v němž sám 
nehrál. V 80. letech jeho tvorba zvážněla, absorbovala znatelné evropské vlivy a získala 
více filozofických podtónů. Režíroval mj. felliniovský film Vzpomínky na Hvězdný prach, 
plný neskrývaných výpadů proti kritikům i divákům, další, tentokrát veseloherní 
bergmanovskou parafrázi Sex noci svatojánské, paradokument Zelig, smutnou komedii o 
uměleckém agentovi Danny Rose z Broadwaye (nominace na Oscara za scénář a za režii), 
fantastickou komedii Purpurová růže z Káhiry (nominace na Oscara za scénář), nostalgický 
portrét newyorské umělecké rodiny Hana a její sestry (Oscar za scénář, nominace na 
Oscara za režii), jímž připomněl svou tvorbu z konce 70. let, komedii Zlaté časy rádia 
(nominace na Oscara za scénář), v níž zavzpomínal na vlastní dětství, a ambiciózní 
tragikomedii Zločiny a poklesky (nominace na Oscara za scénář a za režii), složenou ze 
zdánlivě nesouvisejících příběhů výčitkami pronásledovaného lékaře a rozporuplného 
filmaře. I v 90. letech realizoval se železnou pravidelností jeden snímek ročně a pozvolna 
se vracel k lehčím filmům z počátků své kariéry. Vznikly tak komedie o ušlápnuté manželce 
Alice (nominace na Oscara za scénář), jízlivá komedie o propletených partnerských vztazích 
Manželé a manželky (nominace na Oscara za scénář), gangsterská retrokomedie Výstřely 
na Broadwayi (nominace na Oscara za scénář a za režii), komedie o příliš zvídavém 
adoptivním otci Mocná Afrodíté (nominace na Oscara za scénář), muzikál Všichni říkají: 
Miluji tě, ale také temně sarkastická rodinná komedie Pozor na Harryho! (nominace na 
Oscara za scénář). Od nového tisíciletí pokračoval v zavedených šlépějích kriminální 
šarádou Prokletí žlutozeleného škorpióna, satirou z prostředí filmařů Hollywood Ending a 
partnerskými komediemi Cokoliv a Melinda a Melinda, jež nebyly příznivě přijaty kritiky 
ani diváky. V zájmu oživení stagnující tvorby se odhodlal k radikálnímu řezu. Opustil do té 
doby takřka výhradní prostředí Manhattanu a svá následující díla realizoval v Evropě 
(kromě Užívej si, co to jde). Zabodoval zejména příběhem amorálního tenisty Match Point 
– Hra osudu (nominace na Oscara za scénář), po němž následovaly rovněž do Londýna 
zasazené, ale méně zdařilé snímky Sólokapr, Kassandřin sen a Poznáš muže svých snů. Pro 
své romanticky zabarvené příběhy využil také malebných kulis dalších evropských 
metropolí, katalánské (Vicky Cristina Barcelona – Zlatý glóbus za nejlepší komedii/muzikál, 
Cena ISA za scénář), francouzské (Půlnoc v Paříži – Oscar, Zlatý glóbus a nominace na Cenu 
BAFTA za scénář, nominace na Oscara a na Zlatý glóbus za režii, Grammy za nejlepší 
soundtrack) a italské (Do Říma s láskou). Velký ohlas měla do San Francisca zasazená hořká 
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komedie Jasmíniny slzy (nominace na Oscara a na Ceny ISA a BAFTA za scénář) s 
oscarovým výkonem Cate Blanchettové v titulní úloze zhýčkané neurotičky. Woody Allen 
patří k výjimečným filmovým autorům a během své kariéry si vydobyl mezi americkými 
filmaři ojedinělou tvůrčí svobodu i přesto, že jeho filmy se až na výjimky (Annie Hall, Hana 
a její sestry, Match Point – Hra osudu) netěší masovější divácké oblibě. Obklopoval se 
stálými spolupracovníky (kameramani Gordon Willis, Carlo Di Palma a Dariusz Khondji, 
střihači Ralph Rosenblum, Susan E. Morseová a Alisa Lepselterová, výtvarníci Mel Bourne a 
Santo Loquasto, kostymér Jeffrey Kurland aj.); jeho díla dlouhé roky produkovala dvojice 
Charles H. Joffe-Jack Rollins a od 90. let také jeho mladší sestra Letty Aronsonová. Jako 
velký jazzový nadšenec vždy uplatňoval rozhodující kontrolu nad hudební složkou svých 
filmů, často tvořenou převzatými nahrávkami jeho oblíbených skladeb. Léta hrával každé 
pondělí na klarinet v newyorském podniku Michael‘s Pub (později v hotelu Le Parker 
Meridian) a se svojí kapelou New Orleans Jazz Band vystoupil před Vánoci 2008 také v 
Praze. Allenovy filmy byly kromě cen Americké akademie dekorovány řadou dalších 
prestižních ocenění, mj. třikrát Cenou NYFCC za režii (Annie Hall, Manhattan, Hana a její 
sestry). Jeho celoživotní dílo bylo vyznamenáno mj. Americkou komediální cenou (1986), 
Zlatým lvem na MFF v Benátkách (1995), Cenou Cechu amerických režisérů (1995), Palmou 
palem na MFF v Cannes (2002), na MFF v San Sebastiánu (2004) a Cenou Cecila B. DeMillea 
(2013), udílenou Sdružením zahraničního tisku v Hollywoodu. Ač nemá v oblibě televizi, 
objevil jako host v sitcomu Just Shoot Me (Třeba mě sežer; hlas – TV). Na sklonku kariéry 
se do televize vrátil jako tvůrce šestidílným sitcomem Krize v šesti scénách. V devatenácti 
letech se poprvé oženil, ale jeho tvorbu výrazně ovlivnily až další životní partnerky, 
herečky Louise Lasserová (1966-69), Diane Keatonová (70. léta) a Mia Farrowová (1980-
92), s níž měl syna a dvě adoptivní děti. S Farrowovou se rozešel za dramatických okolností 
kvůli vztahu s její adoptivní dcerou Soon-Yi Previnovou, již si v prosinci 1997 vzal za ženu a 
s níž má dvě adoptivní dcery. Allen se dlouhá léta soudil s Farrowovou o opatrovnictví 
jejich potomků a v únoru 2014 ho adoptivní dcera Dylan Farrowová v otevřeném dopisu 
znovu obvinila, že ji jako dítě zneužíval. Publikoval čtyři sbírky povídek Getting Even (1971, 
Vyřídit si účty; česky 1997), Without Feathers (1975, Bez peří; česky 1995), Side Effects 
(1980, Vedlejší účinky; česky 1996), Mere Anarchy (2007, Čirá anarchie; česky 2007) a 
kromě řady jednoaktovek (Bůh, Smrt, Riverside Drive, Old Saybrook, Central Park West) 
napsal čtyři divadelní hry, Nepijte vodu (1966), Zahraj to znovu, Same (1969), The Floating 
Light Bulb (1981, Levitující žárovka), A Second Hand Memory (2004, Vzpomínka z druhé 
ruky). Z řady dokumentů o něm má největší výpovědní hodnotu dvoudílný snímek Woody 
Allen: A Documentary (TV-2012), jehož zkrácená dvouhodinová verze se promítala na 
různých festivalech. Upozorňujeme na monografii Woody Allen (Michael Žantovský; ČSFÚ, 
Praha 1990) a na knihy Woody Allen a jeho ženy (Tim Carroll; Jota, Brno 1994), Woody o 
Allenovi (Stig Björkman; Paseka, Praha/Litomyšl 1996) a Woody Allen: hovory o filmu 
(1971-2007) (Eric Lax; Portál, Praha 2008). – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) 
What‘s New, Pussycat? (1965, Co je nového, kočičko?; r. Clive Donner; + sc. – TV), What‘s 
Up, Tiger Lily? (1966, Co se děje, tygříku Lily?; hlas, spol. sc., spol. režie, spol. prod.), Casino 
Royale (1967; r. John Huston, Ken Hughes, Robert Parrish, Joe McGrath, Val Guest – V), 
Take the Money and Run (1969, Seber prachy a zmiz; + spol. sc., režie – TV), Don‘t Drink 
the Water (1969, Nepijte vodu; r. Howard Morris; nám.), Bananas (1971, Banáni; + spol. 
sc., režie – TV), kr. f. Men of Crisis: The Harvey Wallinger Story (TV-1971, Muži krize: Příběh 
Harveye Wallingera; + sc., režie), Zahraj to znovu, Same (1972, Play It Again, Sam; r. 
Herbert Ross; + nám., sc.), Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale báli jste se zeptat) 
(1972, Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask; + sc., 
režie), Sleeper (1973, Spáč; + spol. sc., režie, hudba – TV), Love and Death (1975, Láska a 
smrt; + sc., režie – TV), Na černé listině (1976, The Front; r. Martin Ritt), Annie Hall (1977, 
Annie Hall; + spol. sc., režie), Interiors (1978, Interiéry; sc., režie – TV), Manhattan (1979; + 
spol. sc., režie – TV), Stardust Memories (1980, Vzpomínky na Hvězdný prach; + sc., režie – 
TV), A Midsummer Night’s Sex Comedy (1982, Sex noci svatojánské; + sc., režie – V), Zelig 
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(1983; + sc., režie – TV), Broadway Danny Rose (1984, Danny Rose z Broadwaye; + sc., režie 
– V), Purpurová růže z Káhiry (1985, The Purple Rose of Cairo; sc., režie), Hana a její sestry 
(1986, Hannah and Her Sisters; + sc., režie), Radio Days (1987, Zlaté časy rádia; hlas, sc., 
režie – TV), King Lear (1987, Král Lear; r. Jean-Luc Godard), Září (1987, September; sc., 
režie), Another Woman (1988, Jiná žena; sc., režie – TV), povídka Oedipus Wrecks (Oidipus 
ničitel; + sc., režie) z filmu New York Stories (1989, Povídky z New Yorku – TV), Zločiny a 
poklesky (1989, Crimes and Misdemeanors; + sc., režie), Alice (1990; sc., režie – TV), Scenes 
from a Mall (1991, Taková normální láska; r. Paul Mazursky – V), Stíny a mlha (1991, 
Shadows and Fog; + sc., režie), Manželé a manželky (1992, Husbands and Wives; + sc., 
režie), Tajemná vražda na Manhattanu (1993, Manhattan Murder Mystery; + spol. sc., 
režie), Výstřely na Broadwayi (1994, Bullets over Broadway; spol. sc., režie), Don‘t Drink 
the Water (TV-1994, Nepijte vodu; + nám., sc., režie), Mocná Afrodíté (1995, Mighty 
Aphrodite; + sc., režie), The Sunshine Boys (TV-1995, Zlatí hoši; r. John Erman – TV), Všichni 
říkají: Miluji tě (1996, Everyone Says I Love You; + sc., režie), Pozor na Harryho! (1997, 
Deconstructing Harry; + sc., režie), The Impostors (1998, Podvodníci; r. Stanley Tucci – TV), 
anim. f. AntZ – MravenecZ (1998, Antz; r. Eric Darnell, Tim Johnson; hlas), Celebrity (1998, 
Celebrity; sc., režie), Sladký ničema (1999, Sweet and Lowdown; sc., režie), Company Man 
(1999, Společník; r. Peter Askin, Douglas McGrath – V), Darebáčci (2000, Small Time 
Crooks; + sc., režie), Picking Up the Pieces (2000, Řezník, kněz a prostitutka; r. Alfonso Arau 
– V), Prokletí žlutozeleného škorpióna (2001, The Case of the Jade Scorpion; + sc., režie), 
Hollywood Ending (2002, Hollywood Ending; + sc., režie), Cokoliv (2003, Anything Else; + 
sc., režie), Melinda a Melinda (2004, Melinda and Melinda; + sc., režie), Match Point – Hra 
osudu (2005, Match Point; sc., režie), Sólokapr (2006, Scoop; + sc., režie), Cassandra‘s 
Dream (2007, Kasandřin sen; sc., režie – TV), Vicky Cristina Barcelona (2008, Vicky Cristina 
Barcelona; sc., režie), Užívej si, co to jde (2009, Whatever Works; sc., režie), Poznáš muže 
svých snů (2010, You Will Meet a Tall Dark Stranger; sc., režie), Půlnoc v Paříži (2011, 
Midnight in Paris; sc., režie), Paříž-Manhattan (2011, Paris-Manhattan; r. Sophie 
Lelloucheová), Do Říma s láskou (2012, To Rome with Love; + sc., režie), Jasmíniny slzy 
(2013, Blue Jasmine; sc., režie), Fading Gigolo (2013, Zvadlý gigolo; r. John Turturro), 
Kouzlo měsíčního svitu (2014, Magic in the Moonlight; sc., režie), Iracionální muž (2015, 
Irrational Man; sc., režie), Café Society (2016, Café Society; sc., režie, hlas), Crisis in Six 
Scenes (TV-2016, Krize v šesti scénách; + sc., režie).   -mim- 
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Captain America: Občanská válka 
barevný, akční, dobrodružný, fantastický, komiksový, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, 
IMAX 3-D, 4DX, zvuk – 5.1, 7.1, Dolby Digital, Dolby Atmos, délka – 148 min. 
 
Původní název: Captain America: Civil War. Země původu: USA, SRN. Výrobce: Marvel 
Studios, Studio Babelsberg. Pro Marvel Entertainment. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
5.5.2016. Mluveno: anglicky, rusky, německy, rumunsky (titulky), česky (dabováno). – 
Společně zvítězíme. Rozděleni padneme. 
 
Distribuce: Falcon (do 4.5.2018). Lokace: USA – Atlanta, Georgie. Portoriko. SRN – Berlín, 
Lipsko. Brazílie. 
 
AUTOŘI: Režie: Anthony Russo, Joe Russo. Pomocná režie: Spiro Razatos (II. režie), David 
Leitch (II. režie), Chad Stahelski (II. režie), Darrin Prescott (II. režie). Námět: (neuvedeni) Joe 
Simon (postavy), Jack Kirby (postavy). Předloha: (neuveden) Mark Millar (komiks). Scénář: 
Christopher Markus, Stephen McFeely. Kamera: Trent Opaloch. Druhá kamera: Jim 
Whitaker. Architekt: Owen Patterson. Návrhy kostýmů: Judianna Makovská. Masky: Camille 
Friendová (účesy). Střih: Jeffrey Ford, Matthew Schmidt. Zvuk: Manfred Banach, David C. 
Hughes (design), Nia Hansenová (design). Výkonná produkce: Louis D’Esposito, Victoria 
Alonsoová, Patricia Whitcherová, Nate Moore, Stan Lee. Producent: Kevin Feige. 
Koproducent: Mitch Bell, Christoph Fisser, Henning Molfenter, Charlie Woebcken. Vizuální 
efekty: Huseyin Caner (supervize), Dan Deleeuw (supervize), Tim LeDoux (supervize), 
Industrial Light & Magic (+ animace), Method Studios (+ animace), Trixter Film, Rise Visual 
Effects Studio, Double Negative, Luma Pictures, Lola VFX, Cinesite, Cantina, Sarofsky, Animal 
Logic, Crafty Apes, Image Engine Design, Technicolor VFX, Capital T, Exceptional Minds. 
Zvláštní efekty: Carlo Perez (supervize), Dan Sudick (supervize). Hudba: Henry Jackman, Alex 
Belcher (dodatečná hudba), Halli Cauthery (dodatečná hudba), Scott Glasqow (dodatečná 
hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Dave Jordan (hudební 
supervize). Stereoskopie: Evan Jacobs (supervize), Stereo D, Prime Focus. Koordinátor 
kaskadérů: Spiro Razatos, Sam Hargrave (+ choreografie soubojů), Doug Coleman 
(supervize), Mickey Giacomazzi (supervize). 
 
Hrají: Chris Evans (Steve Rogers/Captain America), Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), 
Scarlett Johanssonová (Nataša Romanovová/Black Widow), Sebastian Stan (Bucky 
Barnes/Winter Soldier), Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon), Don Cheadle (plukovník 
James Rhodes/War Machine), Jeremy Renner (Clint Barton/Hawkeye), Chadwick Boseman 
(T’Challa/Black Panther), Paul Bettany (Vision), Elizabeth Olsenová (Wanda 
Maximovová/Scarlet Witch), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Emily VanCampová (Sharon 
Carterová), Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Frank Grillo (Brock 
Rumlow/Crossbones), William Hurt (ministr vnitra Thaddeus Ross), Daniel Brühl (Zemo), 
Martin Freeman (Everett K. Ross), Marisa Tomeiová (May Parkerová), John Kani (král 
T’Chaka), John Slattery (Howard Stark), Hope Davisová (Maria Starková), Alfre Woodardová 
(Miriam), Gene Farber (Karpov), Stan Lee (řidič FedExu).  
 
Dabing: Libor Bouček (Steve Rogers/Captain America), Aleš Procházka (Tony Stark/Iron 
Man), Jitka Špiková Moučková (Nataša Romanovová/Black Widow), Filip Jančík (Bucky 
Barnes/Winter Soldier), Michal Holán (Sam Wilson/Falcon), Jan Čenský (plukovník James 
Rhodes/War Machine), Pavel Tesař (Clint Barton/Hawkeye), Filip Čapka (T’Challa/Black 
Panther), Radek Valenta (Vision), Helena Dvořáková (Wanda Maximovová/Scarlet Witch), 
Dalibor Gondík (Scott Lang/Ant-Man), Jolana Haan Smyčková (Sharon Carterová), Adam 
Mišík (Peter Parker/Spider-Man), Marek Holý (Brock Rumlow/Crossbones), Jiří Štěpnička 
(ministr vnitra Thaddeus Ross), Jakub Wehrenberger (Zemo), Roman Štabrňák (Everett K. 
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Ross), Miroslava Pleštilová (May Parkerová), Miloš Vávra (král T’Chaka), Zdeněk Hruška 
(Howard Stark), Simona Vrbická (Maria Starková).  
 
České titulky: Vojtěch Kostiha (Filmprint Digital). Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. 
Dialogy české verze: Vladimír Žďánský. Režie české verze: Vladimír Žďánský (Studio Virtual). 
 
Třetí díl marvelovské komiksové série Captain America: Občanská válka navazuje na 
předcházející díly Captain America: První Avenger (2011, Captain America: The First Avenger; 
r. Joe Johnston) a Captain America: Návrat prvního Avengera (2014, Captain America: Winter 
Soldier; r. Anthony Russo, Joe Russo), ale ještě více na druhý díl série Avengers, nazvaný 
Avengers: Age of Ultron (2015, Avengers: Age of Ultron; r. Joss Whedon). Tentokrát v týmu 
Avengerů (Mstitelů) scházejí Thor a Hulk, zato přibývají noví či staronoví superhrdinové: 
mladý král Wakandy T’Challa alias Black Panther (jemuž bude jako prvnímu černošskému 
komiksovému superhrdinovi věnována samostatná série), Ant-Man a mladičký Spider-Man. 
Režie se ujali stejně jako ve dvojce bratři Antonio a Joe Russoovi. – Po krátkém prologu z 
roku 1991, v němž je z tajné sibiřské vojenské základny vyslán do akce zmanipulovaný Winter 
Soldier, se děj odehrává v současnosti. Tým Avengerů má být po akci v Lagosu, při níž došlo k 
civilním ztrátám, podřízen v rámci tzv. Sokovijské smlouvy zvláštní komisi OSN. To vede k 
rozštěpení. Zatímco Tony Stark (Iron Man) s rozhodnutím souhlasí a získá na svou stranu 
několik členů, Steve Rogers (Captain America) se postaví proti, protože se obává ztráty 
nezávislosti a zároveň se snaží zachránit bývalého přítele Buckyho Barnese (Winter Soldier), 
obviněného z atentátu na vídeňskou konferenci OSN, kde měla být smlouva ratifikována. 
Kvůli tomu se na letišti proti sobě postaví bývalí přátelé a svedou krutou bitvu. S Captainem 
Americou jsou Winter Soldier (který díky příteli „prozřel”), Falcon (Sam Wilson), Scarlett 
Witch (Wanda Maximovová), nečekaně se objevivší Hawkeye (Clint Barton) a Ant-Man (Scott 
Lang), k Iron Manovi se přidá Black Widow (Nataša Romanovová), humanoid Vision, War 
Machine (plukovník James Rhodes), mladičký Spider-Man (Peter Parker) a černoch T’Challa 
(Black Panther), toužící pomstít smrt otce, krále Wakandy, při vídeňském atentátu. K 
finálnímu střetnutí ovšem dojde až na sibiřské základně, neboť hrozí, že odtud vzejde 
nebezpečí v podobě neporazitelných pěti zmutovaných Vojáků. Iron Man zjistí, že Winter 
Soldier v roce 1991 zabil jeho rodiče, aby od jeho otce získal pro Rusy látku na zmutování 
Vojáků. Captain America přítele brání, protože byl tehdy zmanipulován. Oba superhrdinové 
svedou krutý souboj bez vítěze. V pozadí vyvolaného konfliktu Avengers je bývalý sokovijský 
špion Zoma, který se chtěl týmu pomstít za smrt své rodiny; mohl to udělat jen tak, že 
přátele rozeštve, což se mu téměř podaří. Black Panther mu zabrání v sebevraždě a zlosyn, 
který předtím zlikvidoval zakonzervované Vojáky, skončí ve vězení. Winter Soldier je zmrazen 
v moderním T’Challově sídle, kde je i Steve Rogers. Tony Stark se s ním na dálku usmíří. V 
sídle Avengers jsou s ním Rhodes, Nataša a Vision. Zároveň se objeví zpráva, že z přísně 
střežené věznice uprchli zadržení členové Avengers, tedy Sam, Wanda, Clint a Scott Lang. Po 
závěrečných titulcích následuje avízo: Spider-Man se vrátí. – V nadbytečné délce střídají 
tvůrci bohatě vypravené akční scény, odehrávající se na mnoha místech světa, s 
psychologickými momenty a implantují do komiksové podívané i morální problémy a 
dilemata. -tbk- 
 
ANTHONY RUSSO (nar. únor 1970, 2.6.1973?, Cleveland, Ohio) a JOE RUSSO (nar. červenec 
1971, Cleveland, Ohio) pocházejí z rodiny prominentního liberálního politika. Anthony 
studoval divadlo a Joe práva na Case Western Reserve University v Clevelandu. V roce 
1997 natočili za vlastní peníze komedii Příčesky, díky níž na sebe upozornili Stevena 
Soderbergha. Ten jim dal možnost realizovat lupičskou komedii Bombakšeft, po které 
následovala romantická komedie s Owenem Wilsonem, Kate Hudsonovou a Mattem 
Dillonem My dva a Křen. Vybočením z jejich dosavadního žánrového zařazení jsou druhý a 
třetí díl komiksové série Captain America. Souběžně se oba bratři prosadili zejména jako 
úspěšní producenti a režiséři řady televizních seriálů respektive jejich částí: Lucky (2003), 
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Arrested Development (2003-2005, Opožděný vývoj), za nějž dostali cenu Emmy, LAX 
(2004-2005), What About Brian (2006-2007, Co s Brianem), Carpoolers (2007-2008), 
Community (2009-2014, Zpátky do školy - TV), Happy Endings (2011-2012, Šťastní až do 
smrti), Up All Night (2011-2012, Vzhůru celou noc), Animal Practice (2012, Zvířecí 
nemocnice). Podíleli se také na několika neprodaných pilotních snímcích. Jejich mladší 
sestra Angela Russo-Ostotová působí rovněž v televizi jako scenáristka a producentka. – 
Filmografie: (společná; bez kr. filmů) (režie, není-li uvedeno jinak) komedie Pieces (1997, 
Příčesky; + sc., prod., střih, Joe herec), remake italské kriminální komedie z roku 1958 
Zmýlená neplatí pod názvem Bombakšeft (2002, Welcome to Collinwood; + sc.), 
romantická komedie o novomanželích, jimž komplikuje líbánky mužův kámoš ze střední 
školy, My dva a Křen (2006, You, Me and Dupree), pokračování komiksové série Captain 
America: Návrat prvního Avengera (2014, Captain America: The Winter Soldier) a Captain 
America: Občanská válka (2016, Captain America: Civil War); (produkce či podíl na ní) 
Crashing (2007, Návštěva bez pozvání; Gary Walkov), Merry Friggin’ Christmas (2014, 
Veselý blbý Vánoce; r. Tristram Shapeero). -tbk- 
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Carol 
barevný, psychologický, milostný příběh, adaptace, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby 
Digital, dlouhý – 119 min. 
 
Původní název: Carol. Země původu: Velká Británie, USA. Výrobce: Karlsen/Woolley, 
Number 9 Films, Killer Films. Pro Film4. Ve spolupráci: Studiocanal, Hanway Films, Goldcrest, 
Dirty Films, InFilm. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 21.4.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – 
Někteří lidé vám změní život navždy. 6 nominací na Oscara, 5 nominací na Zlatý glóbus. 
 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: Ohio - Cincinnati, Hamilton, Evendale. 
 
AUTOŘI: Režie: Todd Haynes. Předloha: Patricia Highsmithová (román The Price of Salt, 
1952, česky Carol, nakl. Leda, Praha 2015). Scénář: Phyllis Nagyová. Kamera: Ed Lachman. 
Architekt: Judy Beckerová. Návrhy kostýmů: Sandy Powellová. Masky: Patricia Reganová 
(masky), Jerry DeCarlo (účesy). Střih: Affonso Goncalves. Zvuk: Geoff Maxwell, Leslie Shatz 
(design). Výkonná produkce: Tessa Rossová, Dorothy Berwinová, Thorsten Schumacher, Bob 
Weinstein, Harvey Weinstein, Danny Perkins, Cate Blanchettová, Andrew Upton, Robert 
Jolliffe. Producent: Elizabeth Karlsenová, Stephen Woolley, Christine Vachonová. 
Koproducent: Gwen Bialicová. Vizuální efekty: Chris Haney (producent), Goldcrest, the Mill. 
Zvláštní efekty: Kenneth Coulman Jr. (koordinátor). Hudba: Carter Burwell. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Randall Poster (hudební supervize).  
 
Hrají: Cate Blanchettová (Carol Airdová), Rooney Maraová (Therese Belivetová), Kyle 
Chandler (Harge Aird), Jake Lacy (Richard Semco), Sarah Paulsonová (Abby Gerhardová), 
John Magaro (Dannie McElroy), Cory Michael Smith (Tommy Tucker), Carrie Brownsteinová 
(Genevieve Cantrellová), Kevin Crowley (Fred Haymes), Nik Pajic (Phil McElroy), Trent 
Rowland (Jack Taft), Sandy Heimová, Kennedy Heimová (Rindy Airdová).  
 
České titulky: Lenka Tyrpáková (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Cannes 2015: nejlepší herečka ex aequo (Rooney Maraová), Queer Palm. 
Camerimage 2015: Zlatá žába (Ed Lachman). Ceny NYFCC: nejlepší film, nejlepší režie (Todd 
Haynes), nejlepší scénář (Phyllis Nagyová), nejlepší kamera (Ed Lachman). Cena LAFCA: 
nejlepší hudba (Carter Burwell). Ceny NSFC: nejlepší režie (Todd Haynes), nejlepší kamera 
(Ed Lachman). Cena ISA: nejlepší kamera (Ed Lachman); (nominace) nejlepší film, nejlepší 
režie (Todd Haynes), nejlepší herečka (Cate Blanchettová, Rooney Maraová), nejlepší scénář 
(Phyllis Nagyová). - Oscar: (nominace) nejlepší herečka (Cate Blanchettová), nejlepší herečka 
ve vedlejší roli (Rooney Maraová), nejlepší scénář-adaptace (Phyllis Nagyová), nejlepší 
kamera (Ed Lachman), nejlepší původní hudba (Carter Burwell), nejlepší kostýmy (Sandy 
Powellová). Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší film-drama, nejlepší režie (Todd Haynes), 
nejlepší herečka v dramatu (Cate Blanchettová, Rooney Maraová), nejlepší původní hudba 
(Carter Burwell). Ceny BAFTA: (nominace) nejlepší film (Elizabeth Karlsenová, Christine 
Vachonová, Stephen Woolley), nejlepší režie (Todd Haynes), nejlepší herečka (Cate 
Blanchettová), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Rooney Maraová), nejlepší scénář-adaptace 
(Phyllis Nagyová), nejlepší kamera (Ed Lachman), nejlepší výprava (Judy Beckerová, Heather 
Loefflerová), nejlepší kostýmy (Sandy Powellová), nejlepší masky a účesy (Patricia Reganová, 
Jerry DeCarlo). 
 
Ve svém dalším retro snímku Carol zpracoval Todd Haynes román s autobiografickými prvky 
Cena soli, jejž vydala Patricia Higsmithová v roce 1952 pod pseudonymem Claire Morganová. 
Milostný příběh dvou žen byl v té době až příliš choulostivým tématem. Děj filmu se 
odehrává během čtyř měsíců, od vánočního času roku 1952 do dubna 1953. – Therese 
Belivetová vzpomíná po krátké schůzce s Carol Airdovou v restauraci, kde je vyrušil Theresin 
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známý Jack, na jejich krátký, ale o to intenzivnější vztah. Setkaly se, když Carol jako dáma v 
kožichu přišla koupit dárek pro čtyřletou dcerku Rindy do hračkářství v obchodním domě, 
kde Therese prodávala. Zapomněla tam rukavičky, jež jí prodavačka poslala poštou. Sešly se 
pak na oběd. Zámožná Carol měla poměr s přítelkyní Abby a rozvádí se s manželem Hargem. 
Ten ženu stále miluje a je rozhodnut získat dceru Rindy do své péče, přičemž operuje 
pojmem morální újma. Carol se rozhodne načas odcestovat a Therese jede s ní. Opustí tak 
přítele Richarda, který si ji chce vzít. Obě ženy vyrazí autem směrem na východ. Až po 
několika dnech se pomilují. Carol však pochopí, že cesťák Tucker, s nímž se seznámily, je ve 
skutečnosti soukromý detektiv, najatý Hargem. Vytáhne na něj revolver, ale ten není nabitý. 
Po této zkušenosti Carol milenku opustí a vrátí se kvůli dcerce k rodině. Dívku odveze Abby 
zpět do New Yorku. Starší žena však nemůže zapomenout na Therese, která se trápí a která 
díky kamarádovi Danniemu získala místo v New York Times jako sekretářka. (Dívka se chce 
stát profesionální fotografkou.) Carol se posléze rozhodne. Před rozvodovým stáním 
navrhne, že Harge může získat Rindy pod podmínkou, že se s ní ona může vídat. – Po schůzce 
ze začátku filmu, o kterou milenku požádala Carol a ze které odmítavá Therese odjela s 
Jackem a přáteli na večírek, se dívka rozhodne. Vyhledá Carol v jiné restauraci... – Tvůrci 
natáčeli na nezvyklý formát Super 16 a usilovali o co nejvěrnější zachycení dobové 
atmosféry. Formu podřídili komornímu příběhu i prostřednictvím využívání častých detailů, 
plynulého pohybu kamery a „rozmlžených“ záběrů přes sklo, často skrápěné deštěm. 
Dominantní jsou ovšem soustředěné herecké výkony. První verzi scénáře napsala Phyllis 
Nagyová, která se znala s autorkou, již v roce 1996. -tbk- 
 
TODD HAYNES (nar. 2.1.1961, Los Angeles) vyrůstal v kalifornském Encinu a svůj první film 
natočil již na střední škole. Vystudoval umění a sémiotiku na Brownově univerzitě (1985) v 
rhodeislandském Providence. Se spolužáky Christine Vachonovou a Barrym Ellsworthem 
založil v New Yorku neziskovou organizaci na podporu nezávislého filmu Apparatus 
Productions, v jejímž rámci vzniklo několik krátkých snímků. V roce 1987 absolvoval letní 
filmový program na Bard College, během něhož pracoval na prvotině Superhvězda: Příběh 
Karen Carpenterové, v níž místo živých představitelů použil panenky-barbíny. Snímek měl 
značný ohlas (mj. Cena za nejlepší experimentální krátký film na Filmovém festivalu USA), stal 
se předmětem soudního sporu kvůli hudebním právům a dnes je legálně nedostupný. Haynes 
se zařadil k výlučným reprezentantům americké nezávislé scény a bývá označován za 
zakladatele tzv. New Queer Cinema. Natáčí filmy, provokující konvenční lidské myšlení, a 
jejich styl často přizpůsobuje době, v níž se odehrávají. Za většinu svých děl získal řadu 
vyznamenání: Jed (Velká cena poroty na festivalu Sundance, Zvláštní cena poroty na MFF v 
Sitges, nominace na Cenu ISA), Bezpečí (nominace na Cenu ISA za scénář i režii), Sametová 
extáze (Cena za umělecký přínos na MFF v Cannes, nominace na Cenu ISA), Daleko do nebe 
(mj. Cena NYFCC a ISA za nejlepší film a režii, nominace na Oscara a na Zlatý glóbus za scénář), 
Beze mě: Šest tváří Boba Dylana (mj. Zvláštní cena poroty ex aequo na MFF v Benátkách, 
Cena Roberta Altmana v rámci ISA), Carol (mj. Queer palma na MFF v Cannes, Cena NYFCC 
za nejlepší film a režii, Cena NSFC, nominace na Zlatý glóbus a na Cenu ISA za režii). Vysoce 
byla ceněna také minisérie Mildred Pierceová, která získala pět Emmy, pro něho samotného 
však pouze tři nominace. Řadu vavřínů za jeho filmy obdrželi herečtí představitelé a jeho častí 
spolupracovníci, producentka Christine Vachonová, skladatel Carter Burwell a kameraman 
Edward Lachman. Haynes režíroval i reklamní spoty, hudební videa (např. I’m Still Here do TV 
dokumentu Six by Sondheim) a také jednu epizodu z TV seriálu Enlightened (Mé nové Já – 
TV). Neskrývá svou homosexualitu a žije v oregonském Portlandu. Jeho mladší sestra 
Gwynneth Haynesová působí jako zpěvačka a kytaristka v rockové skupině Sophe Lux. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. The Suicide (1978, Sebevražda; + sc.), kr. školní 
filmy Letter from a Friend (1982, Dopis od přítele), Sex Shop (1983) a Assassins: A Film 
Concerning Rimbaud (1985, Vrahové: Film týkající se Rimbauda; + herec), kontroverzní střm. 
drama o tragickém osudu populární zpěvačky Superstar: The Karen Carpenter Story (1987, 
Superhvězda: Příběh Karen Carpenterové; + spol. sc., spol. prod., herec), tři provázané 



77 
 

příběhy o lidech, kteří se svými rysy nebo činy vydělují ze společnosti, Poison (1991, Jed; + sc., 
spol. střih), inspirované dílem Jeana Geneta, střm. f. o malém chlapci, posedlém dívčím TV 
seriálem, Dottie Gets Spanked (TV-1993, Dottie dostane na zadek; + sc.), alegorický příběh 
losangeleské hospodyňky, jejíž život zničí alergie na čistící přípravky, Safe (1995, Bezpečí; + 
sc.) s Julianne Mooreovou, fiktivní příběh z glamrockové hudební scény 70. let Sametová 
extáze (1998, Velvet Goldmine; + spol. nám., sc.) s Ewanem McGregorem, Jonathanem 
Rhysem Meyersem a Toni Colletteovou, formálně vytříbené melodrama z 50. let o 
předměstské manželce, do jejíhož vzorného života zasáhnou rušivé momenty v podobě 
manželovy homosexuality a svazujících společenských konvencí, Daleko do nebe (2002, Far 
from Heaven; + sc.) s vynikajícím výkonem Julianne Mooreové, oceněným mj. Volpiho 
pohárem na MFF v Benátkách a oscarovou nominací, životní osud legendárního zpěváka I’m 
Not There (2007, Beze mě: Šest tváří Boba Dylana; + nám., spol. sc. – V), natočený jako 
mozaika střípků ze života, v nichž ho představuje šestice různých herců (mj. i cenami 
ověnčená Cate Blanchettová), pětidílná adaptace klasického románu Jamese M. Caina 
Mildred Pierce (TV-2011, Mildred Pierceová; + sc., spol. prod. – TV) s Kate Winsletovou, 
přepis erotického románu Patricie Highsmithové o milostném vztahu dvou žen z rozdílných 
společenských vrstev Carol (2015, Carol) s Cate Blanchettovou a Rooney Maraovou, 
adaptace dětské knížky Briana Selznicka Wonderstruck (2017, Úžas); (podíl na produkci či 
výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Cause and Effect (1988, Příčina a následek; 
r. Susan Delsonová, Evan Dunsky), He Was Once (1989, Byl jednou; r. Mary Hestandová; + 
herec), La Divina (1989; r. Brooke Dammkoehler), Swoon (1992, Extáze; r. Tom Kalin; herec), 
Quinceañera (2005, Patnáctiletá; r. Richard Glatzer, Wash Westmoreland), Old Joy (2006, 
Dávná radost; r. Kelly Reichardtová), Wendy and Lucy (2008, Wendy a Lucy; r. Kelly 
Reichardtová – TV), Meek’s Cutoff (2010, Zkratkou v Oregonu; r. Kelly Reichardtová), Buoy 
(2012, Bóje; r. Steven Doughton), Night Moves (2013, Noc přichází; r. Kelly Reichardtová), 
Certain Women (2016, Určité ženy; r. Kelly Reichardtová).  -mim- 
  



78 
 

Casablanca 
černobílý, psychologický, historický, válečný, milostný příběh, 12 nevhodný pro děti, 1:1,37, 
2–D, mono, dlouhý – 102 min. 
 
Původní název: Casablanca. Země původu: USA. Výrobce: Warner Bros. Rok copyrightu: 
1942. Premiéra: (původní) 28.3.1947, (obnovená) 9.10.2003, (Projekt 100-2004) 15.1.2004, 
(obnovená) 1.9.2016. Mluveno: anglicky, francouzsky, německy (titulky). – Nejslavnější 
klasika opět na plátnech kin. 
 
Distribuce: Pannonia Entertainment (do 1.10.2016). Lokace: USA: Flagstaff (Arizona), 
Burbank (Kalifornie), Los Angeles (Kalifornie). 
 
AUTOŘI: Režie: Michael Curtiz. Námět: Murray Burnett, Joan Alisonová – neuvedená hra 
Everybody Comes to Rick’s (Každý chodí k Rickovi); (dodatečný materiál) Casey Robinson. 
Scénář: Julius J. Epstein, Philip G. Epstein, Howard Koch. Kamera: Arthur Edeson. Architekt: 
Carl Jules Weyl. Návrhy kostýmů: Orry-Kelly. Masky: Perc Westmore. Střih: Owen Marks. 
Zvuk: Francis J. Scheid. Výkonná produkce: Jack L. Warner. Producent: Hal B. Wallis. Zvláštní 
efekty: Lawrence Butler. Hudba: Max Steiner. Písně: Knock On Wood (hudba M.K. Jerome, 
text Jack Scholl), As Time Goes By (hudba, text Herman Hupfield). 
 
Hrají: Humphrey Bogart (Rick Blaine), Ingrid Bergmanová (Ilsa), Paul Henreid (Viktor Laszlo), 
Claude Rains (kapitán Louis Renault), Conrad Veidt (major Heinrich Strasser), Sydney 
Greenstreet (Ferrari), Peter Lorre (Ugarte), S.Z. Sakall (Carl), Madeleine LeBeauová (Yvonne), 
Dooley Wilson (Sam), Joy Pageová (Annina Brandelová), John Qualen (Berger), Leonid 
Kinskey (Sascha), Curt Bois (kapsář), Helmut Dantine (Jan Brandel), Marcel Dalio (krupiér 
Emil), Corinna Muraová (zpěvačka), Ludwig Stossel (Leuchtag), Ilka Gruningová 
(Leuchtagová). 
 
České titulky: Pannonia Entertainment. 
 
Ceny: Oscary: nejlepší film, nejlepší režie (Michael Curtiz), nejlepší scénář (Julius J. Epstein, 
Philip G. Epstein, Howard Koch); (nominace) nejlepší herec (Humphrey Bogart), nejlepší 
herec ve vedlejší roli (Claude Rains), nejlepší čb kamera (Arthur Edeson), nejlepší střih (Owen 
Marks), nejlepší hudba v dramatu či komedii (Max Steiner). 
 
Snímek Michaela Curtize Casablanca (1942) patří k nejpopulárnějším titulům v dějinách 
kinematografie, ačkoliv nevyniká ani uměleckými kvalitami, ani vynalézavostí zápletky. 
Tajemství jeho úspěchu spočívá zřejmě v charismatu hereckých osobností Humphreyho 
Bogarta a Ingrid Bergmanové, v sugestivním (byť nepříliš věrohodném) zachycení atmosféry 
nebezpečné doby a ve vydařené kombinaci špionážního thrilleru, romantické love story a 
značné dávky nostalgie. – Příběh milostného trojúhelníku se odehrává na počátku prosince 
1941 ve známém marockém přístavu, do nějž se před nacisty uchylují uprchlíci z okupované 
Evropy, kteří se scházejí v Rickově americké kavárně, jejímž majitelem je muž s tajemnou 
minulostí Rick Blaine. Do Casablancy přilétá nacistický major Strasser, aby chytil vraha 
německých kurýrů, čelného představitele evropského odboje, Čechoslováka Viktora Laszla, 
který uprchl z koncentráku. Kšeftař s vízy Ugarte před svým zatčením schová u Ricka důležité 
dokumenty. Pro ty si přijde Laszlo, doprovázený manželkou Ilsou. Rick v ní pozná svou lásku, 
která mu v roce 1940 v Paříži těsně před okupací nečekaně zmizela. Nedokáže jí to odpustit, i 
když žena to udělala kvůli manželovi, jehož považovala za mrtvého. – Strasser dá Rickův 
podnik zavřít. Ilsa sice opět podlehne své lásce k Rickovi, přesto však nechce odletět bez 
Viktora, který odmítl nabídku francouzského policejního kapitána Renaulta ke kolaboraci. – 
Laszlo je zatčen, ale Renault ho na Rickovu radu propustí, aby ho mohl později chytit přímo 
při výměně dokladů. – Rick, hrající dvojí hru ve prospěch manželů, pistolí donutí kapitána, 
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aby manželský pár i s ním odvezl na letiště. Místo, aby odletěl s Ilsou, umožní cestu jejímu 
muži. Zastřelí Strassera, který se pokusí uprchlíky na letištní ploše zadržet. Renault jeho 
zločin kryje. 
 
MICHAEL CURTIZ (vl. jm. Manó Kaminer, nar. 25.12.1886, Budapest, Rakousko-Uhersko, 
dnes Maďarsko – zem. 10.4.1962, Los Angeles) pocházel z židovské rodiny architekta a 
operní zpěvačky. Vystudoval budapešťskou Královskou akademii krásných umění a působil 
jako herec a režisér na divadle. Postupně se začal věnovat filmu a režijní zkušenosti 
načerpal jako asistent švédských režisérů Victora Sjöstroma a Mauritze Stillera a pak při 
několikaměsíčním pobytu v kodaňském studiu Nordisk, kde mj. asistoval Augustu Blomovi 
u snímku Atlantis (1913). Po vypuknutí války krátce sloužil v maďarské armádě, odkud byl 
po zranění propuštěn. Pod uměleckým jménem Mihály Kertész se stal hlavním režisérem 
předního maďarského studia Phönix Film. Natočil přes čtyřicet filmů, z nichž poslední byla 
adaptace Molnárovy hry Liliom, jež zůstala nedokončena kvůli znárodnění filmového 
průmyslu komunistickou vládou Bély Kuna (Maďarská republika rad). Kertész emigroval a 
natočil několik filmů v Německu a ve Švédsku, než začal pracovat pro vídeňskou společnost 
hraběte Kolowrata Sascha Film. Jeho německy mluvené filmy, v nichž často vystupovala 
režisérova první žena Lucy Doraineová, se prosadily i v evropském měřítku a některé z nich 
se dostaly do Ameriky. V roce 1926 odešel za oceán, kde dostal smlouvu u společnosti 
Warner Brothers, pro kterou pak pracoval skoro třicet let. Pod jménem Michael Curtiz je 
podepsán zhruba pod stovkou hollywoodských snímků. Byl zkušeným profesionálem, jenž 
se cítil doma v každém žánru a jemuž naprosto vyhovovala strojová výroba 
hollywoodského studia. Odborníci a kritici ho často přehlíželi jako pouhého řemeslníka, 
jenž ve své tvorbě nezanechává výraznější autorskou pečeť. Mezi herci a pracovníky štábu 
nebyl příliš oblíben kvůli povýšenému chování a diktátorským způsobům. Proslul také svou 
špatnou angličtinou, kterou způsobil mnohá nedorozumění. Pro studio však byl cenným 
filmařem, hlavně pro svou rychlost, efektivnost a schopnost vést herce k mimořádným 
výkonům. Řada jeho děl slavila velké divácké úspěchy, např. série romantických 
kostýmních snímků s Errolem Flynnem a Olivií de Havillandovou. Byl třikrát nominován na 
Oscara, za filmy Kapitán Blood (jako write-in kandidát), Čtyři dcery a Andělé se špinavou 
tváří, než ho na čtvrtý pokus získal za jeden z nejslavnějších hollywoodských milostných 
příběhů Casablanca. Od 50. let jeho tvorba stagnovala, a byť mu byly stále svěřovány velké 
projekty, pozvolna spěla ke svému konci stejně jako celý hollywoodský systém. Curtiz byl 
třikrát ženatý, s herečkami Lucy Doraineovou (1918-23) a Lili Damitaovou (1925-26) a od 
roku 1929 se scenáristkou a herečkou Bess Meredythovou. Jeho mladší sourozenec 
Desider Kertesz (1893-1962), který působil jako režisér na sklonku němé éry v Rakousku, 
pracoval po válce v Hollywoodu jako druhý režisér pod jménem David C. Gardner, 
nejčastěji se svým bratrem. – Filmografie: (pouze celovečerní tvorba od roku 1919; režie, 
není-li uvedeno jinak) Alraune (1919, Alrúna; spol. režie Edmund Fritz), Ein Walzertraum 
(1919, Kouzlo valčíku), Der Teufel (1919, Ďábel), Die gefahrvolle Wette (1919, Nebezpečná 
sázka), Dáma s černou rukavičkou (1919, Die Dame mit den schwarzen Handschuh), 
Boccaccio (1920), Ein Weib in der Wüste (1920, Žena v poušti; + spol. sc.), Hvězda z 
Damašku (1920, Der Stern von Damaskus), Die Gottesgeissel (1920, Bič boží; + spol. sc.), 
Die Dame mit den Sonnenblumen (1920, Dáma se slunečnicemi; + spol. sc.), Mrs. Tutti 
Frutti (1920), Satanella (1921, Cherchez la femme!), Frau Dorothys Bekenntnis (1921, 
Známost paní Dorothy), Wege des Schreckens (1921, Cesty hrůzy), Sodoma a Gomorrha 
(1922, Sodom und Gomorrha – Die Legende von Sünde und Strafe; + spol. sc.), uvedený ve 
dvou částech Die Sünde (Hříchy) a Die Strafe (Trest), Mladý Medardus (1923, Der junge 
Medardus), Die Lawine (1923, Lavina), Namenlos (1923, Bezejmenný), Tajemný host z 
Monte Carla (1924, Harun al Raschid), Královna otroků (1924, Die Sklavenkönigin), Das 
Spielzeug von Paris (1925, Hračka z Paříže), Fiakr číslo 13 (1926, Fiaker Nr. 13), Zlatý 
motýlek (1926, Der goldene Schmetterling), Tajemství Mme Alice (1926, The Third Degree), 
Muž z námoří (1927, A Million Bid), Ve spárech pouště (1927, The Desired Woman), Good 
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Time Charley (1927, Veselý kumpán), částečně zvukový snímek z newyorské zábavní čtvrti 
Tenderloin (1928) s Dolores Costelloovou, ambiciózní dvojfilm, kombinující biblickou 
potopu s moderním příběhem z první světové války, Archa Noemova (1928, Noah’s Ark), 
příběh zámožného mladíka zamilovaného do herečky The Glad Rag Doll (1929, Holka ve 
svátečních hadrech), melodramatický příběh dívky, jež se zklame ve své matce, Madona 
ulice (1929, The Madonna of Avenue A) s Dolores Costelloovou, drama nelegálních 
burzovních obchodů The Gamblers (1929, Hazardní hráči), milostný příběh ze Sibiře Srdce 
ve vyhnanství (1929, Hearts in Exile), uváděný s dvěma různými konci, hudební komedie 
Mammy (1930) s Alem Jolsonem, romantický western Milenec z Texasu (1930, Under a 
Texas Moon), natočený v barvě, dvojnická komedie The Matrimonial Bed (1930, Manželská 
postel), drama broadwayské hvězdy dostižené vlastní minulostí Bright Lights (1930, Jasná 
světla), dobrodružný příběh z kanadského severu River’s End (1930, Konec řeky) s 
Charlesem Bickfordem, příběh dvou kamarádů, kteří se dají k armádě, A Soldier’s Plaything 
(1930, Vojákova zábava), německá verze Bílé velryby pod titulem Dämon des Meeres 
(1931, Mořský démon) s Williamem Dieterlem v úloze kapitána Achaba, romantická 
komedie God’s Gift to Women (1931, Boží dar ženám) s Laurou La Planteovou, drama z 
baletního prostředí The Mad Genius (1931, Šílený génius) s Johnem Barrymorem, 
melodramatický příběh manželky obviněného kapitána The Woman from Monte Carlo 
(1932, Žena z Monte Carla) s Lil Dagoverovou a Walterem Hustonem, drama lékaře, 
skrývajícího svou totožnost, Alias the Doctor (1932) s Richardem Barthelmessem, 
kriminální melodrama The Strange Love of Molly Louvain (1932, Podivná láska Molly 
Louvainové) s Ann Dvorakovou, dramatické pátrání po pachateli kanibalistických vražd 
Doctor X (1932), drama podváděných zemědělských nájemců Cabin in the Cotton (1932, 
Chaloupka v bavlníkových polích) s Richardem Barthelmessem a Bette Davisovou, 
vězeňské drama 20,000 Years in Sing Sing (1932, 20 000 let v Sing Singu) se Spencerem 
Tracym a Bette Davisovou, barevný horor Tajemství panoptika (1933, Mystery of the Wax 
Museum) s Lionelem Atwillem a Fay Wrayovou, drama vydírané manželky The Keyhole 
(1933, Klíčovou dírkou) s Kay Francisovou, příběh zdiskreditovaného diplomata, který 
změní zaměstnání, Private Detective 62 (1933, Soukromý detektiv 62) s Williamem 
Powellem, romantická komedie Goodbye Again (1933, Znovu sbohem) s Warrenem 
Williamem a Joan Blondellovou, detektivní případ Phila Vance The Kennel Murder Case 
(1933, Tajemství zavřených dveří) s Williamem Powellem a Mary Astorovou, příběh 
podnikatelky Female (1933, Žena) s Ruth Chattertonovou, romantické drama padlé ženy 
Mandalay (1934) s Kay Francisovou, příběh polepšeného podvodníka Jimmy the Gent 
(1934, Kavalír Jimmy) s Jamesem Cagneym a Bette Davisovou, drama britského důstojníka 
v Irsku The Key (1934, Klíč) s Williamem Powellem, špionážní drama z ruské revoluce 
Záhadný diplomat (1934, British Agent) s Lesliem Howardem, drama přistěhovalce, který 
se zaplete do hornických nepokojů, Black Fury (1935, Černá zuřivost) s Paulem Munim, 
detektivka podle románu Erlea Stanleyho Gardnera The Case of the Curious Bride (1935, 
Případ zvědavé novomaželky) s Warrenem Williamem jako Perrym Masonem, příběh 
reportérky Front Page Woman (1935, Žena na první stránku) s Bette Davisovou, příběh 
osiřelé holčičky Little Big Shot (1935, Malý šéf), dobrodružný snímek podle románu Rafaela 
Sabatiniho Captain Blood (1935, Kapitán Blood) s Errolem Flynnem a Olivií de 
Havillandovou, horor o vzkříšeném zločinci The Walking Dead (1936, Živý mrtvý) s Borisem 
Karloffem, válečný film na motivy Tennysonovy básně The Charge of the Light Brigade 
(1936, Útok lehké kavalerie – TV) s Errolem Flynnem a Olivií de Havillandovou, drama ženy, 
bojující se zaostalostí odlehlé komunity, Mountain Justice (1936, Spravedlnost hor) s 
Josephine Hutchinsonovou, romantické drama modelky Stolen Holiday (1937, Ukradené 
prázdniny) s Kay Francisovou, příběh promotéra, který udělá z naivního hotelového 
poslíčka boxerskou hvězdu, Kid Galahad (1937) s Edwardem G. Robinsonem, veselohra o 
milionářském synovi, který ze své střežené ulity uteče do skutečného světa, The Perfect 
Specimen (1937, Dokonalý exemplář) s Errolem Flynnem a Joan Blondellovou, barevný 
western o konfliktech rančerů s horníky v Kalifornii po občanské válce Gold Is Where You 
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Find It (1938, Zlato je tam, kde ho najdeš) s Georgem Brentem a Olivií de Havillandovou, 
dobrodružný historický snímek Robin Hood (1938, The Adventures of Robin Hood; spol. r. 
William Keighley) s Errolem Flynnem a Olivií de Havillandovou, romantická komedie Four’s 
a Crowd (1938, Čtyři je moc) s Errolem Flynnem a Olivií de Havillandovou, drama Four 
Daughters (1938, Čtyři dcery) s Claudem Rainsem v roli hudbymilovného otce, drama 
Angels with Dirty Faces (1938, Andělé se špinavou tváří – TV) s Jamesem Cagneym v úloze 
idealizovaného gangstera, výpravný barevný western Dodge City (1939) s Errolem Flynnem 
a Olivií de Havillandovou, drama muže, jenž se vrací k rodině, kterou před lety opustil, 
Daughters Courageous (1939, Statečné dcery) s Claudem Rainsem, kostýmní drama z 
anglické historie The Private Lives of Elizabeth and Essex (1939, Soukromý život Alžběty a 
Essexe) s Bette Davisovou a Errolem Flynnem, pokračování Čtyř dcer pod titulem Four 
Wives (1939, Čtyři manželky), western z posledních dnů občanské války Virginia City (1940) 
s Errolem Flynnem a Miriam Hopkinsovou, dobrodružný historický film Pán sedmi moří 
(1940, The Sea Hawk) s Errolem Flynnem, western Santa Fe Trail (1940, Cesta do Santa Fe – 
TV) s Errolem Flynnem a Olivií de Havillandovou, adaptace románu Jacka Londona Mořský 
vlk (1941, The Sea Wolf) s Edwardem G. Robinsonem, válečné drama Dive Bomber (1941, 
Hloubkový bombardér – V) s Errolem Flynnem a Fredem MacMurraym, další válečný film z 
prostředí letců Captains of the Clouds (1942, Kapitáni nebes) a životopis všestranného 
kabaretního umělce George M. Cohana, nazvaný podle jeho písně Yankee Doodle Dandy 
(1942), oba s Jamesem Cagneym, klasické melodrama Casablanca (1942, Casablanca) s 
Humphreym Bogartem a Ingrid Bergmanovou, drama podle vzpomínkové knihy 
velvyslance Josepha Daviese Mission to Moscow (1943, Poslání v Moskvě) s Walterem 
Hustonem, adaptace propagandistického muzikálu This Is the Army (1943, Tohle je 
armáda) s Georgem Murphym a Ronaldem Reaganem, drama francouzských vlastenců, 
kteří utíkají z Ďábelského ostrova, aby mohli bojovat proti nacistům, Passage to Marseille 
(1944, Cesta do Marseille) s Humphreym Bogartem a Claudem Rainsem, komedie o 
maloměstských dívkách, namlouvajících si kadety z nedaleké základny, Janie (1944), příběh 
nezávislé ženy Roughly Speaking (1945, Zhruba řečeno) s Rosalind Russellovou, adaptace 
kriminálního románu Jamese M. Caina Mildred Pierce (1945, Mildred Pierceová – TV) s 
oscarovým výkonem Joan Crawfordové, životopis skladatele Colea Portera, nazvaný podle 
jeho nejznámější písně, Night and Day (1946, Noc a den) s Carym Grantem, komedie podle 
úspěšné divadelní hry o excentrickém finančníkovi a jeho rodině Life with Father (1947, 
Život s otcem – TV) s Williamem Powellem a Irene Dunneovou, detektivka o podivných 
událostech okolo populárního moderátora titulního rozhlasového pořadu The 
Unsuspected (1947, Mimo podezření) s Claudem Rainsem, hudební komedie Romance on 
the High Seas (1948, Romance na moři), jejíž muzikálové sekvence režíroval Busby 
Berkeley, komedie o populárním zpěvákovi a nové hvězdě, která ho má nahradit, My 
Dream Is Yours (1949, Můj sen je i tvým) s Jackem Carsonem a Doris Dayovou, noirový 
příběh tanečnice ve zkorumpovaném jižanském městě Flamingo Road (1949) s Joan 
Crawfordovou, komedie o úspěšné podnikatelce The Lady Takes a Sailor (1949, Dáma si 
bere námořníka) s Jane Wymanovou, drama jazzového hudebníka, inspirované životem 
Bixe Beiderbeckea, Young Man with a Horn (1950, Mladík s trumpetou – V) s Kirkem 
Douglasem, příběh farmáře, který vybuduje cigaretové impérium, Bright Leaf (1950, 
Tabákový magnát – TV) s Garym Cooperem a Lauren Bacallovou, volná adaptace 
Hemingwayova románu Mít a nemít pod titulem The Breaking Point (1950, Bod zlomu) s 
Johnem Garfieldem a Patricií Nealovou, válečná romance Force of Arms (1951, Síla zbraní) 
s Williamem Holdenem a Nancy Olsonovou, životní příběh indiánského desetibojaře Jim 
Thorpe – All American (1951, Stoprocentní Američan Jim Thorpe) s Burtem Lancasterem, 
biografie známého amerického textaře Guse Kahna a jeho ženy I’ll See You in My Dreams 
(1951, Uvidím tě ve svých snech) s Dannym Thomasem a Doris Dayovou, další životopis o 
americkém herci a humoristovi The Story of Will Rogers (1952, Příběh Willa Rogerse) s jeho 
synem v titulní úloze, remake prvního zvukového filmu The Jazz Singer (1952, Jazzový 
zpěvák) s Dannym Thomasem, romantická komedie Trouble Along the Way (1953, Samé 
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trable) s Johnem Waynem v roli rozvedeného fotbalového trenéra, western The Boy from 
Oklahoma (1954, Chlapec z Oklahomy) s Willem Rogersem Jr. jako pacifistickým šerifem, 
výpravný historický snímek podle románu Miky Waltariho The Egyptian (1954, Egypťan 
Sinuhet – TV) s Edmundem Purdomem, Jean Simmonsovou, Victorem Maturem a Gene 
Tierneyovou, úspěšný muzikál, nazvaný podle populární písně Irvinga Berlina, White 
Christmas (1954, Bílé Vánoce – TV) s Bingem Crosbym a Dannym Kayem, komedie o třech 
uprchlých trestancích, pomáhajících rodině, která jim poskytne přístřeší, We’re No Angels 
(1955, Nejsme žádní andělé – TV) s Humphreym Bogartem, Aldem Rayem a Peterem 
Ustinovem, drama manželské krize vedoucí k vraždě The Scarlet Hour (1956, Šarlatová 
hodina; + prod.), remake Frimlovy operety o prokletém básníku Villonovi The Vagabond 
King (1956, Král tuláků) s tenoristou Orestem Kirkopem, muzikál The Best Things in Life Are 
Free (1956, Nejlepší věci v životě jsou zadarmo), drama zpěvačky a pašeráka alkoholu The 
Helen Morgan Story (1957, Příběh Helen Morganové – V) s Ann Blythovou a Paulem 
Newmanem, western The Proud Rebel (1958, Pyšný rebel – TV) s Alanem Laddem a Olivií 
de Havillandovou, příběh zpěváka v nočním klubu zataženého do kriminálního podsvětí 
King Creole (1958) s Elvisem Presleym, western The Hangman (1959, Kat) s Robertem 
Taylorem, adaptace detektivního románu Patricka Quentina The Man in the Net (1959, 
Muž v osidlech) s Alanem Laddem, romantické drama podle Molnárovy hry Olympie, 
nazvané A Breath of Scandal (1960, Přídech skandálu) se Sophií Lorenovou, Mauricem 
Chevalierem a Johnem Gavinem, přepis klasického Twainova románu The Adventures of 
Huckleberry Finn (1960, Dobrodružství Huckleberryho Finna), portrét světce Francis of 
Assisi (1961, František z Assisi) s Bradfordem Dillmanem, western The Comancheros (1961, 
Comancheros – TV) s Johnem Waynem a Stuartem Whitmanem. -mim- 
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Cena slávy 
barevný, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
délka – 114 min. 
 
Původní název: La rançon de la gloire. Země původu: Francie, Švýcarsko, Belgie. Výrobce: 
Why Not Productions, Rita Productions, Les Films du Fleuve, Arches Films, France 3 Cinéma, 
RTS, RTBF. S účastí: Canal Plus, Ciné Plus, France Télévisions. S podporou: Eurimages, CNC, 
Office Federal de la Culture, Cineforom, Loterie Romande, Centre du Cinéma de la 
Federation Wallonie-Bruxelles. Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 19.5.2016. Mluveno: 
francouzsky (titulky). – Máme Chaplinovu rakev, zaplaťte! 
 
Distribuce: Film Europe. 
 
AUTOŘI: Režie: Xavier Beauvois. Scénář: Xavier Beauvois, Etienne Comar, Marie-Julie 
Mailleová (spolupráce na scénáři). Kamera: Caroline Champetierová. Architekt: Yann 
Mégard. Návrhy kostýmů: Françoise Nicoletová. Masky: Catherine Bruchonová. Střih: 
Marie-Julie Mailleová. Zvuk: Jean-Jacques Ferran, Éric Bonnard, Loïc Prian. Výkonná 
produkce: Martine Cassinelliová. Producent: Pascal Caucheteux. Koproducent: Pauline Karli 
Gygaxová, Étienne Comar. Hudba: Michel Legrand. Použitá hudba: téma z filmu Světla 
velkoměsta (autor hudby Charles Chaplin); různé skladby a písně.  
 
Hrají: Benoît Poelvoorde (Eddy Ricaart), Roschdy Zem (Osman Bricha), Séli Gmachová 
(Samira), Chiara Mastroianniová (Rosa), Peter Coyote (John Crooker), Nadine Labakiová 
(Noor), Xavier Maly (inspektor Malataverne), Dolores Chaplinová (slečna Chaplinová), 
Eugène Chaplin (cirkusový intendant), Arthur Beauvois (mladý inspektor), Xavier Beauvois 
(pan Loyal), Adel Bencherif (Osmanův kolega), Olivier Rabourdin (lékař).  
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital).  
 
Syžet hořké komedie francouzského herce, scenáristy a režiséra Xaviera Beauvoise Cena 
slávy vychází ze skutečných událostí, spjatých s loupeží rakve Charlese Chaplina v roce 1978, 
jíž se kvůli výkupnému dopustili polský mechanik Roman Wardas a osmnáctiletý Bulhar 
Gančo Ganev. – Kanton Vaud, Švýcarsko. Zlodějíček Eddy Ricaart po propuštění z vězení 
najde azyl u kamaráda Osmana Brichy, kterému kdysi zachránil život. Oba jsou imigranti, on z 
Belgie a Osman z Alžírska. Přítel má právě velké starosti. Pracuje u města a pečuje o dcerku 
Samiru, zatímco manželka Noor leží v nemocnici kvůli artróze. Muž nemá peníze na její 
léčbu. Proto krajně nerad přistoupí na Eddyho nápad, že ukradnou rakev Charlese Chaplina, 
který byl nedávno pohřbený. Skutečně se jim to podaří a zakopou ji na poli. Jenže vymáhání 
výkupného se komplikuje, protože nejsou sami a tajemník Chaplinových, Američan John 
Crooker, po nich chce důkaz, tedy fotografii rakve. Když ji dodají a má se uskutečnit výměna, 
policie zatkne muže, kteří na místě předání zastavili s autem kvůli čůrání a chtěli si odnést 
nalezené peníze. Nakonec se Osman při dalším vymáhání prozradí a je zatčen v telefonní 
budce. Policie záhy zatkne i Eddyho, který teď pracuje jako cirkusový klaun díky 
spolumajitelce cirkusu Rose, s níž se mají rádi. U soudu dvojice vyděračů kupodivu vyvázne, 
protože Chaplinovi potomci nepodali žalobu a naopak ještě zaplatili operaci Osmanovy ženy. 
Rodina je tedy pohromadě a Eddy dál vystupuje v cirkusu. Po závěrečných titulcích ukradnou 
zloději z nábřeží u jezera Chaplinovu sochu, ale vzápětí za nimi vyrazí policie. – Zajímavostí je, 
že kromě známých herců ve snímku vystupují i Chaplinovi příbuzní: syn Eugène Chaplin (nar. 
1953) a vnučka Dolores Chaplinová (1979). -tbk- 
 
XAVIER BEAUVOIS (vl. jm. Xavier François Hubert Beauvois, nar. 20.3.1967, Auchel, Pas-de-
Calais) opustil lyceum v posledním ročníku a odešel do Paříže, kde se marně pokoušel o 
přijetí na filmovou školu IDHEC (dnes Fémis), na níž v současnosti učí režijní vedení herců. 
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Získal stipendium na Francouzské akademii v Římě. Pracoval jako asistent na filmech 
Manoela de Oliveiry (1986, Mon cas/Můj případ) a Andrého Téchiného (1987, Les 
innocents/Nevinní) a natáčel televizní reportáže. V roce 1986 realizoval svůj první krátký 
film Protiva a v roce 1991 první celovečerní snímek Sever. S úspěchem se věnoval též 
filmovému herectví např. ve snímcích Ponette nebo Noční vítr. Pravidelně hraje i ve svých 
filmech. Jeho nejúspěšnějším dílem je drama O bozích a lidech, za něž získal Velkou cenu 
poroty a Cenu ekumenické poroty na MFF v Cannes 2010, Césara za nejlepší film nebo 
Cenu FIPRESCI na MFF v Palm Springs 2011. Úspěšné byly i filmy Nezapomeň, že zemřeš 
(Cena poroty na MFF v Cannes 1995, Cena Jeana Viga) nebo Sever (Zvláštní Velká cena 
poroty, Cena za prvotinu a Cena FIPRESCI na MFF v Montrealu 1991, nominace na 
Evropskou filmovou cenu a na Césara za debut). Jeho druhou manželkou je střihačka 
Marie-Julie Mailleová. Z prvního manželství s Agatou Boettiovou má syna Arthura (nar. 
1992), který je hercem, a Antoina (nar. 1996). – Filmografie: (herec) Le ciel de Paris (1991, 
Pařížské nebe; r. Michel Béna), Aux petits bonheurs (1994, Nazdařbůh; r. Michel Deville), 
Les amoureux (1994, Zamilovaní; r. Catherine Corsiniová), Ponette (1996, Ponette; r. 
Jacques Doillon), Le jour et la nuit (1997, Den a noc; r. Bernard-Henri Lévy), Disparus (1998, 
Zmizelý; r. Gilles Bourdos), Les infortunes de la beauté (1998, Nešťastníci krásy; r. John 
Lvoff), Le vent de la nuit (1999, Noční vítr; r. Philippe Garrel), Arsène Lupin – zloděj 
gentleman (2004, Arsène Lupin; r. Jean-Paul Salomé), Mauvaise foi (2006, Zlá vůle; r. 
Roschdy Zem), 24 mesures (2007, 24 opatření; r. Jalil Lespert), Les témoins (2007, Svědci; r. 
André Téchiné), Le tueur (2007, Zabiják; r. Cédric Anger), Les femmes de l’ombre (2008, 
Síla odvahy; r. Jean-Paul Salomé – V), Disco (2008; r. Fabien Onteniente), Marie-Octobre 
(TV-2008; r. Josée Dayanová), Duel en ville (TV-2009, Souboj ve městě; r. Pascal Chaumeil), 
Villa Amalia (2009; r. Benoît Jacquot), The Chameleon (2010; r. Jean-Paul Salomé), Rendez-
vous avec un ange (2010, Schůzka s andělem; r. Sophie de Daruvarová, Yves Thomas), 
Nevěstinec (2010, L’apolonide – souvenirs de la maison close; r. Bertrand Bonello), De bon 
matin (2011, Jednou časně ráno; Jean-Marc Moutout), Sbohem, královno (2012, Les adieux 
à la reine; r. Benoît Jacquot), Au galop (2012, Ve spěchu; Louis-Do de Lencquesaing), 
Quand je serai petit (2012, Až budu malý; r. Jean-Paul Rouve), Turf (2013, Dostihy; r. 
Fabien Onteniente), Un château en Italie (2013, Zámek v Itálii; r. Valeria Bruni 
Tedeschiová), Bodybuilder (2014; r. Roschdy Zem), Láska je dokonalý zločin (2013, L’amour 
est un crime parfait; r. Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu), Terre battue (2014, Udusaná 
půda; r. Stéphane Demoustier), Chocolat (2015; r. Roschdy Zem), The End (2016, Konec; r. 
Gillaume Nicloux); (režie, scénář, či podíl na něm, herec, není-li uvedeno jinak) kr. f. Le 
matou (1986, Protiva), studie dysfunkční rodiny ze severu Francie Nord (1991, Sever), 
psychologické drama o studentovi, který trpí depresemi, jež se ještě prohloubí, když zjistí, 
že má nevyléčitelnou chorobu, N’oublie pas que tu vas mourir (1995, Nezapomeň, že 
zemřeš), v němž hrál hlavní roli, sociální rodinné drama Selon Matthieu (2000, Podle 
Matthieua), animovaná dobrodružná komedie João Mata Sete (2000, spol. r. Eugene John 
Bellinda), kriminální drama o policejním nováčkovi a jeho zkušené nadřízené Le petit 
lieutenant (2005, Komisař - V), kr. f. Notre ami Chaplin (2009, Náš přítel Chaplin), drama ze 
severoafrické křesťanské komunity o několika mniších, čelících nebezpečí od islámských 
fundamentalistů, Des hommes et des dieux (2010, O bozích a lidech), hořká komedie podle 
skutečné události o dvou outsiderech, kteří unesou rakev s Charlesem Chaplinem, Cena 
slávy (2014, La rançon de la gloire). -tbk- 
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Centrální inteligence 
barevný, akční komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 108 
min. 
 
Původní název: Central Intelligence. Země původu: USA. Výrobce: New Line Cinema, 
Bluegrass Films, Principato-Young Entertainment, RatPac-Dune Entertainment. Pro Warner 
Bros., Universal Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 16.6.2016. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Bez malého Harta a velkého Johnsona svět nezachráníte. 
 
Distribuce: CinemArt (do 16.6.2019). Lokace: USA: Burlington, Winchester, Boston. 
 
AUTOŘI: Režie: Rawson Marshall Thurber. Námět: Ike Barinholtz, David Stassen. Scénář: 
Rawson Marshall Thurber, Ike Barinholtz, David Stassen. Kamera: Barry Peterson. Architekt: 
Stephen J. Lineweaver. Návrhy kostýmů: Carol Ramseyová. Masky: James MacKinnon. Střih: 
Michael L. Sale. Zvuk: Ryan Baker. Výkonná produkce: Toby Emmerich, Michael Fottrell, 
Richard Brener, Ed Helms. Producent: Peter Principato, Scott Stuber, Paul Young. 
Koproducent: Beau Bauman. Vizuální efekty: Kelvin McIlwain (supervize), Rodeo FX, Factory 
VFX, Weta Digital, Cantina Creative. Zvláštní efekty: Mark Hawker (supervize). Hudba: 
Ludwig Göransson, Theodore Shapiro. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Gabe Hilferová (hudební supervize).  
 
Hrají: Dwayne Johnson (Bob Stone), Kevin Hart (Calvin Joyner), Amy Ryanová (agentka 
Harrisová), Danielle Nicoletová (Maggie), Jason Bateman (dospělý Trevor), Aaron Paul (Phil), 
Ryan Hansen (Steve), Tim Griffin (agent Stan Mitchell), Timothy John Smith (agent Nick 
Cooper), Thomas Kretschmann (kupec), Megan Parková (servírka), Slaine (gangster), Rawson 
Marshall Thurber. 
  
Koordinátor kaskadérů: Alan Poppleton (+ souboje).  
 
České titulky: Jiří Pražský (Filmprint Digital).  
 
Ve špionské kámošské komedii Centrální inteligence režiséra Rawsona Marshalla Thurbera 
spojili síly zkušený komik Kevin Hart (157 cm) a ostřílený veterán akčních snímků Dwayne 
Johnson (194 cm), který již prokázal komediální vlohy i ochotu parodovat sám sebe např. v 
komedii Dostaňte agenta Smarta (2008, Get Smart; r. Peter Segal). – Před dvaceti lety. Na 
střední škole odvleče ze sprch zlomyslný Trevor s nohsledy obézního nahého spolužáka 
Wheirdichta do tělocvičny před shromážděné žáky, kde právě talentovaný maturant Calvin 
Joyner přebírá titul Národní středoškolák roku. On a jeho dívka Maggie jsou jediní, kdo se 
Wheirdichtovi nesmějí. Calvin mu podá svou sportovní bundu. – Současnost. Maggie a Calvin 
jsou manželé. Muž pracuje jako forenzní účetní a nemá v úmyslu jít na abiturientský večírek 
ročníku 1996, protože se nestal celebritou, jak mu kdysi všichni předpovídali. Nicméně se 
sejde v hospodě s Wheirdichtem, který se mu ozval přes Facebook. Spolužák si teď říká Bob 
Stone; stal se z něj svalnatý a sebevědomý obr, který hned ztrestá drzé hosty. Calvin mu 
pomůže s nějakým účetním problémem a nechá ho u sebe přespat. Ráno se do domu dostaví 
agentka CIA Pamela Harrisová s kolegy. Bob (který včas zmizel) je prý nebezpečný psychopat. 
Má jako agent na svědomí vlastizradu a smrt svého parťáka Phila. Calvin se ocitne mezi 
dvěma ohni. Bob na útěku před kolegy vezme „kamaráda“ s sebou. Vysvětlí mu, z čeho je 
podezřelý: někdo, kdo si říká Černý jezevec, ukradl šifrovací kódy ke špionážnímu satelitnímu 
programu a chce je prodat přes aukční stránku (tu Calvin viděl). Bob potřebuje, aby Calvin 
jako účetní odhalil přes internet, kde a kdy má k transakci dojít. Pátrání zavede bývalé 
spolužáky do Bostonu. Tam vyjde najevo, že Černý jezevec je Bobův parťák Phil, který smrt 
fingoval… Bobovo jméno je očištěno a kámoši i s Maggií stihnou sraz maturantů, kde se Bob 
vyrovná s Trevorem. Calvin dostane nabídku na nové zaměstnání. – Tuctová akční komedie 
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přináší „povinnou“ směsici akce, rádoby vtipných hlášek, „lechtivých“ vtípků, odkazů na 
filmy, chlapského hecování a bizarních situací. -kat- 
 
RAWSON MARSHALL THURBER (nar. 9.2.1975, San Francisco, Kalifornie) je synem 
prominentního právníka a podnikatele Marshalla Thurbera. Absolvoval bakalářská studia 
angličtiny a divadelního umění na Union College (1997) v Schenectady, kde se také věnoval 
americkému fotbalu, a pak vystudoval filmovou produkci na Jihokalifornské univerzitě 
(USC). Pracoval jako asistent scenáristy Johna Augusta a prosadil se čtyřminutovým 
snímkem Terry Tate, kancelářský obránce o neortodoxním způsobu jak zvýšit úřednickou 
výkonnost, jehož koncept byl použit pro mimořádně úspěšnou sérii reklamních filmů firmy 
Reebok. Napsal scénář k bláznivé komedii Vybíjená: Běž do toho na plný koule, s nímž 
dokázal vzbudit zájem herce a producenta Bena Stillera a uchytit se v Hollywoodu. 
Veselohernímu žánru zůstal věrný i v další tvorbě. Výjimku tvoří adaptace románové 
prvotiny Michaela Chabona Záhady Pittsburghu, s níž se zúčastnil dramatické soutěže na FF 
Sundance. Režíroval rovněž po jedné epizodě sitcomů The Loop (Přemet) a Marry Me 
(Vezmi si mě – TV). Občas vytváří drobné epizodní role (pod jménem Rawson Thurber). – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy The Band (1999, Kapela; + spol. nám.) a 
Terry Tate, Office Linebacker (2001, Terry Tate, kancelářský obránce; + sc.), veseloherní 
souboj majitele zchátralé tělocvičny a samolibého vlastníka moderního fitness centra 
Vybíjená: Běž do toho na plný koule (2004, Dodgeball: A True Underdog Story; + sc., herec) 
s Vincem Vaughnem a Benem Stillerem, příběh nesmělého absolventa, prožívajícího 
komplikovaný vztah s přitažlivou houslistkou a jejím přítelem, The Mysteries of Pittsburgh 
(2007, Záhady Pittsburghu; + sc.) s Jonem Fosterem, Siennou Millerovou a Peterem 
Sarsgaardem, kr. f. o černošském mladíkovi, který se snaží být dobrým žákem ve škole i 
vychovatelem tří mladších sester, Manchild (2008, Chlapec), veselohra o drogovém 
dealerovi, jenž si pořídí rodinu na výlet do Mexika, aby mohl splatit dluh svému 
dodavateli, Millerovi na tripu (2013, We’re the Millers; + herec) s Jasonem Sudeikisem a 
Jennifer Anistonovou, komediální příběh účetního, který je bývalým spolužákem zatažen 
do špionážních hrátek, Centrální inteligence (2016, Central Intelligence; + spol. sc., herec) s 
Kevinem Hartem a Dwaynem Johnsonem; (herec) The Nines (2006, Devítky; r. John August 
– V), Easy A (2010, Panna nebo orel; r. Will Gluck – V).  -mim- 
  



87 
 

Cesta do fantazie 
barevný, dobrodružný, animovaný, pohádka, fantasy, přístupný, 1:1,85, 2–D, BRD-K, MP4, 
Dolby Digital, dlouhý – 124 min. 
 
Původní název: Sen to Chihiro no kamikakushi. Spirited Away (anglický název). Země 
původu: Japonsko. Výrobce: Studio Ghibli. Ve spolupráci s Tokuma Shoten Co., Nippon TV 
Network Co., Dentsu, Buena Vista Home Entertainment, Tohokushinsha Film, Mitsubishi. 
Rok copyrightu: 2001. Premiéra: (původní) 3.4.2003, (obnovená – Projekt 100-2016) 
15.9.2016. Mluveno: japonsky (titulky), česky (dabováno). – Cesta do světa nespoutané 
fantazie, Hajao Mijazaki a film pro všechny, kterým někdy bylo deset. 
 
Distribuce: AČFK (do 20.9.2020). 
 
AUTOŘI: Režie: Hayao Miyazaki. Scénář: Hayao Miyazaki. Kamera: Atsushi Okui. Výtvarník: 
Norobu Yoshida, Yoji Takeshige. Střih: Takeshi Seyama. Zvuk: Kazuhiro Hayashi, Shuji Inoue. 
Výkonná produkce: Yasuyoshi Tokuma, Takeyoshi Matsushita, Seiichiro Ujiie, Yutaka Narita, 
Koji Hoshino, Banjiro Uemura, Hironori Aihara. Producent: Toshio Suzuki. Animace: 
Mitsunori Kataama (vedení). Hudba: Joe Hisaishi. Písně: Itsumo nando-demo (hudba Yumi 
Kimura, text Wakako Kaku, zpěv Yumi Kimura).  
 
Mluví: Rumi Hiiragi (Čihiro), Miyu Irino (Haku), Mati Natsuki (Jubaba/Zenbaba).  
 
Dabing: Lenka Janíková (Čihiro), Jiří Balcárek (Haku), Eva Gorčíková (Jubaba/Zenbaba), Eva 
Novotná (Lin), Aleš Jarý (otec Čihiro), Drahomíra Kočová (matka Čihiro).  
 
České titulky: neuvedeno. Překlad české verze: Milan Ježko. Dialogy české verze: Milan 
Ježko. Režie české verze: Intersonic.  
 
Ceny: MFF v Berlíně 2002: Zlatý berlínský medvěd ex aequo. Oscar: nejlepší dlouhý 
animovaný film. Japonské výroční ceny: nejlepší film. Cena NBR, Cena LAFCA, Cena NYFCC: 
nejlepší animovaný film. 
 
Animovaný snímek japonského filmaře Hayaa Miyazakiho Cesta do fantazie z roku 2001 
patří k nejúspěšnějším animovaným filmům všech dob. Hlavní hrdinkou moderního 
pohádkového příběhu s četnými prvky fantasy je desetiletá Čihiro. Pro sebe a své rodiče, 
kteří se hned v úvodu promění v prasata, hledá holčička cestu z lázní čarodějnice Jubaby, 
určených osmi milionům japonských bohů. Drobná desetiletá dívenka má laskavé srdce a 
pevnou vůli. Při záchraně jí pomáhá čarodějnický učeň Haku, který musí Jubabě sloužit 
někdy i v podobě draka. Ten ukradl dvojčeti své paní, Zenbabě, vzácné pečetidlo a málem 
za to zaplatí životem. Čihiro ukradený předmět Zenbabě vrátí, osvobodí ze zakletí Haka i 
další bytosti a nakonec se setká s opět proměněnými rodiči, kteří vůbec netuší, co se s nimi 
stalo. – Místo děje, lázně bohů, tvůrci použili jako podklad pro nápaditou přehlídku 
různých prostředí a roztodivných bájných bytostí. Ve snímku se spojují prvky západního 
schématu vyprávění (střídání pohádky a hororu, civilní podoba hlavní hrdinky) s postupy 
dnes již klasické japonské kinematografie (soužití živých a mrtvých, plynoucí z víry v 
reinkarnaci, život přítomný nejen v lidech, ale také v rostlinách či věcech). Formálně se 
Miyazaki, jenž bývá označován jako japonský Disney, inspiroval postupy hraného filmu. Na 
první pohled realistická kresba a klasická kreslená animace skloubená s počítačovou 
technologií zpracování obrazu umožnila využít velmi efektivně rychlé střídání rytmu, různé 
optické disproporce "záběrů" a v přírodních scenériích též nezvyklou hloubku obrazu. – 
Film je v obnovené premiéře uváděn v rámci Projektu 100-2016 a je k němu připojen 
krátký studentský film Nový druh (2013; r. Kateřina Karhánková), jenž byl i součástí pásma 
Rosa & Dara a jejich velká dobrodružství (2015). 
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HAYAO MIYAZAKI (nar. 5.1.1941, Tokio) pochází z rodiny majitele malé letecké továrny, po 
němž zdědil lásku k letadlům. Vystudoval ekonomii a politické vědy na univerzitě 
Gakushuin v Tokiu. Už od mládí tíhnul ke kreslení a v roce 1963 nastoupil jako animátor u 
společnosti Toei Douga, kde se podílel např. na filmech Gariba no uchu ryoko (1965, 
Gulliverovy cesty vesmírem; r. Masao Kuroda), Taiyo no oji: Horusu no daiboken (1968, 
Sluneční princ: Horusovo velké dobrodružství; r. Isao Takahata), Kocour v botách (1969, 
Nagagutsu wo haita neko; r. Kimio Yabuki), Dobutsu takarajima (1971, Ostrov pokladů; r. 
Hiroshi Ikeda – V) a také na řadě TV seriálů. Spolu s kolegou Isaem Takahatou opustil v 
roce 1971 firmu a snažil se osamostatnit. Režíroval epizody animovaných seriálů Rupan 
sansei (1971-72; 1977-80, Lupin III.), Mirai shonen Conan (1978, Conan: Chlapec z 
budoucnosti) a Meitantei Holmes (1984, Slovutný detektiv Holmes – TV). Upozornil na 
sebe druhým celovečerním snímkem Naušika z Větrného údolí, natočeným podle vlastního 
komiksu a představujícím základní atributy jeho tvorby: aktivní ženskou hrdinku, temný 
příběh s výrazným ekologickým poselstvím a výtvarně uchvacující světy daleké 
budoucnosti či minulosti. Mimořádný úspěch filmu mu umožnil založit vlastní Studio Ghibli 
(nazvané po italském průzkumném letounu), kde k jeho klíčovým spolupracovníkům patřil 
producent Toshio Suzuki nebo hudební skladatel Joe Hisaishi. Po titulech, určených spíš 
dětskému publiku (Můj soused Totoro, Doručovací služba čarodějky Kiki), vytvořil své 
nejambicióznější dílo Princezna Mononoke (Cena Japonské akademie za nejlepší film), 
mnohovrstevnatý příběh o střetu přírody a lidské civilizace zasazený do středověkého 
Japonska, jenž otevřel jeho tvorbě cestu na světovou scénu. Největší mezinárodní ohlas 
mu přinesla pohádka Cesta do fantazie (mj. Zlatý medvěd na MFF v Berlíně ex aequo, 
Oscar, Ceny NBR, NYFCC a LAFCA). Většina jeho děl získala řadu ocenění na různých 
festivalech a přehlídkách, např. tři výroční ceny Annie, udílené losangeleskou pobočkou 
Mezinárodní asociace animovaného filmu (ASIFA), za scénář a režii pohádkové fantasy 
podle knížky Diany Wynne Jonesové Zámek v oblacích a za scénář posledního snímku, 
životního příběhu leteckého návrháře Jira Horikoshiho Zvedá se vítr. Oba zmíněné tituly 
mu také přinesly další dvě oscarové nominace. Za celoživotní dílo obdržel mj. Cenu 
Winsora McCaye (Annie; 1998), Cenu Japonské filmové akademie (2001), Zvláštní cenu 
poroty na Katalánském MFF v Sitges (2004), Zlatého lva na MFF v Benátkách (2005) a 
čestného Oscara (2014). V pražském kinu Oko proběhla ve dnech 18. až 27. ledna přehlídka 
sedmi jeho filmů, uskutečněná s pomocí crowfundingové kampaně. Jeho manželkou je od 
roku 1965 animátorka Akemi Otaová, s níž vychoval dvě děti. Jejich syn Goro Miyazaki 
(nar. 1967), který původně vystudoval krajinářskou architekturu, nakonec vykročil v 
otcových šlépějích. – Filmografie: (bez kr. filmů; režie, scénář, není-li uvedeno jinak) Rupan 
sansei: Kariosutoro no shiro (1979, Lupin III.: Cagliostrův zámek; režie, spol. sc.), Kaze no 
tani no Naushika (1984, Naušika z Větrného údolí; + nám. – V), Tenku no shiro Rapyuta 
(1986, Laputa: Nebeský zámek; + spol. střih – V), Tonari no Totoro (1988, Můj soused 
Totoro – V), Majo no takkyubin (1989, Doručovací služba čarodějky Kiki; + prod. – TV), 
Kurenai no buta (1992, Porco Rosso; + spol. střih – V), Mononoke Hime (1997, Princezna 
Mononoke; + spol. střih – V), Cesta do fantazie (2001, Sen to Chihiro no kamikakushi), 
Hauru no ugoku shiro (2004, Zámek v oblacích; + spol. prod. – V), Gake no ue no Ponyo 
(2008, Ponjo z útesu nad mořem; + spol. střih, spol. prod. – TV), Kaze tachinu (2013, Zvedá 
se vítr; + nám.); (produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak) dok. Yanagawa horiwari 
monogatari (1987, Příběh kanálů v Yanagawě; r. Isao Takahata), Omohide poro poro (1991, 
Vzpomínky jako kapky deště; r. Isao Takahata), Heisei tanuki gassen pompoko (1994, 
Dějiny moderní války mývalů; r. Isao Takahata; + nám.), Mimi wo sumaseba (1995, Šepot 
srdce; r. Yoshifumi Kondo; + sc. – TV), Neko no ongaeshi (2002, Království koček; r. 
Hiroyuki Morita – V), Kari-gurashi no Arietti (2010, Arrietti ze světa půjčovníčků; r. 
Hiromasa Yonebayashi; + spol. sc. – TV); (podíl na scénáři) Gedo senki (2006, Příběhy ze 
Zeměmoří; r. Goro Miyazaki – V), Kokuriko-zaka kara (2011, Na kopci vlčích máků; r. Goro 
Miyazaki). -mim-  
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Collateral Beauty: Druhá šance 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 97 
min. 
 
Původní název: Collateral Beauty. Země původu: USA. Výrobce: Anonymous Content, 
Overbrook Entertainment, PalmStar Media, Likely Story. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
22.12.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Všichni jsme propojeni. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: New York. 
 
AUTOŘI: Režie: David Frankel. Scénář: Allan Loeb. Kamera: Maryse Albertiová. Architekt: 
Beth Mickleová. Návrhy kostýmů: Leah Katznelsonová. Masky: Louis McCarthyová, Angel De 
Angelis (účesy). Střih: Andrew Marcus. Zvuk: Danny Michael. Výkonná produkce: Toby 
Emmerich, Richard Brener, Michael Disco, Steven Mnuchin, Michael Bederman, Ankur 
Rungta, Peter Cron, Steven Pearl, Bruce Berman. Producent: Bart Dorros, Michael Sugar, 
Allan Loeb, Anthony Bregman, Kevin Frakes. Vizuální efekty: Justin Rogers-CdeBaca 
(koordinátor), Sara Woomerová (koordinátor), Mr X Gotham. Zvláštní efekty: John Stifanich 
(koordinátor). Hudba: Theodore Shapiro. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Will Smith (Howard), Edward Norton (Whit), Kate Winsletová (Claire), Michael Peña 
(Simon), Helen Mirrenová (Brigitte), Keira Knightleyová (Amy), Jacob Latimore (Raffi), 
Naomie Harrisová (Madeleine), Ann Dowdová (Sally Priceová), Liza Colón-Zayasová 
(Trevorova matka), Shirley Rumierková (Simonova matka), Mary Beth Peilová (Whitova 
matka).  
 
České titulky: Kateřina Hámová. 
 
Psychologické melodrama Davida Frankela Collateral Beauty: Druhá šance (anglický termín je 
v českých podtitulcích překládán jako krása života) má hvězdné obsazení a zároveň se opírá o 
dojemný příběh s náznaky citového vydírání bez patřičného nadhledu. V závěru překvapuje 
dvěma zvraty, takže je možné uvažovat i o tom, že jsou v syžetu použity fantastické prvky. – 
Howard je jedním z partnerů úspěšné reklamní agentury. Jeho krédem je, že všechny lidi 
spojují tři atributy: Láska, Čas a Smrt. – O tři roky později. Howard se nedokáže vyrovnat se 
smrtí své dcerky na rakovinu. Dochází sice do kanceláře, ale místo práce staví složitá domina, 
jež pak bourá. Jinak žije zcela samotářsky. Jeho partneři a přátelé, Whit, Claire a Simon, jsou 
z něj zoufalí. Firmě se nedaří a oni mají svázané ruce, protože Howard vlastní většinu akcií. 
Najmou vyšetřovatelku Sally Priceovou, ta zjistí, že nešťastný samotář poslal poštou dopisy 
Lásce, Času a Smrti, a vezme je ze schránky. Whit dostane nápad: pověří tři herce, shánějící 
peníze na svou inscenaci, aby zahráli tři Howardovy atributy a přivedli jej tak zpátky do 
reality. Herci Brigitte (Smrt), Raffi (Čas) a Amy (Láska) svůj úkol splní. Howard po rozhovorech 
s nimi krajně znejistí. Začne navštěvovat setkání podobně postižených rodičů a sblíží se s 
terapeutkou Madeleine. Herci pomáhají i Howardovým partnerům. Whit má po rozvodu s 
manželkou problémy s dcerou, která se s ním nechce stýkat. Claire zase touží po dítěti, 
dokud má ještě čas. Simon umírá na rakovinu a Brigitte ho přesvědčí, aby to řekl rodině. – 
Společníci z nezbytí připraví na Howarda past v podobě natočených videí, na nichž se na 
veřejnosti jejich přítel hádá s herci, ti jsou však digitálně vymazáni, takže muž působí jako 
pomatenec. Howard je zaskočí, když při rozhodující schůzi promluví zcela rozumně, omluví se 
a podepíše potřebné dokumenty. Vzápětí vyjde najevo, že Madeleine byla jeho ženou, s níž 
se po smrti dítěte rozešel. Protože se stále milují, znovu se dají dohromady. A vyvstává 
otázka, zda herci nebyli skutečně personifikované Láska, Čas a Smrt.  -tbk-  
 
DAVID FRANKEL (nar. 2.4.1959, New York) je synem novináře Maxe Frankela, jenž mj. 
pracoval jako výkonný editor New York Times. Vystudoval tvůrčí psaní a film na 
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Harvardově univerzitě (1981), kde působil jako filmový kritik v místním časopisu. Psal pro 
různá periodika, např. Esquire, a pracoval v produkční společnosti Telepictures. Od 
poloviny 80. let se uplatnil jako autor TV sitcomů The Ellen Burstyn Show (1986; + spol. 
prod.), Doctor Doctor (1989-91; + spol. režie, spol. prod.), Teech (1991) a Grapevine (1992; 
2000, Šeptanda; + spol. režie, spol. prod.), často ve spolupráci s Normanem Steinbergem. 
Podle vlastního scénáře režíroval neprodaný pilotní snímek k sitcomu Milý deníčku, který 
po uvedení do kin získal Oscara za nejlepší krátký film. Režijně se podílel na dramatických 
minisériích From the Earth to the Moon (1998, Ze Země na Měsíc – TV), Band of Brothers 
(2001, Bratrstvo neohrožených – TV), za niž dostal Cenu Emmy, a na úspěšných 
komediálních seriálech Sex and the City (Sex ve městě – TV) a Entourage (Vincentův svět – 
TV), jenž mu za režii pilotní epizody vynesl nominaci na Emmy. Ve filmu se uvedl jako 
scenárista romantických komedií a ve stejném žánru debutoval i jako režisér. Prosadil se 
divácky vděčnými adaptacemi populárních bestsellerů Ďábel nosí Pradu a Marley a já. 
Napsal také scénář k jedné epizodě historického TV seriálu Rome (Řím – TV). V květnu 
1998 se oženil se svojí studentskou láskou Jennifer Beberovou, s níž má dvojčata. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh mladé ženy, která před svatbou zjišťuje, 
že manželství je založeno na řadě kompromisů, Rapsodie v Miami (1995, Miami Rhapsody; 
+ sc., spol. prod.) se Sarah Jessicou Parkerovou, kr. f. o výtvarnici newyorského časopisu, 
jež zaznamenává jeden ze svých frenetických dnů, Dear Diary (1996, Milý deníčku; + sc.) s 
Bebe Neuwirthovou, kr. f. o šesti mladých lidech, potýkajících se s nástrahami 
partnerských vztahů, Just Like You Imagined (2002, Přesně jak sis to představoval), 
skutečný příběh záchrany zasypaných horníků The Pennsylvania Miners’ Story (TV-2002, 
Drama v pensylvánském dole – TV), komedie o despotické šéfredaktorce vlivného 
módního časopisu a její důvtipné asistentce Ďábel nosí Pradu (2006, The Devil Wears 
Prada) s Meryl Streepovou a Anne Hathawayovou, melodramatický příběh jedné rodiny a 
jejího psa Marley a já (2008, Marley & Me) s Owenem Wilsonem a Jennifer Anistonovou, 
komedie o soupeření tří milovníků ptactva The Big Year (2011, Nadějný rok – V) se Stevem 
Martinem, Jackem Blackem a Owenem Wilsonem, smutná komedie o manželské krizi 
Druhá šance (2012, Hope Springs) s Meryl Streepovou a Tommym Lee Jonesem, skutečný 
příběh nečekaného vítěze pěvecké televizní soutěže Životní šance (2013, One Chance), 
natočený v Británii, drama úspěšného reklamního pracovníka, který prožije osobní 
tragédii, Collateral Beauty: Druhá šance (2016, Collateral Beauty) s Willem Smithem; (podíl 
na výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Funny About Love (1990, Směšně o lásce; r. 
Leonard Nimoy; spol. sc. – V), Nervous Ticks (1991, Tikot; r. Rocky Lang; sc. – V), dok. The 
Short Game (2013, Krátká hra; r. Josh Greenbaum), Chronically Metropolitan (2016; r. 
Xavier Manrique). -mim- 
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Čapí dobrodružství 
barevný, dobrodružný, rodinný, komedie, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, zvuk – 
5.1, dlouhý – 89 min. 
 
Původní název: Storks. Země původu: USA. Výrobce: Warner Animation Group, RatPac 
Entertainment, Stoller Global Studios, Sony Picture Imageworks. Pro Warner Bros. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 22.9.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Najdi své hejno. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. 
 
AUTOŘI: Režie: Nicholas Stoller, Doug Sweetland. Scénář: Nicholas Stoller. Kamera: Simon 
Dunsdon. Výtvarník: Paul Lasaine, Sylvain Deboissy (návrhy postav). Střih: John Venzon 
Zvuk: Michael Babcock (+ design zvuku). Výkonná produkce: Glenn Ficarra, Phil Lord, 
Christopher Miller, Steven Mnuchin, John Requa, Jared Stern. Producent: Brad Lewis, 
Nicholas Stoller. Animace: Joshua Beveridge (vedení), Alan Camilo (supervize), Jeff Panko 
(supervize), Adam Holmes (supervize animační přípravy). Vizuální efekty: Ashley Bellmová 
(koordinátor), Claire Sunová. Hudba: Jeff Danna, Mychael Danna, Brooks Ball (dodatečná 
hudba), John Fee (dodatečná hudba), Nicholas Skalba (dodatečná hudba). Použitá hudba: 
různé skladby a písně.  
 
Mluví: Andy Samberg (Cápek), Jennifer Anistonová (paní Zahradníková), Ty Burrell (pan 
Zahradník), Kelsey Grammer (Hrabiš), Katie Crownová (Dorotka), Keegan-Michael Key (Alfa 
vlk), Jordan Peele (Beta vlk), Anton Starkman (Nate Zahradník), Danny Trejo (Pačes), Stephen 
Kramer Glickman (Pajda Lízal). 
 
Dabing: Michal Holán (Cápek), Hana Ševčíková (paní Zahradníková), Dušan Kollár (pan 
Zahradník), Tomáš Borůvka (Hrabiš), Barbora Šedivá (Dorotka), Libor Terš (Alfa vlk), Ludvík 
Král (Beta vlk), Matěj Převrátil (Nate Zahradník),  
Pavel Vondra (Pačes), Pavel Tesař (Pajda Lízal).  
 
Překlad české verze: Zbyněk Ryba. Dialogy české verze: Pavlína Vojtová, Pavel Cmíral (text 
písně). Režie české verze: Alice Hurychová (LS Productions dabing).  
 
Animovaný rodinný snímek Čapí dobrodružství vyšel z dílny scenáristy a režiséra Nicholase 
Stollera a animátora a režiséra Douga Sweetlanda. – Co svět světem stojí, nosili čápi děti, 
které na žádosti vyráběli na Čapí hoře. Hrabiš, šéf doručovací služby, se zaměřil na 
nenáročnou roznášku balíčků pro společnost Cornerstore.com. Až povýší, bude na jeho místo 
dosazen Cápek, nejúspěšnější doručovatel. Prvním Cápkovým úkolem je vyhoštění Dorotky 
Sirotky, dívky, která před osmnácti lety nemohla být dodána rodičům, protože čáp Pačes si ji 
chtěl nechat, a tak rozbil její navigátor. Cápek dívku pouze přeloží na oddělení Třídění dopisů. 
– Chlapec Nate Zahradník si přeje bratra. Na půdě objeví reklamu na čapí doručovací službu a 
pošle žádost. – Dorotka dopis od Nata vloží do továrny na děti, a ta vytvoří malou holčičku. 
Spolu s Cápkem chtějí dítě doručit, čáp však nemůže létat, protože si při snaze zastavit 
výrobu vykloubil křídlo. Použijí Dorotkou sestavené letadlo, ale to ztroskotá. Posádka se 
dostane do zajetí vlků, odkud pomocí lsti vyvázne. Podaří se jim uniknout pronásledovatelům 
a použít letadlo jako člun. V přístavu jsou opět obklopeni vlky. Tentokrát jim pomůže Pačes. 
Hrabiš zjistí od drobného ptáka Pajdy Lízala, že Cápek vyrobil a doručuje dítě, a změní 
doručovací adresu. Zmocní se dítěte a vrátí se s ním na Čapí horu. Dorotka a Cápek se 
ocitnou zpět na Čapí hoře během velkého čapího setkání Čapiconu. Podaří se jim dostat zpět 
dítě, ale jsou znovu dopadeni. Situaci vyřeší připojením buňky s žádostmi o děti k továrně na 
jejich výrobu. Na Čapí hoře se začnou tvořit tisíce dětí. Hrabiš se pokusí výrobě neúspěšně 
zabránit. Cápek se stane novým šéfem a čápi znovu začnou roznášet děti. Nate se dočká 
sestry a Dorotka se setká s rodinou. -adp- 
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NICHOLAS STOLLER (vl. jm. Nicholas Allen Stoller, nar. 19.3.1976, Londýn) vyrůstal v Miami 
a navštěvoval episkopální internátní školu St. Paul’s v newhampshireském Concordu. 
Vystudoval angličtinu na Harvardově univerzitě (1998), kde psal do studentského časopisu 
The Harvard Lampoon a příležitostně účinkoval na jevišti. Po roční práci v newyorské 
reklamní agentuře přesídlil do Los Angeles a získal místo scenáristy na sitcomu Undeclared 
(2001-2002, Kolej, základ života – TV), jehož tvůrce Judd Apatow ho dal dohromady s jiným 
mladým autorem a hercem Jasonem Segelem a umožnil mu přechod k režii. Stoller se stal 
úspěšným tvůrcem divácky vstřícných veseloher, z nichž největší ohlas měla komedie 
Sousedi. Je autorem detektivní jednoaktovky Komornice (2000) a režisérem jedné epizody 
právnického sitcomu The Grinder (Bourák). V září 2005 se oženil se spisovatelkou 
Francescou Delbancoovou, s níž vychovává dvě dcery. – Filmografie: (podíl na scénáři, 
není-li uvedeno jinak) Finty Dicka a Jane (2005, Fun with Dick and Jane; r. Dean Parisot; + 
spol. nám.), Blades of Glory (2007, Ledově ostří; r. Will Speck, Josh Gordon; spol. píseň – 
V), Yes Man (2008, Yes Man; r. Peyton Reed), Gulliverovy cesty (2010, Gulliver’s Travels; r. 
Rob Letterman), Mupeti (2011, The Muppets; r. James Bobin; + spol. prod.), Muppets Most 
Wanted (2014, A zase ti Mupeti!; r. James Bobin; + spol. prod. – TV), Sex Tape (2014; r. 
Jake Kasdan), Zoolander No. 2 (2016, Zoolander 2; r. Ben Stiller); (režie, není-li uvedeno 
jinak) romantická komedie z Havaje Kopačky (2008, Forgetting Sarah Marshall) s autorem 
scénáře Jasonem Segelem a Milou Kunisovou, komedie o zaměstnanci hudební firmy, jenž 
se snaží dopravit rockovou hvězdu na výroční koncert, Dostaň ho tam (2010, Get Him to 
the Greek; + sc., spol. prod.) s Jonahem Hillem a Russellem Brandem, romantická komedie 
The Five-Year Engagement (2012, Zásnuby na dobu neurčitou; + spol. sc., spol. prod. – V) s 
Jasonem Segelem a Emily Bluntovou v rolích milenců, jimž nepřízeň osudu hatí svatební 
plány, neprodaný pilot k sitcomu ze zákulisí reklamní agentury Entry Level (TV-2012, Práce 
pro začátečníka; + sc., spol. prod.), dvojice veseloher o manželích s malým dítětem, kteří 
musí vynaložit nevšední úsilí, aby zkrotili hlučné studentské nájemníky odvedle, Sousedi 
(2014, Neighbors) a Sousedi 2 (2016, Neighbors 2; + spol. sc.) se Sethem Rogenem a Rose 
Byrneovou, anim. komedie Čapí dobrodružství (2016, Storks; spol. r. Doug Sweetland; + 
sc., spol. prod.).    -mim- 
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Čarodějnice 
barevný, historický, horor, 15 přístupnost, 1:1,66, 2–D, Dolby Digital, délka – 92 min. 
 
Původní název: The Witch. Země původu: USA, Kanada. Výrobce: Parts & Labor, RT 
Features, Rooks Nest Entertainment, Maiden Voyage Pictures, Mott Street Pictures. Ve 
spolupráci: Code Red Productions, Scythia Films, Pulse Films, Special Projects. Rok 
copyrightu: 2015. Premiéra: 24.3.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Nádherně děsivý 
zážitek pro všechny vaše smysly. Zlo může mít mnoho podob. 
 
Distribuce: CinemArt (do 24.3.2019). Lokace: Kanada – Ontario. 
 
AUTOŘI: Režie: Robert Eggers. Scénář: Robert Eggers. Kamera: Jarin Blaschke. Architekt: 
Craig Lathrop. Návrhy kostýmů: Linda Muirová. Masky: Traci Loaderová, Lydia Pensaová 
(účesy), Francois Dagenais (prostetika). Střih: Louise Fordová. Zvuk: Rob Turi, Mark Gingras 
(design). Výkonná produkce: Lourenço Sant’Anna, Sophie Masová, Michael Sackler, Julia 
Gozinskaya, Chris Columbus, Eleanor Columbusová, Alex Sagalchik, Alexandra Johnesová, 
Jonathan Bronfman, Thomas Benski, Lucas Ochoa. Producent: Jay Van Hoy, Lars Knudsen, 
Jodi Redmondová, Daniel Bekerman, Rodrigo Teixeira. Koproducent: Joel Burch, Rosalie 
Chilelliová, Lauren Haberová. Vizuální efekty: Geoff D.E. Scott (supervize), Intelligent 
Creatures. Zvláštní efekty: Max MacDonald (koordinátor). Hudba: Mark Korven. Koordinátor 
kaskadérů: Eric Bryson, Robert Racki. 
 
Hrají: Anya Taylor-Joyová (Thomasin), Ralph Ineson (William), Kate Dickieová (Katherine), 
Harvey Scrimshaw (Caleb), Ellie Graingerová (Mercy), Lucas Dawson (Jonas), Bathsheba 
Garnettová (čarodějnice), Sarah Stephensová (mladá čarodějnice).  
 
České titulky: Helena Čížková (Filmprint Digital).  
 
Ceny: MFF Sundance 2015: Cena za režii amerického filmu (Robert Eggers). - Cena ISA: 
nejlepší první film, nejlepší první scénář (Robert Eggers). 
  
Ve svém celovečerním debutu, pozoruhodném historickém hororu Čarodějnice s podtitulem 
Báchorka z Nové Anglie (A New-England Folktale), vycházel scenárista a režisér Robert Eggers 
z dobových materiálů a legend, týkajících se tématu čarodějnic a jejich vymítání. Vznikl tak 
komorní příběh, opírající se zejména o atmosféru a tajemno. – Nová Anglie 1630. Bohabojný 
William je i se svou rodinou vyobcován z místní puritánské komunity kvůli přílišné 
náboženské horlivosti. S manželkou Kate (Katherine), s dcerou Thomasin, synem Calebem, 
dvojčaty Mercy a Jonasem a s kojencem Samuelem zbuduje hospodářství u tajemného lesa. 
Nedaří se jim. Všichni jsou hluboce nábožensky založení a trpí výčitkami kvůli domnělému 
hřešení. Jednoho dne unese kdosi Samuela do lesa. Později se nad dítětem sklání nahá stará 
žena s nožem... Od únosu se Kate nemůže vzpamatovat. William vezme Caleba do lesa na lov 
a přizná mu tam, že prodal matčin stříbrný pohár. Neukázněná dvojčata si stále hrají s 
černým kozlem Čertíkem. Jednou Thomasin postraší Mercy tvrzením, že je čarodějnice. Děti 
slyší rozhovor rodičů o neutěšené situaci. Thomasin, z níž se stává žena, by měla odejít do 
služby. Caleb vezme v noci sestru na koni do lesa. Sám tam zabloudí. Thomasin ztratí koně a 
později se na kraji lesa setká s otcem. V noci objeví u ohrady nahého Thomase, který se v 
lese setkal s mladou čarodějnicí. Chlapec je nemocný a po krátkém blouznění zemře. 
Dvojčata obviní sestru z čarodějnictví. Matka jim uvěří, ale dívka přesvědčí otce, že zakletí 
jsou oni Čertíkem, který je podle ní ve skutečnosti Luciferem. Otec rozhodne, že se s rodinou 
vrátí druhý den do vsi. V rozčilení zavře děti do chlívku ke kozlovi. Ráno vidí zabité kozy. 
Dvojčata zmizela. Thomasin pozoruje, jak otce napadne kozel a jak ho zasype hromada 
dřeva. Sama v sebeobraně zabije matku, která ji napadla. Požádá pak kozla, aby k ní 
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promluvil. On jí vskutku nabídne dobrý život. Nahá dívka s ním odejde do lesa a připojí se k 
sabatu čarodějnic. -tbk- 
 
ROBERT EGGERS (nar. 1982, New Hampshire) je synem profesora angličtiny a usadil se v 
Brooklynu. Uměleckou dráhu začínal jako scénograf a divadelní režisér v New Yorku. 
Později se začal věnovat i filmu. Podílel se na několika titulech jako architekt či návrhář 
kostýmů a sám natočil tři krátké filmy; v celovečerní hrané tvorbě úspěšně debutoval jako 
scenárista a režisér historickým hororem Čarodějnice, za nějž získal Cenu za režii 
amerického filmu na MFF v Sundance 2015. V současné době připravuje remake Upíra 
Nosferatu. – Filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy, variace na 
klasickou pohádku Hansel and Gretel (2007, Jeníček a Mařenka; + výprava, kostýmy), 
adaptace povídky Edgara Alana Poea The Tell-Tale Heart (2008, Zrádné srdce; + výprava, 
kostýmy) a parafráze na biblické téma Kaina a Ábela, Brothers (2014, Bratři; + výprava, 
kostýmy), celovečerní debut, horor o puritánské rodině, ocitající se v sedmnáctém století v 
Nové Anglii v moci zlých sil, Čarodějnice (2015, The Witch).  -tbk- 
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Černé duše 
barevný, psychologický, kriminální, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby 
Digital 5.1, dlouhý – 109 min. 
 
Původní název: Anime nere. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce: Cinemaundici, Babe 
Films, Rai Cinema. Ve spolupráci: On My Own, BiancaFilm. S podporou: Eurimages. Rok 
copyrightu: 2014. Premiéra: 25.8.2016. Mluveno: italsky, kalabrijský dialekt, španělsky 
(titulky). – Černé duše, tenký led. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Nizozemsko: Amsterdam. Itálie: Milán, Aspromonte 
(Kalábrie), Africo (Kalábrie). 
 
AUTOŘI: Režie: Francesco Munzi. Námět: Francesco Munzi, Fabrizio Ruggirello. Předloha: 
Gioacchino Criaco (román Anime nere /Černé duše/, 2008). Scénář: Francesco Munzi, 
Fabrizio Ruggirello, Maurizio Braucci, Gioacchino Criaco (spolupráce na scénáři). Kamera: 
Vladan Radovic. Druhá kamera: Valerio Azzali. Architekt: Luca Servino. Návrhy kostýmů: 
Marina Robertiová. Masky: Sonia Maloneová, Rodolfo Sifari (účesy). Střih: Cristiano 
Travaglioli. Zvuk: Stefano Campus. Výkonná produkce: Gianluca Acropinto. Producent: Luigi 
Musini, Olivia Musiniová. Koproducent: Fabio Conversi. Zvláštní efekty: Luca Ricci 
(koordinátor). Hudba: Giuliano Taviani. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Marco Leonardi (Luigi), Peppino Mazzotta (Rocco), Fabrizio Ferracane (Luciano), 
Barbora Bobulová (Valeria), Anna Ferruzzoová (Antonia), Giuseppe Fumo (Leo), Pasquale 
Romeo (Ercole), Vito Facciolla (Pasquale), Aurora Quattrocchiová (matka Rosa), Domenico 
Centamore (Rosario), Sebastiano Filocamo (Antonio Tallura), Paola Laviniová (Luciina matka), 
Stefano Priolo (Nicola), Cosimo Spagnolo (Cosimo), Manuela Venturaová (Giorgia), Carlos 
Bardem (Miguel). 
 
České titulky: Tomáš Pivoda (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Benátkách 2014: Pasinettiho cena za nejlepší film (Francesco Munzi). 
Donatellův David: nejlepší film, nejlepší režie (Francesco Munzi), nejlepší scénář (Francesco 
Munzi, Fabrizio Ruggirello, Maurizio Braucci), nejlepší producent (Luigi Musini, Olivia 
Musiniová), nejlepší kamera (Vladan Radovic), nejlepší hudba (Giuliano Taviani), nejlepší 
píseň (Anime nere, hudba a text Giuliano Taviani, zpívá Massimo De Lorenzo), nejlepší střih 
(Cristiano Travaglioli), nejlepší zvuk (Stefano Campus); (nominace) nejlepší herec (Fabrizio 
Ferracane), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Barbora Bobulová), nejlepší výprava (Luca 
Servino), nejlepší kostýmy (Marina Robertiová), nejlepší masky (Sonia Maloneová), nejlepší 
účesy (Rodolfo Sifari), nejlepší mladý tvůrce (Francesco Munzi). Ceny Italského národního 
syndikátu filmových novinářů: nejlepší scénář (Francesco Munzi, Fabrizio Ruggirello, 
Maurizio Braucci), nejlepší střih (Cristiano Travaglioli, též za film Mládí), nejlepší producent 
ex aequo. 
 
Ve svém třetím celovečerním filmu Černé duše zpracoval režisér Francesco Munzi typické 
italské téma mafiánského rodinného dramatu v civilním, realistickém klíči bez obvyklého 
naturalistického násilí, s důrazem na psychologickou stránku, na atmosféru zapadlé 
jihokalábrijské vesnice v horách Aspromonte a se zdánlivě pomalým tempem. – Rodina 
Carboneových patří k významných klanům kalábrijské gangsterské organizace ’ndranghety. 
Ovládají jí bratři Luigi (starající se o obchod s drogami) a uhlazený Rocco (starající se o 
„legální“ stránku podnikání). Oba žijí v Miláně. Nejstarší bratr Luciano se věnuje práci na 
rodinné usedlosti vysoko v horách a se zločinem nechce mít nic společného. Jeho dvacetiletý 
syn Leo však vyprovokuje místního bosse z konkurenční rodiny Barracasových a uteče za 
strýcem Luigim do Milána. Ten musí jeho prohřešek řešit na místě, a tak přijede do rodné 
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vesnice. Chce se proti odvěkým nepřátelům (kteří mají na svědomí smrt otce rodu) 
dohodnout s další rodinou Talurreových, ta však váhá, ačkoliv její starý vůdce Peppe by rád 
viděl, aby se jeho vnučka Lucia sblížila s Leem. V noci je Luigi v autě zastřelen. Dorazí Rocco a 
zdá se, že střet s konkurenční rodinou je nevyhnutelný. Dříve než Rocco rozhodne, co dál, 
Leo se chce pomstít sám, je však patrně po zradě přítele zabit. Zoufalý Luciano, odmítající 
vendettu, zastřelí Rocca, protože příčinu rodinného neštěstí vidí právě ve zločinném 
podnikání... – Roccovu manželku Valerii hraje původem slovenská herečka Barbora 
Bobulová, žijící již přes dvacet let v Itálii.  -tbk- 
 
FRANCESCO MUNZI (nar. 1.9.1969, Řím) vystudoval politologii a historii na univerzitě La 
Sapienza v Římě a poté režii na římském Centro Sperimentale di Cinematografia (1998). Již 
od počátku 90. let natáčel dokumenty, zaměřené především na problematiku partnerských 
vztahů, na sociální problematiku a na různé umělecké druhy. V roce 2004 debutoval 
psychologickým sociálním dramatem Saimir, oceněným na MFF v Benátkách 2004 
Zvláštním uznáním v rámci Ceny Luigiho De Laurentiise za režijní debut. Na mezinárodních 
filmových festivalech byly uvedeny také další dva jeho hrané filmy: Zbytek noci na MFF v 
Cannes a Černé duše opět na MFF v Benátkách, kde získaly Pasinettiho cenu. Z ocenění 
dále připomínáme Donatellova Davida za nejlepší film, režii a scénář a Stříbrnou stužku 
Italského národního syndikátu filmových novinářu za Černé duše a další Stříbrnou stužku 
pro nejlepšího nového režiséra za film Saimir. V hrané tvorbě, kde uplatňuje dokumentární 
metody snímání, se zaměřuje především na rozmanitě pojatou sociální tematiku současné 
Itálie (emigrace, rodinné vztahy, organizovaný zločin). – Filmografie: (režie, scénář či podíl 
na něm, není-li uvedeno jinak)(dokumenty) Van Gogh (1990), kr. filmy Valse (1992) a Tre 
del mattino (1993, Tři z rána), La disfatta (1994, Zamítnutí), kr. filmy Nastassia (1996), L’età 
incerta (1998, Nejistý věk) a Giacomo e Luo Ma (1999, Giacomo a Luo Ma), Il neorealismo. 
Letteratura e cinema (1999, Neorealismus. Literatura a film), Assalto al cielo (2016, Útok v 
nebi); (dlouhé hrané filmy) sociální drama o chlapci albánského původu, který s otcem 
pomáhá v Itálii uprchlíkům, Saimir (2004), společenské drama vyprávěné ve třech různých 
rovinách o vztazích v zámožné turínské rodině Il resto della notte (2008, Zbytek noci), 
kriminální thriller podle stejnojmenného románu Gioacchina Criaca o třech bratrech z 
kalábrijské mafiánské rodiny Černé duše (2014, Anime nere). -jš- 
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Černí 
barevný, psychologický, kriminální, válečný, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, délka 
– 75 min. 
 
Původní název: Crnci. Země původu: Chorvatsko. Výrobce: Kinorama, Hrvatska 
radiotelevizija, Programme EAVE (podpora), Programme Media EU (podpora). Rok 
copyrightu: 2009. Premiéra: 27.10.2016. Mluveno: chorvatsky (titulky). – Originální 
chorvatské válečné drama. Film Gorana Deviće a Zvonimira Juriće. 
 
Distribuce: Balkanfilm. 
 
AUTOŘI: Režie: Zvonimir Jurić, Goran Dević. Pomocná režie: Dragan Jurić. Scénář: Goran 
Dević, Zvonimir Jurić. Kamera: Branko Linta. Architekt: Mladen Ožbolt. Návrhy kostýmů: 
Ivana Zozoliová. Masky: Irena Hadrovićová, Mojca Gorograncová. Střih: Vanja Siruček. Zvuk: 
Blaž Andračić. Producentka: Ankica Jurićová Tilićová. Koproducent: Vanja Sutlić. Vizuální 
efekty: Darko Kokić, Goran Mitrović, Trid*Dvad). Zvláštní efekty: Branko Repalust, Kristijan 
Repalust. Hudba: Jura Ferina, Pavao Miholjević.  
 
Hrají: Ivo Gregurević (Ivo), Krešimir Mikić (Vedran Barišić), Franjo Dijak (Franjo), Rakan 
Rushaidat (Darko), Emir Hadžihafizbegović (Lega), Nikša Butijer (Šaran), Stjepan Pete (File), 
Saša Anočić (dealer), Živko Anočić (Tiho), Bojana Ordinačevová (rozhlasová hlasatelka). 
 
České titulky: Pavel Pilch. 
 
Ceny: FF v Pule 2009: Zlatá aréna za režii (Zvonimir Jurić, Goran Dević).  
 
Komorní psychologické drama Černí, otevírající ožehavé téma válečných zločinů během 
chorvatské války za nezávislost (1991-95), je společným autorským počinem Zvonimira Juriće 
a Gorana Deviće. Zatímco pro Deviće šlo o první celovečerní hraný film, Jurić již dříve 
režíroval film Onaj koji će ostati neprimječen (2003, Ten, kdo zůstane bez povšimnutí) a 
později i film Sekáč (2014, Kosac) uvedený v naší distribuci. - Chorvatsko v roce 1991. 
Občanská válka byla zdánlivě ukončena uzavřením příměří. Malá paramilitární jednotka Černí 
se přesto vrací na území kontrolované nepřítelem. Cílem pěti vyzbrojených mužů je odnést 
těla zabitých kolegů a vyhodit do vzduchu přehradu. Jejich velitel Ivo vede podle mapy 
komando liduprázdnou krajinou. V lese zjistí, že zabloudili. Když narazí na zaminovanou 
stezku, údajný pyrotechnik Vedran přizná, že lhal, protože se chtěl dostat z vězení. Mezi muži 
dojde ke konfliktu a k přestřelce. Ivo zabije Vedrana, další muž pak sám sebe... – Minulost. 
Ivo se s druhy připravuje na ubytovně na misi, řeší své rozpadávající se manželství a vztah se 
synem a přijme do oddílu Vedrana. Ten se před akcí neúspěšně pokusí utéct. Objeví přitom 
garáž se zakrvácenými zdmi, kde byli mučeni a zabíjení lidé. Krizí procházejí také ostatní 
muži, kteří jsou již unaveni válčením. – (Současnost). Kdosi odtahuje z lesa těla všech 
zastřelených. – Netradičně vystavěné, pomalu vyprávěné drama nabízí v prvé řadě 
realistickou psychologickou drobnokresbu, nikoliv výpověď o válce. Diváka staví před 
množství otázek, souvisejících s motivacemi postav, jejichž postupné zodpovídání jej udržuje 
až do konce v napětí. –mrš- 
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Červená želva 
barevný, poetický, animovaný, přístupný, 1:1,85, 2–D, Dolby 5.1, dlouhý – 80 min. 
 
Původní název: La tortue rouge. Země původu: Francie, Belgie, Japonsko. Výrobce: Why Not 
Productions, Wild Bunch, Studio Ghibli, CN4 Productions, Arte France Cinéma, Belvision, 
Canal Plus (účast), Ciné Plus (účast), Arte France (účast), Eurimages (podpora), Région 
Poitou-Charentes (podpora), Département de la Charente Région Wallonne (podpora), La 
Fondation Gan pour le Cinéma (podpora), Cinémage 9 (spolupráce), Palatine Étoile 11 
(spolupráce), Palatine Étoile 12 (spolupráce), BNP Paribas Fortis Film Finance (spolupráce), 
Prima Linea Productions (výkonná produkce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 1.12.2016. 
Mluveno: bez dialogů. – Film oscarového režiséra Michaela Dudoka de Wit z produkce studia 
Ghibli. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 1.12.2025).  
 
AUTOŘI: Režie: Michael Dudok de Wit. Námět: Michael Dudok de Wit. Scénář: Michael 
Dudok de Wit, Pascale Ferranová. Architekt: Julien De Man. Výtvarník: Michael Dudok de 
Wit. Střih: Céline Kélépikisová. Zvuk: Matthieu Michaux, Bruno Seznec, Fabien Devillers, 
Alexandre Fleurant (design), Sébastien Marquilly (design). Výkonná produkce: Valérie 
Schermannová (Prima Linea Productions), Christophe Jankovic (Prima Linea Productions). 
Producent: Vincent Maraval, Pascal Caucheteaux, Grégoire Sorlat, Toshio Suzuki, Isao 
Takahata (kreativní producent). Koproducent: Rémi Burah, Olivier Père, Léon Perahia. 
Animace: Jean-Christophe Lie (supervize animace), Julien De Man (supervize pozadí), Jean-
Pierre Bouchet (supervize kompozice), Eric Briche (supervize animační přípravy), Arnaud Bois 
(compositing). Zvláštní efekty: Mouloud Oussid. Hudba: Laurent Perez del Mar. Použitá 
hudba: různé skladby a písně.  
 
Ceny: MFF v Cannes 2016: Zvláštní cena poroty v soutěži Určitý pohled. - Cena EFA: 
(nominace) nejlepší animovaný film. Oscar: (nominace) nejlepší animovaný film (Michael 
Dudok de Wit, Toshio Suzuki). César: nejlepší animovaný film (Michael Dudok de Wit, 
Vincent Maraval, Pascal Caucheteux).  
 
Když nizozemský režisér Michael Dudok de Wit dostal v roce 2006 nabídku od japonského 
Studia Ghibli na svůj první celovečerní animovaný debut Červená želva, začal v roce 2007 
psát scénář, kreslit storyboard a následně vytvářet animatic. Strávil kvůli příběhu i nějaký čas 
na malém ostrůvku Seychelského souostroví. Samotná výroba koprodukčního snímku začala 
ve studiu Prima Linea v Angoulême o šest let později. Jde také o první film Studia Ghibli s 
evropskou koprodukcí. – Mladý muž se po bouři probere na pláži. Je sám na pustém ostrově. 
Závistivě sleduje ptáky na obloze. V noci se mu zdá, že létá. Z bambusových kmenů vyrobí 
vor, jenže na moři mu plavidlo záhy cosi zespodu rozbije. To se opakuje i podruhé. Když při 
třetím marném pokusu zjistí, že plavidlo rozbíjí obří červená želva, zuří a na pláži ji obrátí na 
záda. Mrtvému zvířeti pukne krunýř a změní se v krásnou rudovlásku, která vypadá, jako by 
spala. Muž o ni pečuje a dívka se probudí. Ona pošle do moře prázdný krunýř, on 
rozestavěný vor. Zamilují se do sebe. Narodí se jim synek, který zdárně prospívá a v moři 
plave se želvami. Přes ostrov se převalí tsunami. Rodina přežije. Vyroste nový bambusový 
les. Dospělý syn se s rodiči rozloučí a s želvami odpluje. Zestárlý pár pozoruje odlet ptáků. 
Muž ve spánku zemře a žena se jako želva vrátí do moře… – Archetypální poetický příběh o 
samotě, o vůli vzepřít se nepřízni osudu, o partnerské a rodičovské lásce, o pomíjivosti a 
koloběhu života se odehrává beze slov. Výjimečným ho dělá originální výtvarná koncepce, 
dokonalá animace a pohádková magie. Při výrobě filmu animátoři používali Cintiq (digitální 
pero, kterým se dá kreslit na tablet, sloužící zároveň jako monitor, tudíž lze okamžitě 
vizualizovat výsledky animace). Michael Dudok de Wit uvedl snímek na premiéře v pražském 
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Biu Oko a následně na Přehlídce animovaného filmu v Olomouci (PAF), kde vedl také master 
class. –kat-  
 
MICHAEL DUDOK de WIT (nar. 15.7.1953, Abcoude, Utrecht, Nizozemsko) navštěvoval 
uměleckou školu v Ženevě, ale nakonec absolvoval na Škole umění a designu ve West 
Surrey krátkým snímkem The Interview (1978, Rozhovor). Působil rok v Barceloně, pak 
přesídlil do Londýna, kde natáčel úspěšné animované reklamní spoty (Heinz, Volkswagen, 
Nestlé, United Airlines aj.). Upozornil na sebe krátkým animovaným snímkem Mnich a 
ryba, nominovaným na Oscara a na Cenu BAFTA a oceněným Césarem a Zvláštní cenou 
poroty na MFAF v Ottavě 2000. Oscara v kategorii krátkých animovaných filmů posléze 
získal za snímek Otec a dcera, jenž byl dále odměněn Velkou cenou a Cenou diváků na 
MFAF v Annecy 2000, Velkou cenou a Cenou diváků na MFAF v Hirošimě 2001, Cenou 
diváků na DOK Lipsko 2001, Cenou za nejlepší nezávislý film a Cenou diváků na MFAF v 
Ottavě, Velkou cenou na MFAF v Záhřebu a Cenou BAFTA. Celovečerní debut Červená želva 
získal Zvláštní cenu poroty v soutěži Určitý pohled na MFF v Cannes 2016. Tvůrcova 
inkoustová a akvarelová technika je inspirována čínským a japonským uměním. Uplatňuje 
ji nejen v animované tvorbě, ale také v ilustracích knih pro děti. Učí animaci na různých 
uměleckých školách a univerzitách. V roce 2016 se zúčastnil distribuční premiéry Červené 
želvy v Praze a v rámci PAF Olomouc 2016 měl i master class. – Filmografie: (animované 
filmy; režie, scénář či podíl na něm, výtvarník, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Tom Sweep 
(1992), Le moine et le poisson (1994, Mnich a ryba), Father and Daughter (2000, Otec a 
dcera) a The Aroma of Tea (2006, Vůně čaje), celovečerní debut, natočený ve spolupráci s 
japonským Studiem Ghibli, o trosečníkovi na pustém ostrově, který tu najde štěstí se 
ženou, jež se zjevila v krunýři mrtvého zvířete, Červená želva (2016, La tortue rouge; + 
nám.). -tbk- 
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Čistič 
barevný, psychologický, thriller, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, DVD-K, BRD-K, zvuk – 5.0, 
dlouhý - 94 min. 
 
Původní název: Čistič. Země původu: Slovensko. Výrobce: DNA Production. Koprodukce: 
Studio 727, Surosound. Rok výroby: 2015. Premiéra: 5.5.2016. Mluveno: slovensky – 
Všechnu špínu nesmyješ... 
 
Rok copyrightu: 2015. Finanční podpora: Audiovizuálny fond SR. Copyright: D.N.A. s.r.o. 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: Bratislava. 
 
AUTOŘI: Režie: Peter Bebjak. Pomocná režie: Martin Velič. Námět: Peter Bebjak, Peter 
Gašparík. Scénář: Peter Bebjak, Peter Gašparík. Kamera: Martin Žiaran. Architekt: Miroslav 
Kráľ. Návrhy kostýmů: Alena Kobielska. Masky: Michaela Kicková, Magdaléna Podhorná, 
Magdaléna Pikusová. Střih: Marek Kráľovský. Zvuk: Peter Gajdoš, Surosound (zvuková 
postprodukce). Výkonná produkce: Natália Rau Guzikiewiczová. Producent: Rasťo Šesták 
(DNA Production), Peter Bebjak (DNA Production). Koproducent: Ladislav Dedík (Studio 727), 
Peter Surový (Surosound). Vizuální efekty: Studio 727 (obrazová postprodukce). Hudba: 
Juraj Dobrakov. Použitá hudba: různé skladby.  
 
Hrají: Noël Czuczor (Tomáš), Rebeka Poláková (Kristína), Kamil Kollárik (Adam), Éva 
Bandorová (matka), Jana Oľhová (doktorka), Eugen Libezňuk (majitel pohřební služby), 
Jaroslav Mottl (kolega 1), Daniel Ratimorský (kolega 2), Henrieta Kecerová, Vladimír Zboroň, 
Igor Krempašský, Elena Kolek Spaskovová, Dominik Gajdoš, Tomáš Smolec, Timka Cziziová, 
Pavel Vrabec, Petra Fornayová, Peter Sprušanský, Daniela Gudabová, Roman Sokol, 
Alexandra Kupková, Jozef Baďura. 
 
Ceny: Ceny Slnko v sieti: nejlepší filmový střih (Marek Kráľovský). Ceny Igric: Igric za mužský 
herecký výkon (Noël Czuczor), Tvůrčí prémie v kategorii Hraná tvorba pro kina (Peter 
Bebjak), Tvůrčí prémie za ženský herecký výkon (Rebeka Poláková).  
 
Film režiséra a producenta Petera Bebjaka Čistič představuje další žánrový posun v jeho 
filmografii. Po romantickém filmu Meruňkový ostrov (2011, Marhuľový ostrov) a hororu Zlo 
(2012) natočil snímek označovaný jako „urban drama“. V tomto psychologickém příběhu s 
prvky thrilleru se tvůrcům podařilo evokovat tísnivou atmosféru osamělosti a uzavřených 
prostor, na čemž má zásluhu především představitel hlavní úlohy Noël Czuczor a zkušený 
kameraman Martin Žiaran (mj. Hany, Zakázané uvolnění, DonT Stop). – Protagonista Tomáš 
byl jako malý chlapec svědkem toho, jak matka v sebeobraně zabila otce. Nyní pracuje pro 
pohřební službu: uklízí v domovech po mrtvých. Odnáší si odtud drobné suvenýry. Někdy se 
schovává ve skříních nebo pod postelemi a pozoruje soukromí pozůstalých. Při jednom 
tajném pozorování pozná v dívce Kristíně, která zdědila byt po babičce, prodavačku ze 
second handu, kde pravidelně nakupuje svíčky. Dívčin bratr Adam je gambler a kvůli svým 
dluhům ji nutí k placenému sexu s často úchylnými muži. – Tomáš najde zkrvavenou a 
bezvládnou Kristínu ve vaně a anonymně zavolá záchranku. Později o dívku upoutanou na 
lůžko tajně pečuje. Kristína se však jednou vyleká, protože si myslí, že je v bytě babiččin duch, 
a voyeur musí vyjít z úkrytu. Dvojice se postupně sbližuje. Osamělý mladík, pohybující se 
městem na kole, žijící v pustém bytě a jen občas telefonující s matkou, stále více zasahuje do 
Kristínina života. K událostem z dětství se vrací při návštěvě matky ve věznici. - Tomáš zmlátí 
dívčina zákazníka a později přijde o práci kvůli odcizení drobnosti z domu pozůstalých. 
Přestávají na něj zabírat sezení u odtažité psycholožky, jež mu má pomoci vyrovnat se s 
agresivitou, protože v dětském domově v sebeobraně zmrzačil chlapce, který nyní jako 
invalida vyrábí svíčky. Tomáš chce s Kristínou odjet do Austrálie. Vezme jí v bytě pas a počká 
si na jejího bratra, kterého zmlátí do krve. Varuje ho, aby sestru nehledal. Adam však 
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konstatuje, že se Kristína vždycky vrátí. Mladík marně hledá dívku u sebe doma. Čeká na ni 
na autobusovém nádraží, odkud měli odjet. Náhle slyší kroky a otočí se... – Film byl uveden 
mj. na Febiofestu, na Finále Plzeň a na MFF ve Varšavě. -vaza- 
 
PETER BEBJAK (nar. 1.9.1970, Partizánske, Trenčínský kraj) vystudoval herectví a režii na 
VŠMU v Bratislavě, kde od roku 2012 působí jako pedagog na televizní a filmové fakultě. 
Od roku 2001 je producentem společnosti DNA Production, v jejíž výrobě vznikly všechny 
jeho celovečerní filmy a řada televizních projektů. Začínal jako herec a kromě produkce se 
věnuje i režii a scenáristice. Nejvýrazněji se zatím prosadil v televizi jako tvůrce 
dokumentárního seriálu Najväčšie kriminálne prípady Slovenska (2005-2006) a spolutvůrce 
seriálů Mesto tieňov (2008-2009), Kriminálka Anděl (2008), Ako som prežil (2009), 
Odsúdené (2009-2010), Dr. Ludsky (2011) a další řada téže série, nazvaná ovšem Dr. 
Dokonalý (2012), Zlodeji detí (2013), Vdova (2014), Případy I. oddělení (2014; 2015), 
Spravedlnost (2016) nebo připravovaného seriálu ČT Četníci z Luhačovic (TV-2017). 
Účinkoval též v TV cyklu Slovenské kino (2011). - Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
povídkový celovečerní film Démoni (2007; r. Róbert Šveda, spol. prod.) příběh nevlastních 
sourozenců zkoušených osudem Nevinní (TV-2011), kr. taneční filmy Darkroom (2010; + 
spol. prod.) a voiceS (2011; + spol. prod.), celovečerní film o osudové ženě, která zasáhne 
do života tří mužů ze samoty Meruňkový ostrov (2011, Marhuľový ostrov; + spol. sc., spol. 
prod.), celovečerní found-footage horor Zlo (2012; + spol. sc.), celovečerní dok. o přáních 
lidí z postkomunistické generace Největší přání (2013, r. Olga Špátová, spol. prod.), 
epizoda Hra z cyklu Nevinné lži (TV-2014), celovečerní drama osamělého mladého muže, 
poznamenaného tragickou minulostí z dětství, Čistič (2015; + spol. nám., spol. sc., spol. 
prod.); (herec) Most (TV-1992, r. Ľubo Kocka), seriál Konec velkých prázdnin (TV-1994; r. 
Miloslav Luther), Vášnivý polibek (1994, Vášnivý bozk; r. Miroslav Šindelka), Škriatok (TV-
1995; r. Ľubo Kocka), Kovladov dar (TV-1998; r. Ján Chlebík), Hana a jej bratia (2000, r. 
Vladimír Adásek), Quartétto (2002, Quartétto; r. Laura Siváková), Nevěrné hry (2003; r. 
Michaela Pavlátová), absolventský film Fobie (2006; r. Michal Nohejl), Keep Smiling (2008; 
r. Paľo Korec), Anjeli (2012, Anjeli; r. Róbert Šveda), Učitelka (2016; r. Jan Hřebejk). -
vaza- 
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Daleko od lidí 
barevný, dobrodružný, psychologický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD–K, 
BRD–K, Dolby Digital, délka – 98 min. 
 
Původní název: Loin des hommes. Země původu: Francie. Výrobce: One World Films, Pathé 
(koprodukce), Perceval Pictures (koprodukce), Kaléo Films (koprodukce), Jouror 
Développement, (koprodukce), B Media 2012 – Backup Media (spolupráce), Indéfilms 2 
(spolupráce), SofiTVCiné (spolupráce), Cinémage 8 (spolupráce), Canal Plus (spolupráce), 
Ciné Plus (spolupráce), Program Media EU (podpora), Dévelopimage 2 (podpora), De la 
Procirep – Angoa (podpora), CNC (podpora). Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 24.3.2016. 
Mluveno: francouzsky, arabsky, španělsky (titulky). – Daleko od lidí. Blízko do nebe. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Maroko. 
 
AUTOŘI: Režie: David Oelhoffen. Předloha: Albert Camus (povídka Host ze sbírky Exil a 
království /L´Exil et le royaume/, 1957). Scénář: David Oelhoffen, Antoine Lacomblez. 
Kamera: Guillaume Deffontaines. Architekt: Stéphane Taillasson. Návrhy kostýmů: Khadija 
Zeggaïová. Masky: Ghislaine Nejjarová, Emmanuel Pitois, Nelly Robinová. Střih: Juliette 
Welflingová. Zvuk: Martin Boissau, Thomas Desjonquères, Emmanuel Croset. Výkonná 
produkce: Bénédicte Bellocqová, Souâd Lamriki. Producent: Marc du Pontavice, Matthew 
Gledhill. Koproducent: Olivier Charvet, Florian Genetet–Morel, Viggo Mortensen. Vizuální 
efekty: Alain Bignet (supervize). Hudba: Nick Cave, Warren Ellis. Koordinátor kaskadérů: 
Gérard Lesage, Stephane Linet. 
 
Hrají: Viggo Mortensen (učitel Daru), Reda Kateb (vesničan Mohamed), Djemel Barek 
(povstalec Slimane), Vincent Martin (četník Balducci), Nicolas Giraud (poručík Le Tallec), 
Jean–Jérôme Esposito (farmář Francis), Yann Goven (farmář René), Hatim Sadiki 
(Abdelkader), Antoine Régent (Claude), Sonia Amoriová (prostitutka), Ángela Molinaová 
(seňorita Martínez). 
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Benátkách 2015: Cena SIGNIS. 
 
Dobrodružné drama Davida Oelhoffena Daleko od lidí je volně inspirováno povídkou Host ze 
sbírky Alberta Camuse Exil a království. Scenáristé krátkou povídku obohatili o nové a 
akčnější motivy, zaznamenali počátky guerillových bojů a domorodé zvyky, ale především 
pozměnili konec na happy end (v knize se vrah dobrovolně vzdá francouzské spravedlnosti). - 
Alžírsko 1954. Učitele španělského původu Darua z jednotřídky na planině v pustém pohoří 
Atlas varuje farmář Francis před povstalci. Navrhne mu odjet do Tinguitu, než se situace 
uklidní. Učitel to však odmítne a vydá se na lov. U opuštěné boudy najde kus turbanu a louži 
krve. Spěšně se vrátí domů. Četník Balducci přiveze druhý den vesničana Mohameda, jenž 
zabil bratrance za krádež obilí. Po učiteli chce, aby jej zítra odvedl k soudu a na popravu do 
Tinguitu. Daru chce vězně ráno propustit, ale když na školu zaútočí kvůli mstě Mohamedovi 
další bratranci, ochrání jej se zbraní v ruce. Musí zasáhnout i proti farmářům Francisovi a 
Renému, kteří se domnívají, že jim Mohamed podřezal dobytek. Vyrazí se zajatcem do 
Tinguitu oklikou přes hory. Po strastiplné cestě jsou zajati povstalci, mezi nimiž učitel pozná 
spolubojovníky z druhé světové války. Další den jsou povstalci napadeni armádou a téměř 
všichni zabiti. Francouzští vojáci pošlou Darua a Mohameda do provinilcova rodiště Berziny. 
Po zážitku s prostitutkami (Mohamed ještě nikdy neměl ženu) se oba muži vydají na cestu do 
Tinguitu. Učitel dá zajatci na vybranou, buď se vydat spravedlnosti, nebo odejít do pouště ke 
kočovníkům s tím, že on potvrdí ve vesnici jeho popravu. Vesničan volí druhou variantu. Po 
návratu oznámí Daru žákům, že musí odejít. – Atmosféru příběhu, využívajícího napínavé 
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„westernové“ schéma a sahajícího až k existenciálnímu dramatu s tragikomickými prvky, 
spoluvytvářejí obrazy drsné krajiny.  –jl– 
 
DAVID OELHOFFEN (nar. 1968, Francie) začínal ve filmové produkci a nyní působí jako 
scenárista a příležitostně jako režisér. Jeho krátký snímek V montérkách byl nominován na 
Césara a jeho debut Naše shledání byl uveden na MFF v Cannes. – Filmografie: (scénář či 
spolupráce na něm, režie, není–li uvedeno jinak) kr. filmy Le mur (1996, Zeď), Big Bang 
(1997), En mon absence (2001; Za mé nepřítomnosti), Echafaudages (2004, Lešení), Sous le 
bleu (2004, V montérkách) a Aurore, une autre histoire (2006, Aurore, jiný příběh; r. Henri 
Kebabdjian; spol. sc.), drama o problémech samotářského mladíka Nos retrouvailles (2007, 
Naše shledání), dobrodružné drama podle povídky Alberta Camuse o venkovském učiteli, 
který má na počátku alžírské války v roce 1954 dopravit k soudu vraha, Daleko od lidí 
(2014, Loin des hommes), kriminální thriller Případ SK1 (2014, L’affaire SK1; r. Frédéric 
Tellier; spol. sc.), dobrodružné drama Dans les forêts de Sibérie (2016, V sibiřských lesích; 
r. Safy Nebbou; spol. sc.).  –jl– 
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Dánská dívka 
barevný, historický, psychologický, milostný příběh, adaptace, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, 
Dolby Digital 5.1/7.1, dlouhý – 120 min. 
 
Původní název: The Danish Girl. Země původu: Velká Británie, SRN, USA. Výrobce: Working 
Title / Pretty Pictures. Ve spolupráci s ReVision Pictures / Senator Film Produktion. Rok 
výroby: 2015. Premiéra: 4.2.2016. Monopol: CinemArt (do 4.2.2019). Mluveno: anglicky, 
francouzsky, německy (české titulky). – Inspirováno neuvěřitelným životním osudem. Film 
Toma Hoopera, režiséra Královy řeči a Bídníků. 
 
AUTOŘI: Námět: David Ebershoff – kniha The Danish Girl (2000, česky Dánská dívka, nakl. 
Domino, Ostrava 2016). Scénář: Lucinda Coxonová. Režie: Tom Hooper. Kamera: Danny 
Cohen. Hudba: Alexandre Desplat. Píseň: Haydn Wood, Frederik E. Weatherly: Roses of 
Picardy. Výprava: Eve Stewartová. Malby a kresby: Susannah Broughová, Eve Stewartová. 
Kostýmy: Paco Delgado. Střih: Melanie Oliverová. Zvuk: Martin Beresford. Masky: Jan 
Sewellová. Účesy: Jan Sewellová. Prostetika: Jan Sewellová. Choreografie: Alex Reynolds. 
Vizuální efekty: (koordinátorka) Helen McAvoyová; Double Negative, Prime Focus World. 
Zvláštní efekty: (supervize) Paul Dimmer. Koordinátor kaskadérů: Julian Spencer. Výkonní 
producenti: Linda Reismanová, Ulf Israel, Kathy Morganová, Liza Chasinová. Producenti: 
Tom Hooper, Gail Mutruxová, Anne Harrisonová, Tim Bevan, Eric Fellner. České titulky: 
Helena Čížková (Filmprint Digital). 
 
HERCI: Eddie Redmayne (Einar Wegener/Lili Elbe), Alicia Vikanderová (Gerda Wegenerová), 
Ben Whishaw (Henrik), Sebastian Koch (dr. Warnekros), Amber Heardová (Ulla), Matthias 
Schoenaerts (Hans Axgill), Adrian Schiller (Rasmussen), Pip Torrens (dr. Hexler). 
 
CENY: Oscar: nejlepší herečka ve vedlejší roli (Alicia Vikanderová); (nominace) nejlepší herec 
(Eddie Redmayne), nejlepší výprava (Eve Stewartová, Michael Standish), nejlepší kostýmy 
(Paco Delgado). - Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší herec v dramatu (Eddie Redmayne), 
nejlepší herečka v dramatu (Alicia Vikanderová), nejlepší hudba (Alexandre Desplat). Ceny 
BAFTA: (nominace) nejlepší britský film, nejlepší herec (Eddie Redmayne), nejlepší herečka 
ve vedlejší roli (Alicia Vikanderová), nejlepší kostýmy (Paco Delgado), nejlepší masky a účesy 
(Jan Sewellová). Britská nezávislá filmová cena: (nominace) nejlepší herečka (Alicia 
Vikanderová). 
 
LOKACE: Kodaň; Brusel; Londýn; Berlín; Norsko. 
 
Zvláštní milostný příběh Dánská dívka natočil Tom Hooper podle stejnojmenného 
bestselleru, zabývajícího se transgenderovou proměnou dánského malíře Einara Wegenera v 
Lili Elbe (1882-1931) a jeho vztahem s milovanou manželkou Gerdou Wegenerovou (1886-
1940). Kniha i film nakládají s životopisný fakty tak volně, že se vlastně ani nejedná o 
biografii, nýbrž spíše o studii dobových poměrů i intimních záležitostí, týkajících se změny 
pohlaví. Děj se odehrává v letech 1926-1931 zejména v Kodani a v Paříži. – Einar a Gerda 
tvoří šťastný malířský manželský pár. Muž slaví úspěchy krajinomalbami z rodného kraje 
Vejle, žena se živí portrétováním. Jednou požádá Einara, aby jí seděl v baletních šatech místo 
kamarádky, baletky Ully. Později ho přesvědčí, aby s ní v ženských šatech šel jako jeho 
„sestřenice“ Lili na ples. Jenže Einar a Gerda záhy zjišťují, že jejich hra se mění ve vážnou věc. 
Muž se cítí stále více jako žena a pochopí, že to v něm bylo již od dětství. Častěji se vydává za 
Lili. Sblíží se s homosexuálem Henrikem. Gerda má úspěchy s Liliinými portréty a odjede s 
manželem do Paříže. Hledá oporu u Einarova přítele z dětství Hanse Axgilla. Na její přání 
Einar/Lili dochází k různým lékařům, až se konečně setká s drážďanským gynekologem 
Warnekrosem, u nějž později podstoupí operaci (jedná se o jeden z prvních zákroků toho 
druhu). Dá si jméno Lili Elbe. Postupně se stabilizuje vztah mezi ní a Gerdou, která se jen 
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velmi obtížně vyrovnává se změnou. Jenže po druhé riskantní operaci Lili zemře. Gerda se 
mezitím sblížila s Hansem. – Kromě špičkových hereckých výkonů se snímek opírá o zvláštní 
dobovou atmosféru, k níž přispívají zejména dokonale zpracovaná scénografie, kostýmy, 
masky, účesy a vytříbená kamera. -tbk- 
 
TOM HOOPER (vl. jm. Thomas George Hooper, nar. 5.10.1972, Londýn) pochází z rodiny 
anglického obchodního konzultanta a australské univerzitní profesorky. Už ve třinácti 
letech chtěl být režisérem. Vzdělával se četbou různých příruček a natáčel filmy 16mm 
kamerou. Po maturitě sehnal peníze na první profesionální snímek Namalované tváře, 
který se mu podařilo prodat do Channel 4. Vystudoval angličtinu na Oxfordské univerzitě, 
kde také režíroval divadelní představení (např. Pohled z mostu, Proces). Po škole se živil 
režírováním reklamních spotů a díky producentovi Matthewu Robinsonovi, s nímž ho 
seznámil otec, dostal práci v televizi. Podílel se na seriálu pro mládež Byker Grove a na 
mýdlových operách Quayside a EastEnders. Větší příležitostí byla režie dvou epizod 
úspěšného komediálního seriálu Cold Feet (Šest v tom – TV) a zejména kostýmních 
minisérií Láska ve studeném podnebí a Daniel Deronda. Další televizní pořady mu už 
přinesly ocenění: šestá část kriminální série Hlavní podezřelý: Poslední svědek (nominace 
na Cenu BAFTA za drama a nominace na Emmy za režii), historická minisérie Královna 
Alžběta (Emmy za režii), komorní drama Lord Longford (Zlatá nymfa za režii na MTF v 
Monte Carlu, nominace na Cenu BAFTA za drama a režii), sedmidílná minisérie John Adams 
(nominace na Emmy za režii), která se zařadila k nejoceňovanějším americkým pořadům 
(celkem třináct Emmy). Díky úspěšné televizní kariéře se přesunul k filmu. Největšího 
ohlasu dosáhl čtyřmi Oscary vyznamenaným historickým dramatem Králova řeč, za nějž 
posbíral mnohá ocenění (mj. Oscar, Cena DGA, nominace na Cenu BAFTA a na Zlatý glóbus 
za režii, Cena BAFTA za nejlepší britský film, Donatellův David a Goya za nejlepší evropský 
film, Cena ISA za nejlepší zahraniční film). Vavříny mu přinesla i jeho další díla Bídníci 
(nominace na Cenu BAFTA za britský film) a Dánská dívka (Queer lev na MFF v Benátkách, 
nominace na Cenu BAFTA za britský film). Rád si vybírá historická témata a jeho režijní styl 
vychází především z přesného vedení herců. Vedle filmové práce se i nadále věnuje tvorbě 
reklamních spotů (Captain Morgan, Guinness, Sony Ericsson, Johnnie Walker, Jaguar). – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. o umělci, terorizovaném vlastním obrazem, 
Painted Faces (1992, Namalované tváře; + sc., prod.), drama podle dvou románů Nancy 
Mitfordové o třech dívkách z aristokratických rodin, dospívajících v meziválečném období, 
Love in a Cold Climate (TV-2001, Láska v chladném podnebí) s Rosamund Pikeovou, 
romantické drama z viktoriánského Londýna podle románu spisovatelky s mužským 
pseudonymem George Eliot, nazvané podle hlavní postavy Daniel Deronda (TV-2002) s 
Hughem Dancym a Romolou Garaiovou, další kriminální případ šéfinspektorky 
Tennisonové Prime Suspect: The Last Witness (TV-2003, Hlavní podezřelý: Poslední svědek 
– TV) s Helen Mirrenovou, psychologické drama z Jižní Afriky o newyorské advokátce a 
bývalém černošském aktivistovi, jež svede dohromady starý případ sadistického policisty, 
Red Dust (2004, Rudý prach – TV) s Hilary Swankovou a Chiwetelem Ejioforem, životopisné 
drama Elizabeth I (TV-2005, Královna Alžběta – TV) s Helen Mirrenovou, skutečné drama 
anglického aristokrata, který celý život bojoval za práva uvězněných, Longford (TV-2006, 
Lord Longford – TV) s Jimem Broadbentem, epická minisérie o životě druhého amerického 
prezidenta John Adams (TV-2008; uveden v TV) s Paulem Giamattim, skutečný příběh 
fotbalového trenéra Briana Clougha a jeho krátkého působení v mužstvu Leeds United pod 
titulem The Damned United (2009, Prokletý klub – V) s Michaelem Sheenem, drama o králi 
Jiřím VI. a neortodoxním logopedovi Lionelu Logueovi, který mu pomohl zvládnout 
zadrhávání, Králova řeč (2010, The King’s Speech) s Colinem Firthem a Geoffreym Rushem, 
adaptace jevištního muzikálu podle klasického románu Victora Huga Bídníci (2012, Les 
Misérables) s Hughem Jackmanem, Russellem Crowem a Anne Hathawayovou, skutečný 
příběh malíře Einara Wegenera, který jako jeden z prvních podstoupil operaci změny 
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pohlaví, Dánská dívka (2015, The Danish Girl; + spol. prod.) s Eddiem Redmaynem a Alicií 
Vikanderovou v úloze jeho chápavé ženy.  -mim- 
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Deadpool 
barevný, akční, komiksový, černá komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, IMAX, Dolby Atmos 
5.1, 7.1, dlouhý – 108 min. 
 
Původní název: Deadpool. Země původu: USA. Výrobce: Kinberg Genre / Donners’ 
Company. Pro Twentieth Century Fox. Ve spolupráci s Marvel Entertainment. Rok výroby: 
2016. Premiéra: 11.2.2016. Monopol: CinemArt (do 11.8.2017). Mluveno: anglicky (české 
titulky). – Překvapení! Tohle je jiný film. 
 
AUTOŘI: Námět: Rob Liefeld, Fabian Nicieza - postavy. Scénář: Rhett Reese, Paul Wernick. 
Režie: Tim Miller. II. režie: Robert Alonzo. Kamera: Ken Seng. II. kamera: Roger Vernon. 
Hudba: Tom Holkenborg. Hudební supervize: John Houlihan. Různé skladby a písně. 
Výprava: Sean Haworth. Kostýmy: Angus Strathie. Střih: Julian Clarke. Zvuk: (design) Craig 
Henighan, Wayne Lemmer, Ai-ling Lee, Warren Hendriks; David Husby. Vizuální efekty: 
(supervize) Jonathan Rothbart; (+ animace) Digital Domain, Atomic Fiction, Weta Digital; 
RodeoFX, Luma Pictures. Zvláštní efekty: (koordinátor) Alex Burdett. Koordinátoři 
kaskadérů: Robert Alonzo, Philip J. Silvera. Výkonní producenti: Stan Lee, John J. Kelly, 
Jonathan Komack Martin, Aditya Sood, Rhett Reese, Paul Wernick. Producenti: Simon 
Kinberg, Ryan Reynolds, Lauren Shuler Donnerová. České titulky: František Fuka. 
 
HERCI: Ryan Reynolds (Wade Wilson/Deadpool), Morena Baccarinová (Vanessa), Ed Skrein 
(Ajax/Francis), T.J. Miller (Weasel), Gina Caranoová (Angel), Leslie Uggamsová (slepá Al), 
Brianna Hildebrandová (Negasonic Teenage Warhead), Karan Soni (Dopinder), Jed Rees 
(náborář), Randal Reeder (Buck), Isaac C. Singleton Jr. (Boothe), Stan Lee (DJ ve strip baru); 
(hlas) Stefan Kapicic (Colossus). 
 
Ceny: Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší komedie/muzikál, nejlepší herec v komedii/muzikálu 
(Ryan Reynolds). 
 
Upovídaný antihrdina Deadpool se poprvé objevil v roce 2004 v komiksu výtvarníka Roba 
Liefelda a textaře Fabiena Niciezy. Jako další marvelovské postavy dostal „svůj“ film mj. díky 
Ryanu Reynoldsovi, který si v celovečerním debutu Tima Millera Deadpool zahrál titulní roli a 
film spoluprodukoval. – Wade Wilson, který nosí červený supermanský kostým a říká si 
Deadpool, jede taxíkem zabít muže (Francise), který ho zohyzdil. Vražedná bitka se zabijáky 
se dostane do zpráv, ale hledaný Francis unikne. Wade pak na kameru vypráví svůj příběh. 
Jako bývalý příslušník speciálních jednotek se nechával najmout na mlácení padouchů. 
Zamiloval se do prostitutky Vanessy a chtěl si ji vzít, ale nevyléčitelně onemocněl. Aby se 
milenka netrápila, tajně ji opustil a podstoupil neortodoxní experiment v pochybném zařízení 
u doktora Ajaxe (ve skutečnosti mutanta Francise). Z drastické „léčby“ vyjde se 
supermanskými a samouzdravovacími schopnostmi, ale Francis ho záměrně zohyzdí. Wade 
vyhodí Francisovo zařízení do povětří a uteče. Neodváží se jít za Vanessou. S pomocí svého 
kamaráda, barmana Weasela, hledá Francise. Chce ho přimět, aby mu napravil vzhled. 
Během pátrání pobije řadu jeho poskoků. Francis a jeho pravá ruka, mutantka Angel, chtějí 
Wadea zlikvidovat, a tak unesou Vanessu. Wade si pro ni má přijít na skládku v doku. Požádá 
o pomoc ocelového obra Colossa a mladičkou Negasonic Teenage Warhead ze školy pro 
mutanty. Boj skončí likvidací skládky, Angel i Francise. Toho Wade zastřelí, když se od něho 
dozví, že mu vizáž už nikdy nikdo nenapraví. Vanesse ale stačí, že se milenec vrátil a že je 
zdravý. – Příběh se zčásti odehrává v protagonistově minulosti. Svérázný antihrdina čas od 
času zastaví děj, aby objasnil důvody svého konání či aby se podělil o svoji „super, nikoliv 
hrdinskou“ životní filozofii. Nechybí ani odkazy na mainstreamové snímky (mj. Star Wars, X-
Men, Wolverine, Matrix) a lakonické komentáře, strefující se do jejich protagonistů i do 
známých osobností. Snímek, postavený na křečovité „nekorektnosti“ a brutalitě, vydělal v 
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USA o prvním prodlouženém tzv. prezidentském víkendu 150 milionů dolarů a ustanovil nový 
(brutálnější) směr v prezentaci komiksových filmů. –kat- 
 
TIM MILLER (nar. 1965) vystudoval animaci na Virginské svobodné univerzitě (VCU) v 
Richmondu a několik let pracoval v trikové společnosti Sony Imageworks. V březnu 1995 
založil s Davidem Stinnettem a Cat Chapmanovou Blur Studio, specializující se na vizuální 
efekty, animaci a design filmů a videoher. Společně s Jeffem Fowlerem byli nominováni na 
Oscara za animovaný film Hladový sysel. Podílel se na vizuálních efektech akčního snímku 
Scott Pilgrim proti zbytku světa a realizoval úvodní sekvence kriminálního remaku Muži, 
kteří nenávidí ženy a komiksového pokračování Thor: Temný svět. Jako režisér debutoval 
mimořádně úspěšným komiksovým dobrodružstvím Deadpool. S manželkou Jennifer 
Millerovou, která v Blur Studio vede oddělení designu, vychovává dceru. – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) kr. anim. filmy Aunt Luisa (2002, Teta Luisa; spol. režie Paul 
Taylor; + sc.) a Rockfish (2003, Ropušnice; + spol. nám., sc., spol. anim.), Muži, kteří 
nenávidí ženy (2011, The Girl with the Dragon Tattoo; r. David Fincher; II. režie), Thor: 
Temný svět (2013, Thor: The Dark World; r. Alan Taylor; spol. II. režie), akční snímek 
Deadpool (2016, Deadpool) s Ryanem Reynoldsem v titulní úloze superhrdiny sprosťáka; 
(výkonná produkce, není-li uvedeno jinak) kr. anim. filmy In the Rough (2004, 
Neobroušený kámen; r. Paul Taylor; + spol. nám.), Gopher Broke (2004, Hladový sysel; r. 
Jeff Fowler; + spol. nám.) a A Gentlemen’s Duel (2006, Džentlmenský duel; r. Francisco 
Ruiz, Sean McNally; + spol. sc.). -mim- 
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Deepwater Horizon: Moře v plamenech 
barevný, katastrofický, akční, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Atmos 5.1, dlouhý – 
108 min. 
 
Původní název: Deepwater Horizon. Země původu: USA. Výrobce: Di Bonaventura Pictures, 
Closest to the Hole, Leverage Entertainment. Pro Summit Entertainment, Participant Media. 
Ve spolupráci: TIK Film. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 29.9.2016. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Příběh inspirovaný skutečnými hrdiny. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: Chalmette (Louisiana). 
 
AUTOŘI: Režie: Peter Berg. Pomocná režie: Kevin Scott (II. režie). Námět: Matthew Sand. 
Předloha: David Barstow, David Rohde, Stephanie Saulová (novinový článek Deepwater 
Horizon’s Final Hours (Poslední hodiny Deepwater Horizon, New York Times 25.12.2010). 
Scénář: Matthew Michael Carnahan, Matthew Sand. Kamera: Enrique Chediak, Hans Bjerno 
(letecké záběry), Phil Pastuhov (letecké záběry), Peter Zuccarini (záběry pod vodou). 
Architekt: Chris Seagers. Návrhy kostýmů: Kasia Walicka-Maimoneová. Střih: Gabriel 
Fleming, Colby Parker Jr. Zvuk: David Wyman, Renée Tondelliová, Wylie Stateman (design 
zvuku), Dror Mohar (design zvuku), Harry Cohen (design zvuku). Výkonná produkce: 
Jonathan King, Jeff Skoll, Mark Wahlberg. Producent: Lorenzo Di Bonaventura, Mark 
Vahradian, Stephen Levinson, David Womark. Koproducent: Todd Lewis, Cliff Lanning, Petra 
Holtorf-Strattonová. Vizuální efekty: Craig Hammack (supervize), Jason Snell (supervize), 
Jason Billington (supervize), Industrial Light & Magic, Iloura, Hybride, Base FX. Zvláštní 
efekty: Burt Dalton (supervize). Hudba: Steve Jablonsky, Jon Aschalew (ambientní hudba). 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Kevin Scott (supervize), Tim 
Trella. 
 
Hrají: Mark Wahlberg (Mike Williams), Kurt Russell (Jimmy Harrell), Douglas M. Griffin 
(Landry), James DuMont (OʹBryan), Joe Chrest (Sims), Gina Rodriguezová (Andrea), Brad 
Leland (Kaluza), John Malkovich (Vidrine), Dave Maldonado (Kuchta), JD Evermore (J.D. 
Revette), Ethan Suplee (Jason Anderson), Jason Pine (Stephen Ray Curtis), Jason Kirkpatrick 
(Aaron Dale Burkeen), Kate Hudsonová (Felicia Williamsová), Stella Allenová (Sydney 
Williamsová), Dylan OʹBrien (Caleb), Peter Berg (pan Skip). 
 
České titulky: Petr Putna (Filmprint Digital).  
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší střih zvukových efektů (Wylie Stateman, Renée 
Tondelliová), nejlepší vizuální efekty (Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington, Burt 
Dalton). – Cena BAFTA: (nominace) nejlepší zvuk (Dror Mohar, Mike Prestwood Smith, Wylie 
Stateman, Renée Tondelliová, David Wyman).  
 
Katastrofický akční snímek režiséra Petera Berga Deepwater Horizon: Moře v plamenech 
popisuje skutečnou havárii poloponorné vrtné plošiny Deepwater Horizon firmy BP, k níž 
došlo 20. dubna 2010 v Mexickém zálivu. Dva dny poté se plošina potopila... - Děj je uvozen 
výpovědí hlavního technického inženýra Mikea Williamse před vyšetřovací komisí. - Mike se 
po volnu, stráveném doma s milovanou manželkou Felicií a dcerkou Sydney, vrací na vrtnou 
plošinu Deepwater Horizon. Harmonogram prací nabral třiačtyřicet dnů zpoždění. V 
helikoptéře, dopravující pracovníky na plošinu, je mj. jako jediná žena mladá navigátorka 
Andrea a také vedoucí instalace plošiny Jimmy Harrell. Plošina je 66 kilometrů od 
lousianského pobřeží, 1585 metrů nad mořským dnem a má 126 pracovníků. Harrell zjistí, že 
zástupci BP Vidrine a Skip poslali domů skupinu, která měla provést karotáž cementace vrtu. 
Vyžádá si negativní tlakové testy. Výsledky se mu nezdají, ale Vidrine je spokojený. Plošina 
má ukončit vrt. Nedaleko od ní je nákladní loď Bankston, na níž má být uložen výplach. Jenže 
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selže preventr a dojde k výbuchu. Ten slyší Mike, který právě skypuje se ženou. Vzápětí se 
spojení přeruší. Ve vrtné kabině nastane plynový poplach. Z vrtu jde výron. Pracovníci se mají 
evakuovat. U záchranných člunů je tlačenice. Ošklivě pořezaný Jimmy, který byl v okamžiku 
výbuchu ve sprše, skoro nevidí. Pracně se dostane do velína. - Felicia volá Pobřežní stráž. 
Dozví se, že plošina hoří. - Mike objasní Jimmymu, že výron způsobil explozi s následnou 
řadou sekundárních výbuchů. Posádka se s pomocí námořníků z Bankstonu dostane na 
palubu lodi. Někteří z mužů zahynou, když se snaží zabránit ještě většímu neštěstí. K hořící 
plošině přilétají první vrtulníky Pobřežní stráže. Mike a Andrea se zachrání riskatním skokem 
do vody jako poslední. Jimmy čte na palubě Bankstonu jména. Z osádky vrtné kabiny se 
nikdo neozve… Všichni pokleknou k modlitbě. Na pevnině se přeživší setkají se svými 
blízkými. – Snímek takřka dokumentárním způsobem a s kontraproduktivním důrazem na 
technické detaily (pro laika s obtížně pochopitelnými) přibližuje havárii, jež způsobila největší 
ekologickou katastrofu v americké historii. Kladem napínavého příběhu jsou autentické 
prostředí a hodnověrnost, jen místy narušená hollywoodskými klišé. Tvůrci se zabývají pouze 
samotnou havárií, nikoliv následnými náročnými záchrannými pracemi při likvidaci havárie a 
jejími drastickými ekologickými dopady. Zároveň staví do protikladu poctivou práci dělníků a 
inženýrů s neodborným jednáním manažerů, tlačených chamtivostí své firmy; právě to bylo 
podle nich příčinou katastrofy. Pod závěrečnými titulky jsou fotografie skutečných aktérů se 
stručnými informacemi o jejich dalším osudu. –kat-  
 
PETER BERG (vl. jm. Peter Winkler Berg, nar. 11.3.1962, New York) vyrůstal v městečku 
Chappaqua ve státě New York. Vystudoval divadlo na Macalester College v Minnesotě 
(1984), kde účinkoval na místních scénách. V polovině 80. let přijel do Kalifornie a objevil 
se v epizodních rolích různých filmů a TV seriálů The Equalizer (Vyrovnávač), 21 Jump 
Street (Jump Street 21 – TV) a Ohara. Diváckou popularitu získal postavou dr. Billyho 
Kronka v úspěšném TV seriálu Chicago Hope (1995-99, Nemocnice Chicago Hope; + spol. 
sc., spol. režie – TV). Uplatnil se též ve filmech, mj. jako rozmrazený Frank Lovegren ve sci-
fi snímku Pozdě k večeři, intelektuální voják Bud Miller v pozoruhodném válečném 
dramatu Půlnoční přepadení, naivní milenec Mike Swale v kriminálním thrilleru Ďábelská 
svůdkyně či machistický policista Joey Randone v dramatu Země policajtů. Od konce 90. let 
se více věnuje režii; největší divácký úspěch mu přinesl snímek Hancock, ovšem nejvíce je 
ceněno jeho válečné drama podle skutečné události Na život a na smrt (nominace na Cenu 
WGA za scénář). Jako host účinkoval v TV seriálech Fallen Angels (Padlí andělé – TV), The 
Naked Truth (Nahá pravda), Alias (uveden v TV), The King of Queens (Dva z Queensu – TV) 
a byl scenáristou a režisérem pilotního dílu TV seriálu z prostředí psychiatrické kliniky 
Wonderland (2000, Země divů; nám., spol. prod.), který byl záhy zrušen. S producentkou 
Sarah Aubreyovou založil výrobní společnost Film 44, v níž kromě vlastních i cizích snímků 
také vyvíjí a produkuje TV seriály, např. podle vlastního filmu Friday Night Lights (2006-
2011, Světla páteční noci; spol. sc., spol. režie, spol. prod.), za nějž byl dvakrát nominován 
na Cenu Emmy (režie pilotního dílu, dramatický seriál), lékařský Trauma (2009-2010, 
Záchranka San Francisco – TV), dok. sportovní seriál 30 for 30 (2009-2016; + spol. režie – 
TV), kriminální Prime Suspect (2011-2012, Hlavní podezřelý; + spol. režie, herec) podle 
stejnojmenného britského seriálu, sportovní dok. o boxerském koučovi On Freddie Roach 
(2012, Den Freddieho Roache; + spol. režie – TV), talk show se známým boxerským 
komentátorem The Fight Game with Jim Lampley (2012, Mač s Jimem Lampleym), další 
sportovní dok. show State of Play (2013-201?, Stav hry), fantasy seriál The Leftovers (2014-
1?, Pozůstalí; + spol. režie, herec – TV) a další sportovní seriál Ballers (2015-201?, Hráči; + 
spol. režie – TV). Napsal jednoaktovku Miles a Mickey (1995). – Filmografie: (herec, není-li 
uvedeno jinak) Miracle Mile (1988, Zázračná míle; r. Steve DeJarnatt), Quiet Victory: The 
Charlie Wedemeyer Story (TV-1988, Tiché vítězství: Příběh Charlieho Wedemeyera; r. Roy 
Campanella II), Never on Tuesday (1988, Nikdy v úterý; r. Adam Rifkin), Going Overboard 
(1989, Holky na obzoru; r. Valerie Breimanová – V), Tale of Two Sisters (1989, Příběh dvou 
sester; r. Adam Rifkin), Heart of Dixie (1989, Srdce jihu; r. Martin Davidson – TV), Shocker 
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(1989; r. Wes Craven – V), Race for Glory (1989, Boj o slávu; r. Rocky Lang – V), Forradalom 
után (1990, Po revoluci; r. András Szirtes), Genuine Risk (1990, Skutečné riziko; r. Kurt 
Voss), Crooked Hearts (1991, Pokřivená srdce; r. Michael Bortman – V), Late for Dinner 
(1991, Pozdě k večeři; r. W.D. Richter – TV), A Midnight Clear (1991, Hlídka v Ardenách; r. 
Keith Gordon – V), Aspen Extreme (1993, Osudný svah v Aspenu; r. Patrick Hasburgh – TV), 
Oheň v oblacích (1993, Fire in the Sky; r. Robert Lieberman), A Case for Murder (TV-1993, 
Důvod k vraždě; r. Duncan Gibbins – V), Ďábelská svůdkyně (TV-1993, The Last Seduction; 
r. John Dahl), Rise and Walk: The Dennis Byrd Story (TV-1994, Vzestup a pád Dennise 
Byrda; r. Michael Dinner – TV), Trestanec F.T.W. (1994, F.T.W.; r. Michael Karbelnikoff), 
Unveiled (1994, Odhalení; r. William Cole – V), Across the Moon (1994, Napříč Měsícem; r. 
Lisa Gottliebová), Sex po telefonu (1996, Girl 6; r. Spike Lee), The Great White Hype (1996, 
Velký švindl; r. Reginald Hudlin – V), Země policajtů (1997, Cop Land; r. James Mangold), 
Dill Scallion (1999; r. Jordan Brady), Corky Romano (2001, Corky Romano – Noční můra 
mafie; r. Rob Pritts – V), Collateral (2004, Collateral; r. Michael Mann), Sejmi eso (2007, 
Smokin’ Aces; r. Joe Carnahan), Hrdinové a zbabělci (2007, Lions for Lambs; r. Robert 
Redford); (režie, není-li uvedeno jinak) černá komedie Šest pohřbů a jedna svatba (1998, 
Very Bad Things; + sc., spol. píseň) s Christianem Slaterem a Cameron Diazovou, 
dobrodružná komedie z Amazonie Vítejte v džungli (2003, The Rundown) s Dwaynem 
Johnsonem, příběh středoškolského fotbalového týmu Friday Night Lights (2004, Světla 
páteční noci; + spol. sc. – V) s Billym Bobem Thorntonem v úloze kouče, politický thriller o 
vyšetřování teroristického útoku v saúdskoarabském Rijádu Království (2007, The 
Kingdom; + spol. prod., herec) s Jamiem Foxxem a Jennifer Garnerovou, fantastická akční 
komedie Hancock (2008, Hancock) s Willem Smithem v titulní roli problematického 
superhrdiny, thriller z paluby vesmírné lodi Virtuality (TV-2009; + spol. prod.), který měl 
být pilotem zamýšleného seriálu, akční sci-fi o boji s mimozemskou invazí Bitevní loď 
(2012, Battleship; + spol. prod., herec), inspirovaná oblíbenou deskovou hrou, drama 
zvláštní jednotky na nebezpečné misi v Afghánistánu, natočené podle skutečné události, 
Na život a na smrt (2013, Lone Survivor; + sc., spol. prod., herec) s Markem Wahlbergem, 
první část dok. seriálu o vědeckých výzkumech, ovlivňujících naše životy, Breakthrough 
(TV-2015, Průlomové objevy – TV), nazvaná Fighting Pandemics (Boj s pandemiemi; + hlas), 
skutečný příběh počátku velké ekologické katastrofy, způsobené havárií na vrtné plošině, 
Deepwater Horizon: Moře v plamenech (2016, Deepwater Horizon; + herec) s Markem 
Wahlbergem, Kurtem Russellem a Johnem Malkovichem, dramatická rekonstrukce 
událostí, vedoucích k teroristickému útoku během bostonského maratonu, Patriots Day 
(2016) s Johnem Goodmanem a Markem Wahlbergem; (podíl na produkci či výkonné 
produkci, není-li uvedeno jinak) The Half Life of Timofey Berezin (2006, Poločas rozpadu 
Timofeje Berezina; r. Scott Z. Burns – TV), Lars and the Real Girl (2007, Lars a jeho vážná 
známost; r. Craig Gillespie – V), The Losers (2010, Parchanti; r. Sylvain White; spol. sc. – V), 
Hercules (2014, Hercules; r. Brett Ratner), Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of 
Destiny (2016, Tygr a drak: Meč osudu; r. Wo-Ping Yuen), Hell or High Water (2016, Ať se 
děje cokoli; r. David Mackenzie), dok. Serena (TV-2016; r. Ryan White).  -mim- 
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Den nezávislosti: Nový útok 
barevný, akční, katastrofický, sci-fi, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 3-D, IMAX, Dolby 
Atmos 5.1, 7.1, dlouhý – 120 min. 
 
Původní název: Indenpendence Day: Resurgence. Země původu: USA. Výrobce: Twentieth 
Century Fox. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 23.6.2016. Mluveno: anglicky (titulky – 2-D, 
IMAX), česky (dabováno – 2-D, 3-D). – Dvacet let jsme se připravovali. Oni také. 
 
Distribuce: CinemArt (do 23.12.2017). Lokace: USA - Albuquerque (Nové Mexiko), Los 
Angeles (Kalifornie), Solné pláně Bonneville (Utah), West Wendover (Nevada). Velká Británie 
- Londýn. Spojené arabské emiráty - Dubaj (Burdž Chalífa). Singapur.  
  
AUTOŘI: Režie: Roland Emmerich. Námět: Roland Emmerich, Dean Devlin, James A. Woods; 
Roland Emmerich (postavy), Dean Devlin (postavy). Scénář: Roland Emmerich, Dean Devlin, 
Nicolas Wright, James A. Woods, James Vanderbilt. Kamera: Markus Förderer. Architekt: 
Barry Chusid. Návrhy kostýmů: Lisy Christlová. Masky: Thomas Nellen, Jennifer Bellová 
(účesy). Střih: Adam Wolfe. Zvuk: David Brownlow. Výkonná produkce: Ute Emmerichová, 
Larry Franco, Carsten Lorenz. Producent: Dean Devlin, Roland Emmerich, Harald Kloser. 
Koproducent: Volker Engel, Marco Shepherd, K.C. Hodenfield. Vizuální efekty: Volker Engel 
(supervize), Uncharted Territory, Scanline VFX, Weta Digital Limited, MPC, Image Engine, 
Cinesite, Digital Domain, Trixter Film, Luxx Studios. Zvláštní efekty: David Green 
(koordinátor). Hudba: Harald Kloser, Thomas Wanker. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: John Stoneham Jr. 
 
Hrají: Liam Hemsworth (Jake Morrison), Jeff Goldblum (David Levinson), Bill Pullman 
(prezident Whitmore), Maika Monroeová (Patricia Whitmoreová), Jessie T. Usher (Dylan 
Hiller), Travis Tope (Charlie Miller), Judd Hirsch (Julius Levinson), Charlotte Gainsbourgová 
(Catherine Marceauxová), William Fichtner (generál Adams), Angelababy (Rain Lao), Sela 
Wardová (prezidentka Lanfordová), Nicolas Wright (Floyd Rosenberg), Deobia Oparei 
(Dikembe Umbutu), Joey Kingová (Sam), John Storey (dr. Isaacs), Brent Spiner (dr. Okun), 
Vivica A. Foxová (Jasmine Hillerová), Chin Han (komandér Ťiang), Robert Loggia (generál 
Grey), John Storey (dr. Isaacs).  
 
Dabing: Michal Holán (Jake Morrison), Pavel Trávníček (David Levinson), Pavel Soukup 
(prezident Whitmore), Anna Brousková (Patricia Whitmoreová), Martin Písařík (Dylan Hiller), 
Karel Heřmánek ml. (Charlie Miller), Karel Heřmánek (Julius Levinson), Kateřina Peřinová 
(Catherine Marceauxová), Vladislav Beneš (generál Adams), Eva Josefíková (Rain Lao), Jakub 
Saic (Floyd Rosenberg), Bohdan Tůma (Dikembe Umbutu), Zuzana Žáková (Sam), Jiří Ployhar 
(dr. Isaacs), Vlastimil Zavřel (dr. Okun), Sela Wardová (prezidentka Lanfordová).  
 
České titulky: Petr Putna. Překlad české verze: Zdeněk Hofmann. Dialogy české verze: Petr 
Pospíchal. Režie české verze: Petr Pospíchal (Barrandov studio). 
 
V úspěšném americkém blockbusteru německého režiséra Rolanda Emmericha Den 
nezávislosti (1996, Independance Day) se Zemi, napadenou vesmírnými loděmi 
mimozemšťanů, podařilo zachránit. Snímek, který spojoval žánrové prvky katastrofických, 
válečných, hororových a sci-fi filmů, se stal jedním z komerčně nejúspěšnějších titulů všech 
dob (při rozpočtu 75 milionů dolarů vydělal úctyhodných 817 milionů). Po dvaceti letech se 
(nejen) režisér, pamětníci a osiřelí potomci někdejších hrdinů vrátili, aby společně s dalšími 
statečnými ve snímku Den nezávislosti: Nový útok čelili opět od 2. do 4. července takřka 
totožným způsobem ještě masivnější mimozemské hrozbě. Světoví lídři se tehdy dostatečně 
poučili, a tak se posledních dvacet let na Zemi neslo ve znamení nebývalého míru a 
mezinárodní spolupráce. – Bývalého amerického prezidenta Whitmorea probudí zlý sen, v 
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němž mimozemšťané napadli Zemi. Ve Washingtonu probíhají přípravy na oslavu Dne 
nezávislosti. V Nevadě se ve vězení bouří mimozemšťané, kteří do té doby byli v klidu 
(později vyjde najevo, že oslavují). Ředitel ústavu Vesmírné obrany David Levinson v Africe 
navštíví diktátora Umbutua, na jehož území je zbytek zničené lodi mimozemšťanů, v níž se 
náhle rozsvítila světla. Potká tu francouzskou psycholožku Catherine, odbornici na vliv 
mimozemšťanů na lidský mozek. Piloti Jake Morrison (snoubenec Whitmoreovy dcery 
Patricie) a jeho kamarád Charlie Miller (oba sirotci od roku 1996) při přistání na základně na 
Měsíci málem havarují. Doletí sem i legační letka v čele s Dylanem Hillerem, jehož otec před 
dvaceti lety padl. Doktor Okun, který byl vystaven kolektivnímu myšlení mimozemšťanů, se 
po dvaceti letech probere. K Zemi dorazí obří vesmírná loď a zaútočí. Východní pobřeží USA 
je zdevastováno, stejně jako evropská a asijská města; podle Levinsona, který se s Catherine 
a s Umbutuem vrací do USA, mimozemšťané rádi ničí památky. Prezidentka Lanfordová se 
štábem padne mimozemšťanům (slizkým bradavičnatým tvorům) za oběť v atomovém krytu. 
Generál Adams složí prezidentskou přísahu. Pozemšťané se pokusí proniknout do mateřské 
lodě ke královně, doufajíce, že když ji zabijí, zachrání Zemi. Mimozemšťané plazmovým 
vrtákem hloubí díru v moři. Dostanou-li se k zemskému jádru, bude to konec života na Zemi. 
Hlášení odtud podávají Adamsovi hledači pokladů, kteří jako jediní neodpluli a mají od vlády 
slíbenou tučnou odměnu. Letci v čele s Jakem, Charliem a Dylanem proniknou do mateřské 
lodi zlikvidovat královnu, jenže jsou sestřeleni. Přežijí, ale jejich stroje jsou zničeny. Prezident 
Whitmore s atomovou bombou a s podporou navrátivších se letců pronikne ke královně, i 
když ví, že se nevrátí. Mise Návnada je nakonec úspěšně završena. Lidstvo může začít 
napravovat škody... – Tvůrci standardně zapracovávají do „velkého“ příběhu osobní 
traumata, statečnost, lásku, dojemné i humorné momenty, povinný americký patriotismus i 
ideu soudržného celosvětového spojenectví, ale výsledek přes veškeré efekty a dechberoucí 
bojové scény působí prvoplánově až naivně. Snímek je věnován Robertu Loggiovi (1930-
2015), představiteli generála Williama Greye.  –kat- 
 
ROLAND EMMERICH (nar. 10.11.1955, Obertürkheim, Stuttgart, Bádensko-
Württembersko) vyrůstal v nedalekém Sindelfingenu, kde měl jeho otec firmu na výrobu 
zahradnického náčiní. Od mládí projevoval výtvarné nadání a po maturitě pracoval v 
reklamní agentuře a na tříměsíční stáži v TV stanici Süddeutsche Rundfunk. Vystudoval 
Vysokou televizní a filmovou školu v Mnichově (HFFM; 1977-81), kde z oboru filmové 
výpravy přešel na režii. Absolvoval vědecko-fantastickým snímkem Princip Noemovy archy, 
který zahajoval MFF v Berlíně 1984 a posléze byl uveden v komerční distribuci řady zemí. 
Žánru sci-fi zůstal věrný i v další tvorbě a na začátku 90. let využil pozvání producenta 
Maria Kassara, aby po Andrewu Davisovi převzal režii Univerzálního vojáka. Začal 
scenáristicky spolupracovat s bývalým hercem Deanem Devlinem, který se rovněž připojil 
jako partner do produkční společnosti Centropolis, již Emmerich založil s mladší sestrou 
Ute. Stal se spolehlivým režisérem nákladných hollywoodských podívaných, z nichž 
nejzdařilejší byl Den nezávislosti (mj. výroční sci-fi cena Saturn za režii). Dva z jeho snímků 
odstartovaly TV seriály, hrané Stargate SG-1 (1997-2007, Hvězdná brána – TV), SGU 
Stargate Universe (2009-11, Hvězdná brána: Hluboký vesmír – TV), na nichž se nepodílel, a 
animovaný Godzilla (1998-2001), na němž spolupracoval jako výkonný producent. Byl také 
tvůrcem TV seriálu o muži, jenž se po padesáti letech vrátí z mimozemského zajetí, The 
Visitor (1997-98, Návštěvník; + spol. sc., spol. prod.). Je sběratelem umění a jako 
homosexuál aktivně podporuje práva gayů. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
školní filmy, střm. Franzmann (1979, Frantík; spol. r. Oswald von Richthofen; + spol. sc., 
spol. střih) o chlapci, který se v roce 1937 rozhoduje, zda emigrovat či narukovat, a 
nedokončený portrét fotomodelky ASA 400 (1981; + sc.), celovečerní debut Princip 
Noemovy archy (1984, Das Arche Noah Prinzip; + sc., spol. výprava, spol. zvl. efekty, spol. 
prod.) o dvou astronautech, kteří zabrání zneužití vesmírné stanice, spielbergovský příběh 
o jedenáctiletém chlapci s výjimečnými schopnostmi Joey (1985; + spol. sc., spol. II. kam., 
spol. prod.), sci-fi komedie Hollywood Monster/Ghost Chase (1987, Lov na duchy; + spol. 
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sc., spol. prod. – V), dobrodružný snímek o soupeření v kosmických nalezištích surovin 
Měsíc 44 (1990, Moon 44; + spol. nám., spol. prod.), akční thriller Univerzální voják (1992, 
Universal Soldier) s Jeanem-Claudem Van Dammem a Dolphem Lundgrenem, dobrodružná 
sci-fi Hvězdná brána (1994, Stargate; + spol. sc.) s Kurtem Russellem, katastrofický snímek 
o napadení naší planety mimozemšťany Den nezávislosti (1996, Independence Day; + spol. 
sc., spol. prod.) s Willem Smithem a Jeffem Goldblumem, remake fantastického 
japonského filmu Godzilla (1998, Godzilla; + spol. nám., spol. sc., spol. prod.) s Matthewem 
Broderickem a Jeanem Renem, drama z války o nezávislost Patriot (2000, The Patriot; + 
spol. prod.) s Melem Gibsonem, katastrofický film o možných následcích globálního 
oteplování Den poté (2004, The Day After Tomorrow; + nám., spol. sc., spol. prod.) s 
Dennisem Quaidem a Jakem Gyllenhaalem, pseudohistorický dobrodružný snímek o 
lovcích mamutů 10 000 př.n.l. (2008, 10,000 BC; + spol. sc., spol. prod.), katastrofický film o 
konci světa 2012 (2009, 2012; + spol. sc., spol. prod.) s Johnem Cusackem a Amandou 
Peetovou, historické drama o skutečném autorství Shakespearových děl Anonym (2011, 
Anonymous; + spol. prod.) s Rhysem Ifansem a Rafem Spallem, neprodaný pilot Dark Horse 
(TV-2012, Černý kůň; + spol. sc., spol. prod.), akční drama White House Down (2013, White 
House Down; + spol. prod.) s Channingem Tatumem a Jamiem Foxxem v úloze prezidenta, 
drama z New Yorku konce 60. let Stonewall (2015), pokračování úspěšného sci-fi snímku 
Den nezávislosti: Nový útok (2016, Independence Day: Resurgence; + spol. nám., spol. sc., 
spol. prod.) s Liamem Hemsworthem a Jeffem Goldblumem; (podíl na produkci či výkonné 
produkci) Eye of the Storm (1991, Oko bouře; r. Yuri Zeltser), The High Crusade (1994, 
Vesmírní křižáci; r. Klaus Knoesel, Holger Neuhäuser – V), The Thirteenth Floor (1999, 
Třinácté patro; r. Josef Rusnak – V), Pavoučí teror (2002, Eight Legged Freaks; r. Ellory 
Elkayem), Trade (2006; r. Marco Kreuzpaintner – V), Shirley Adams (2009; r. Oliver 
Hermanus), Hell (2011, Výheň; r. Tim Fehlbaum), dok. Last Will & Testament (2012, 
Poslední vůle a testament; r. Lisa a Laura Wilsonovy), dok. 35 Cows and a Kalashnikov 
(2014, 35 krav a kalašnikov; r. Oswald von Richthofen), Coming In (2014; r. Marco 
Kreuzpaintner). -mim- 
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Deník komorné 
barevný, psychologický, historický, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, délka – 96 min. 
 
Původní název: Journal d’une femme de chambre. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: 
Les Films du Lendemain, JPG Films, Les Films du Fleuve. Koprodukce: France 3 Cinéma, 
France Films, VOO, Be TV. S účastí: Canal Plus, Ciné Plus, France Télévisions, CNC. Ve 
spolupráci: Manon 5, Palatin Etoile 12, B Media 2012-Backup Media, Cofinova 11, La Banque 
Postale Image 7, Sofitvciné 2. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 10.3.2016. Distribuce: Film 
Europe. Mluveno: francouzsky (titulky). – Podváděj a pracuj. 
 
Lokace: Pas-de-Calais: Berck, Yvelines: Le Mesnil-Saint-Denis.  
 
AUTOŘI: Režie: Benoît Jacquot. Předloha: Octave Mirabeau (kniha Le Journal d’une femme 
de chambre, 1900, česky Deník komorné, naposledy nakl. Svoboda, Praha 1993). Scénář: 
Hélène Zimmerová, Benoît Jacquot. Kamera: Romain Winding. Architekt: Katia Wyszkopová. 
Návrhy kostýmů: Anaïs Romandová. Masky: Liliane Ramettaová (návrhy masek), Joëlle 
Dominiqueová (účesy). Střih: Julia Grégoryová. Zvuk: Olivier Goinard (design), Pierre 
Mertens, Paul Heymans. Výkonná produkce: Kristina Larsenová. Producent: Kristina 
Larsenová, Jean-Pierre Guérin. Koproducent: Delphine Tomsonová, Luc Dardenne, Jean-
Pierre Dardenne. Hudba: Bruno Coulais.  
 
Hrají: Léa Seydouxová (Célestine), Vincent Lindon (Joseph), Clotilde Molletová (paní 
Lanlaireová), Hervé Pierre (pan Lanlaire), Mélodie Valembergová (Marianne), Patrick 
D’Assumçao (kapitán), Rosette (slečna Rose), Vincent Lacoste (pan Georges), Joséphine 
Derenneová (paní Mendelssohnová), Dominique Reymondová (zprostředkovatelka), Adriana 
Astiová (Elvira Parsiová), Yvette Petitová (paní Gouinová).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (volně podle překladu Radovana Krátkého).  
 
Další adaptaci románu Octava Mirbeaua (1848-1917) Deník komorné, považovaného za 
vrcholné dílo francouzského naturalismu, natočil pod stejným názvem Benoît Jacquot téměř 
jako idylický obraz francouzského venkova na počátku dvacátého století, pod jehož 
povrchem to však nenápadně vře. Tím se značně odlišil od nejznámějšího přepisu Luise 
Buñuela (1964, Le journal d’une femme de chambre) s Jeanne Moreauovou v titulní roli, jenž 
byl sarkastickou a značně kritickou reflexí dobové venkovské společnosti. V nové verzi hraje 
komornou Célestine, přicházející z Paříže na venkovské sídlo manželů Lanlaireových zvané 
Převorství, Léa Seydouxová. Protřelá dívka se v domácnosti rychle zorientuje. Jen se 
sebezapřením přemáhá sekýrování zatrpklé paní domu a je jí k smíchu záletnictví jejího 
muže. Zato má respekt a je přitáhována k antisemitskému kočímu a zahradníku Josephovi. 
Soucítí s tlustou kuchařkou Marianne, která později přijde do jiného stavu s pánem. 
Lanlaireovi mají rozepře se sousedem, rázným kapitánem ve výslužbě, s nímž žije jeho 
služebná Rose. Po její nečekané smrti nabídne kapitán Célestine sňatek, ale ta odmítne. 
Dívka často vzpomíná na minulost, třeba na to, jak se milovala s nemocným mladíkem, který 
přitom zemřel. V lese někdo znásilnil a zavraždil malou dívku. Rose podezírá Lanlairea, ale 
Célestine podezírá Josepha. Netají se tím před ním, ale zároveň se s ním sblíží. Muž si ji chce 
vzít a koupit kavárničku v Cherbourgu. Dvojice proto ukradne stříbro Lanlaireových a svede 
to na zloděje. Joseph pak dá výpověď a opustí Převorství. Po čase se tajně vrátí pro Célestine, 
která s ním odjede. -tbk- 
 
BENOÎT JACQUOT (nar. 5.2.1947, Paříž) byl již v sedmnácti letech filmovým nadšencem. 
Profesionální dráhu začínal v roce 1965 jako asistent Bernarda Borderieho na filmu ze série 
o krásné Angelice a později jako asistent Marguerite Durasové, Marcela Carného a Rogera 
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Vadima. V 70. letech pracoval pro televizi, kde mj. natočil dvoudílný dokument o 
postmoderním psychoanalytikovi Jacques Lacan: la psychanalyse (TV-1974). Je členem 
skupiny L’exception, věnující se filmové reflexi. V celovečerní tvorbě, v níž byl zpočátku 
ovlivněn Robertem Bressonem, debutoval jako režisér snímkem Vrah hudebník. V jeho 
různorodých filmech (často adaptacích literárních děl), jež se většinou odehrávají v 
minulosti a jsou věnovány především ženským osudům, vystupují známé francouzské 
herečky (mj. Virginie Ledoyenová, Isabelle Adjaniová, Isabelle Huppertová, Catherine 
Deneuveová, Isild Le Bescoová). Jacquotova díla bývají uváděna na prestižních festivalech 
(Berlín, Cannes, Benátky, Karlovy Vary). Získal Cenu Louise Delluca za snímek Sbohem, 
královno, za nějž byl rovněž nominován na Césary za nejlepší film, režii a scénář-adaptaci. 
– Byl přítelem hereček Dominique Sandaové a Judith Godrècheové, s herečkou Anne 
Consignyovou má syna Vladimira Consignyho. – Filmografie: (neúplná; režie, není-li 
uvedeno jinak) adaptace Dostojevského novely Nětočka Nězvanovová s názvem L’assassin 
musicien (1974, Vrah hudebník; + sc.), drama Les enfants du placard (1977, Nařčené děti; + 
sc.), romantický příběh Les ailes de la colombe (1980, Křídla holubice; + spol. sc.), Una villa 
aux environs de New York (TV-1983, Vila blízko New Yorku), romantický příběh Corps et 
biens (1986, Tělem i duší; + sc.), Les mendiants (1988, Žebráci; + spol. sc.), La bête dans la 
jungle (TV-1988, Zvíře v džungli), Elvire-Jouvet 40 (TV-1988), romantické drama La 
désenchantée (1990, Rozčarovaná; + sc.), Emma Zunz (TV-1992, Emma Zunzová – TV), 
psychologický snímek La fille seule (1995, Samotná; + spol. sc.), La vie de Marianne (TV-
1995, Mariannin život), drama Le septième ciel (1997, V sedmém nebi; + spol. sc.), filmová 
verze TV filmu pod názvem Marianne (1997), hořká komedie Pas de scandale (1997, Žádný 
skandál), celovečerní dok. Par coeur (1998, Nazpaměť), mysteriózní drama L’école de la 
chair (1998, Propadnout tělem), hořká komedie La fausse suivante (1999, Falešná 
komorná), životopisný snímek Sade (2000, Markýz de Sade/Sade – TV), filmové zpracování 
opery Tosca (2000), psychologické drama z přelomu 19. století Adolphe (2002; + spol. sc.), 
Princesse Marie (TV-2004, Princezna Marie), psychologické road movie À tout de suite 
(2004, Tak za chvilku; + sc.), Gaspard le bandit (TV-2006, Bandita Gaspard), psychologický 
příběh z Indie L’intouchable (2006, Nedotknutelná; + sc.), psychologický film Villa Amalia 
(2009; + sc.), přepis opery Werther (2010), drama z roku 1865 Au fond des bois (2010, 
Hypnóza; + spol. sc.), Les faux monnayeurs (TV-2010, Penězoměnci), historické drama Les 
adieux à la reine (2012, Sbohem, královno; + spol. sc. – V), psychologický snímek Tři srdce 
(2014, 3 coeurs; + spol. sc.), další adaptace románu Octavea Mirbeaua Deník komorné 
(Journal d’une femme de chambre; + spol. sc.), drama À jamais (2016, Navždy; + spol. sc.); 
(podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) Retour à la bien-aimée (1979, Návrat k milované; r. 
Jean-François Adam), Buisson ardent (1987, Ohnivý keř; r. Laurent Perrin); (herec) Le 
théâtre des matières (1977; r. Jean-Claude Biette), La mémoire courte (1979, Krátká 
paměť; r. Eduardo de Gregorio), Mauvais fille (2012, Špatná dcera; r. Patrick Mille), 
Cherchez Hortense (2012, Hledání Hortensie; r. Pascal Bonitzer), Casse-tête chinois (2013, 
Čínská skládačka; r. Cédric Klapisch). -tbk- 
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Devátý život Louise Draxe 
barevný, psychologický, horor, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, zvuk - 5.1, 
dlouhý – 108 min. 
 
Původní název: The 9th Life of Louis Drax. Země původu: Kanada, USA, Velká Británie. 
Výrobce: Blank Tape, Brightlight Pictures, Fire Axe Pictures (spolupráce), Summit Premiere 
(zákazník), Miramax (zákazník). Rok copyright: 2015. Premiéra: 20.10.2016. Mluveno: 
anglicky (titulky). – Odhalte tajemství. Film na motivy slavného knižního bestselleru. 
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: Kanada: Vancouver, Britská Kolumbie. 
 
AUTOŘI: Režie: Alexandre Aja. Předloha: Liz Jenkinsová (román The Ninth Life of Louis Drax, 
2006). Scénář: Max Minghella. Kamera: Maxime Alexandre. Architekt: Rachel OʹTooleová. 
Návrhy kostýmů: Carla Hetlandová. Masky: Connie Parkerová. Střih: Baxter. Zvuk: Michael 
O’Farrell, Darren Brisker. Výkonná produkce: Zanne Devineová, Rosanne Korenbergová. 
Producent: Shawn Williamson, Alexandre Aja, Timothy Bricknell, Max Minghella. 
Koproducent: Justine Raczkiewiczová. Vizuální efekty: Angela Barsonová (supervize), 
BlueBolt, LenscareFX. Zvláštní efekty: Jack Osmond (koordinátor). Koordinátor kaskadérů: 
Paul Wu. 
 
Hrají: Jamie Dornan (dr. Allan Pascal), Sarah Gadonová (Natalie), Aiden Longworth (Louis), 
Aaron Paul (Peter), Oliver Platt (dr. Perez), Molly Parkerová (detektiv Daltonová), Barbara 
Hersheyová (babička), Julian Wadham (dr. Janek), Anjali Jayová (Macy). 
 
České titulky: Helena Čížková.  
 
Pod adaptací románu Liz Jenkinsové Devátý život Louise Draxe je podepsán hororový 
specialista Alexandre Aja. – Devítiletý Louis Drax je podle svých slov magnetem na nehody už 
od porodu. Má za sebou otravy jídlem či roztodivné bizarní náhody, při nichž vždy jen o 
vlásek unikl smrti. V den svých devátých narozenin se při pikniku s rodiči (kteří žijí odděleně) 
zřítí z útesu do moře. Lékaři ho prohlásí za mrtvého. On se v pitevně probere, ale záhy 
upadne do kómatu. O případ se zajímá i policie; chlapce prý srazil jeho otec Peter, který 
zmizel. Půvabná Natalie vysedává u synkova lůžka. Mladý šéf oddělení, doktor Allan Pascal, 
tvrdí, že se ne každý chce z kómatu probrat. U lůžka se objevuje tvor zarostlý mořskými 
chaluhami. Hoch mu vypráví o sezeních u psychologa Pereze. Pascala přitahuje pacient i jeho 
půvabná matka. Když se s ní políbí, Louis se na chvilku probere. Natalie později dostane 
varovný dopis od synka, že ji chce Allan osexovat. Lékař zase dostane varovné psaní, aby 
Natalii neosexoval. U Louisova lůžka najde Pascal mokro a chaluhy. Vyšetřovatelka Daltonová 
marně pátrá po pisateli. (Později se ukáže, že dopisy psal Louis prostřednictvím Pascala, který 
trpí náměsíčností.) Pascal a Natalie se pomilují. Peterovo tělo je nalezeno v jeskyni nedaleko 
místa, kde se Louis zřítil. Perez zhypnotizuje Pascala a spojí jeho mysl s Louisem. Vyjde tak 
najevo, že se rodiče na pikniku pohádali kvůli (otráveným) bonbonům pro chlapce. Natalie 
shodila Petera, syn před ní couval a zřítil se také. Chlapec ví, že za všemi jeho nehodami byla 
matka. Žena, těhotná s Pascalem, skončí v psychiatrickém ústavu, kde ji zamilovaný lékař 
navštěvuje. Podle Pereze potřebovala synkovi ubližovat, aby ho pak mohla o to víc hýčkat. 
Louis končí vyprávění: doktor Pascal si myslel, že když je Natalie krásná, je také hodná. On je 
v kómatu spokojený, protože mu už nic nehrozí, babička mu sem chodí číst a on může mluvit 
s otcem (který se mu zjevoval jako bytost z chaluh), kdy chce. – Louis je sice tragickou 
postavou, ale má výjimečně bystrý úsudek, pozorovací talent, trefné příměry, je vtipný a drzý 
zároveň, a tak smutný příběh kupodivu vyznívá pozitivně. –kat- 
 
ALEXANDRE AJA (vl. jm. Alexandre Jouan-Arcady, nar. 7.8.1978, Paříž) je synem režiséra a 
producenta Alexandra Arcadyho a filmové kritičky Mary-Jo Jouanové. Už jako dítě 
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účinkoval v otcových filmech a později pracoval jako jeho asistent. Jeho krátký snímek Za 
duhou se dostal do soutěže na MFF v Cannes. S kamarádem ze školy, scenáristou 
Grégorym Levasseurem, s nímž sdílel zálibu v amerických filmech a hororech, a s 
producentskou pomocí svého otce se pustil i do celovečerní tvorby. Zaujal hororem o 
sériovém vrahovi Noc s nabroušenou břitvou (mj. Cena za režii na Katalánském MFF v 
Sitges), který byl nepřiznanou adaptací románu Deana Koontze Intenzita. Vzbudil zájem 
klasika amerického hororu Wese Cravena, který ho pověřil režií nové verze svého snímku 
Hory mají oči. Aja, jenž si svůj pseudonym složil z počátečních písmen svého skutečného 
jména, se etabloval na zámořské filmové scéně a zařadil se k tvůrcům brutálních krvavých 
hororů jako např. Darren Lynn Bousman, Eli Roth, James Wan, Leigh Whannell nebo Rob 
Zombie, označovaným společným termínem Splat Pack. Postupně se začal věnovat také 
produkci. Jeho manželkou je marocká scenáristka a režisérka Laïla Marrakchiová. – 
Filmografie: (herec) Le grand pardon (1982, Velké odpuštění; r. Alexandre Arcady), Le 
grand carnaval (1983, Velká maškaráda; r. Alexandre Arcady), L’union sacrée (1989, 
Posvátný svazek; r. Alexandre Arcady), Le grand pardon II (1992, Velké odpuštění II; r. 
Alexandre Arcady); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Over the Rainbow (1997, Za duhou; + 
sc.), celovečerní prvotina podle povídky Julia Cortázara Graffiti, odehrávající se v 
postapokalyptickém totalitním světě, Furia (2000; + spol. sc.) s Marion Cotillardovou, akční 
thriller Entre chiens et loups (2002, Mezi psy a vlky; r. Alexandre Arcady; spol. sc.), horor o 
dvou dívkách, bránících se útokům šíleného zabijáka, Noc s nabroušenou břitvou (2003, 
Haute tension; + spol. sc.) s Cécile de Franceovou a Maïwenn, komedie Mariage mixte 
(2004, Smíšené manželství; r. Alexandre Arcady; II. režie), horor o lidech, ohrožovaných 
zmutovanými kanibaly, Hory mají oči (2006, The Hills Have Eyes; + spol. sc.) s Aaronem 
Stanfordem, Kathleen Quinlanovou a Vinessou Shawovou, příběh bývalého policisty, 
čelícího zlu ve vyhořelém obchodním domě, Zrcadla (2008, Mirrors; + spol. sc.) s Kieferem 
Sutherlandem, horor od jezera, zamořeného po zemětřesení dravými rybami, Piraňa 3D 
(2010, Piranha; + spol. prod.) s Elisabeth Shueovou jako místní šerifkou, přepis románu 
Joea Hilla o mladíkovi, jenž se stane ďáblem, aby mohl vykonat svou pomstu, Horns (2013, 
Rohy; + spol. prod. – TV) s Danielem Radcliffem, psychologický horor podle románu Liz 
Jensenové o chlapci v kómatu, jeho duševně choré matce a jeho lékaři Devátý život Louise 
Draxe (2015, The 9th Life of Louis Drax; + spol. prod.) s Jamiem Dornanem, Sarah 
Gadonovou a Oliverem Plattem; (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) P2 (2006; r. 
Franck Khalfoun; + spol. nám., spol. sc. – V), Maniak (2012, Maniac; r. Franck Khalfoun; + 
spol. sc.), Rock the Casbah (2013; r. Laïla Marrakchiová), The Pyramid (2014, Pyramida; r. 
Grégory Levasseur – TV), The Other Side of the Door (2015, Temná strana dveří; r. 
Johannes Roberts – TV). -mim- 
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Dítě Bridget Jonesové 
barevný, romantická komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, 7.1, dlouhý – 
123 min. 
 
Původní název: Bridget Jones’s Baby. Země původu: Velká Británie, USA. Výrobce: Working 
Title. Pro Universal Pictures, StudioCanal, Miramax. Ve spolupráci s Perfect World Pictures. 
Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 15.9.2016. Mluveno: anglicky (titulky), česky (dabing). – 
Rodinný stav: víc než komplikovaný. 
 
Distribuce: CinemArt (15.9.2019).  
 
AUTOŘI: Režie: Sharon Maguireová. Námět: Helen Fieldingová (postavy a příběh). Scénář: 
Helen Fieldingová, Dan Mazer, Emma Thompsonová. Kamera: Andrew Dunn. Architekt: John 
Paul Kelly. Návrhy kostýmů: Steven Noble, Giles Deacon (Bridgetiny svatební šaty). Masky: 
Jan Sewellová (návrhy masek a účesů). Střih: Melanie Ann Oliverová. Zvuk: Rashad Omar, 
Glenn Freemantle (design zvuku). Výkonná produkce: Amelia Grangerová, Liza Chasinová, 
Helen Fieldingová. Producent: Tim Bevan, Eric Fellner, Debra Haywardová. Koproducent: 
Jane Robertsonová. Vizuální efekty: Simon Hughes (supervize), Union, Cheap Shot, Rushes 
Postproduction. Zvláštní efekty: Chris Reynolds (supervize). Hudba: Craig Armstrong. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Nick Angel (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Jo McLarenová. 
 
Hrají: Renée Zellwegerová (Bridget Jonesová), Colin Firth (Mark Darcy), Patrick Dempsey 
(Jack Quant), Jim Broadbent (Bridgetin otec Colin), Gemma Jonesová (Bridgetina matka 
Pam), Emma Thompsonová (gynekoložka dr. Rawlingsová), Sarah Solemaniová (Miranda), 
Joanna Scanlanová (maskérka Cathy), Ed Sheeran (Ed Sheeran), Sally Phillipsová (Shazza), 
Julian Rhind-Tutt (Fergus), Shirley Hendersonová (Jude), Ben Willbond (Giles), James Callis 
(Tom), Agni Scottová (Camilla), Enzo Cilenti (Gianni), Neil Pearson (Richard Finch), Kate 
O’Flynnová (Alice Peabodyová), Celia Imrieová (Una), Patrick Malahide (George Wilkins).  
 
Dabing: Martina Hudečková (Bridget Jonesová), Zbyšek Pantůček (Mark Darcy), Ondřej 
Vetchý (Jack Quant), Dalimil Klapka (Bridgetin otec Colin), Dana Syslová (Bridgetina matka 
Pam), Dagmar Čárová (gynekoložka dr. Rawlingová), Nikola Votočková (Miranda), Lucie 
Kožinová (maskérka Cathy), Filip Švarc (Ed Sheeran), Zuzana Hykyšová (Shazza), Štěpán 
Lustyk (Fergus), Hana Krtičková (Jude), Jan Vondráček (Giles), Jan Maxián (Tom), Helena 
Brabcová (Camilla), Jan Vondráček (Gianni), Pavel Tesař (Richard Finch), Zuzana Hykyšová 
(Alice Peabodyová), Blanka Zdichyncová (Una).  
 
České titulky: Lenka Tyrpáková (Filmprint Digital). Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. 
Dialogy české verze: Eva Spoustová. Režie české verze: Eva Spoustová (Studio Virtual).  
 
Až po dvanácti letech se filmaři vrátili k oblíbené hrdince, osamělé smolařce s neuvěřitelným 
„nadáním“ k trapasům, ale také s nezdolnou vůlí vzdorovat osudu. Zatímco první dva díly 
Deník Bridget Jonesové (2001, Bridget Jones’s Diary; r. Sharon Maguireová) a Bridget 
Jonesová: S rozumem v koncích (2004, Bridget Jones: The Edge of Reason; r. Beeban 
Kidronová) vznikly podle bestsellerů Helen Fieldingové, třetí příběh opět v režii Sharon 
Maguireové Dítě Bridget Jonesové je původní látkou, na jejímž scénáři se autorka podílela s 
Danem Mazerem a s herečkou Emmou Thompsonovou (která si také zahrála postavu 
svérázné gynekoložky). – Bridget Jonesová pracuje jako úspěšná produkční televizní show. Už 
není tak oplácaná a lépe se obléká. Nicméně slaví své třiačtyřicáté narozeniny jako obvykle 
sama. Navíc se před nedávnem zúčastnila pohřbu jednoho ze dvou mužů svého života, 
playboye Daniela Cleavera (Hugh Grant), který zahynul při letecké havárii, a potkala se tam s 
druhým z nich, úspěšným humanitárním právníkem Markem Darcym, který tam byl s 
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krásnou manželkou Camillou. – Moderátorka Miranda vezme kamarádku Bridget na hudební 
open-air festival, kde Bridget stráví náhodou bouřlivou noc se sympatickým mužem. Ráno 
však před ním uteče. Vzápětí se na křtinách dítěte svých přátel vyspí s Markem Darcym, jenž 
se prý s Camillou rozvádí. Záhy zjistí, že je těhotná (což patrně zavinily její prošlé veganské 
kondomy). Miranda objeví, že první potenciální otec je Jack Quant, velmi bohatý zakladatel 
internetové seznamky Qwantify. Bridget se svěří napřed jednomu, pak i druhému muži, ale 
až při společném setkání jim prozradí, že neví, čí je dítě. Když odmítne amniocentézu, oddálí 
možnost to zjistit. Oba muži začnou mezi sebou soupeřit. Zdá se, že ohleduplný Jack má 
navrch. Mark se později nečekaně stáhne. Bridget navíc vyhodí z práce kvůli nenávistné 
mladé šéfové. Když jí praskne plodová voda, oba muži se opět setkají v porodnici. Tentokrát 
už jako přátelé. Jack totiž pochopil, že matka dává přednost Markovi. Ten je také nakonec 
podle výsledků testů otcem syna. – Za rok se koná svatba Bridget a Marka za účasti Jacka, 
který ochotně drží v náručí jejich dítě. Podle novinových titulků vyjde najevo, že Daniel 
Cleaver havárii přežil. – Snímek opět těží z dobře zahraných situací, z vtipných dialogů a z 
Bridgetiných sarkastických a sebekritických vnitřních monologů. Na romantickou komedii má 
však zbytečně dlouhou metráž. -tbk- 
 
SHARON MAGUIREOVÁ (nar. 28.11.1960, Aberystwyth, Wales) vyrůstala v irské katolické 
rodině a vystudovala angličtinu a drama na Waleské univerzitě v rodném městě (1979-83). 
Přesídlila do Londýna, kde pracovala několik let jako textařka v reklamním oddělení 
nakladatelství Penguin. Absolvovala roční postgraduální kurz žurnalistiky na londýnské 
Městské univerzitě a nastoupila u BBC. Nejdřív se podílela jako rešeršérka na 
dokumentárním seriálu ze světa médií The Media Show (1990-91) a později se stala 
režisérkou a producentkou nejen tohoto pořadu ale i obdobného seriálu The Late Show 
(1992-93). Pak natáčela umělecké dokumenty o známých osobnostech (mj. americký 
architekt Philip Johnson, Pablo Picasso, Rumer Goddenová, H.G. Wells). V druhé polovině 
90. let odešla z televize a režírovala reklamní spoty (Irish Tourist Board, Ford, British 
Telecom, Volkswagen, Volvo, Center Parcs, Five Alive) a také hudební klipy (R.E.M., El 
Divo). Nečekaně se jí naskytla možnost uplatnění v hrané tvorbě, když ji její přítelkyně 
Helen Fieldingová navrhla jako režisérku filmové adaptace svého bestselleru Deník Bridget 
Jonesové (napsala podle ní i jednu z postav knihy, Bridgetinu přisprostlou kamarádku 
Shazzu). Navzdory kladnému diváckému ohlasu snímku se Maguireová na několik let 
odmlčela a věnovala se rodinnému životu. Její další celovečerní díla vznikala ve zhruba 
sedmiletých odstupech. Žije v Los Angeles se svým partnerem, režisérem a producentem 
Anandem Tuckerem, s nímž vychovává dva syny. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) romantická komedie o tuctové Londýňance s nezdravými návyky Deník Bridget 
Jonesové (2001, Bridget Jones’s Diary) s Renée Zellwegerovou, Colinem Firthem a Hughem 
Grantem, přepis románu Chrise Cleavea (přeloženého pod titulem Žár) o ženě, 
poznamenané tragickou ztrátou manžela a syna při teroristickém útoku, Incendiary (2008, 
V plamenech; + sc. – V) s Michelle Williamsovou a Ewanem McGregorem, epizoda Allison z 
povídkového filmu o duševních nemocech Call Me Crazy: A Five Film (TV-2013, Pět příběhů 
šílenství – TV), třetí snímek v sérii romantických komedií Dítě Bridget Jonesové (2016, 
Bridget Jones’s Baby) s Renée Zellwegerovou, Colinem Firthem a Patrickem Dempseym.
  -mim- 
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Dívka ve vlaku 
barevný, thriller, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 112 min. 
 
Původní název: The Girl on the Train. Země původu: USA. Výrobce: DreamWorks, Reliance 
Entertainment, Mark Platt. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 6.10.2016. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Co vidíte, vám může ublížit. Co viděla? Podle thrilleru, který šokoval svět.  
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: New York – Hastings-on-Hudson, 
Irvington, Dobbs Ferry, Ardsley. 
 
AUTOŘI: Režie: Tate Taylor. Pomocná režie: Patrick Capone (II. režie). Předloha: Paula 
Hawkinsová (kniha The Girl on the Train, 2015, česky naposledy Dívka ve vlaku, Euromedia 
Group – Ikar, Praha 2016). Scénář: Erin Cressida Wilsonová. Kamera: Charlotte Bruus 
Christensenová. Architekt: Kevin Thompson. Návrhy kostýmů: Michelle Matlandová, Ann 
Rothová. Masky: Bernadette Mazurová, Alan D’Angerio (účesy), Michael Marino (prostetické 
efekty). Střih: Michael McCusker. Zvuk: Danny Michael. Výkonná produkce: Celia D. 
Costasová. Producent: Marc Platt, Jared LeBoff. Koproducent: Holly Barioová. Vizuální 
efekty: Mitchell Ferm (supervize), Phosphene, Maverick VFX. Hudba: Danny Elfman. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Jonathan Karp (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Victor Paguia. 
 
Hrají: Emily Bluntová (Rachel), Haley Bennettová (Megan), Rebecca Fergusonová (Anna), 
Justin Theroux (Tom), Luke Evans (Scott), Édgar Ramírez (dr. Kamal Abdic), Allison Janneyová 
(detektiv Rileyová), Lisa Kudrowová (Martha), Laura Preponová (Cathy), Darren Goldstein 
(muž v obleku), Mac Tavares (detektiv Gaskill). 
 
České titulky: Tereza Benhartová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: Cena BAFTA: (nominace) nejlepší herečka (Emily Bluntová). 
 
Románová prvotina britské novinářky Pauly Hawkinsové Dívka ve vlaku se stala v Británii 
čtenářskou senzací roku 2015. Úspěch měla i v USA a ve světě. Proto není divu, že téměř do 
roka a do dne vznikla stejnojmenná filmová adaptace Tatea Taylora. Vyprávění se odvíjí z 
pohledu tří žen a v různých časových obdobích, ale hlavní postavou je třicátnice, alkoholička 
Rachel. Ta při pravidelných cestách do centra pozoruje z vlaku dům na newyorském 
předměstí Ardsley-on-Hudson. Závidí dvojici, která v něm bydlí. Neví, že se jmenují Megan a 
Scott, ale podle ní se milují a mají vše, co ona ztratila. Kdysi bydlela o tři domy dál s 
manželem Tomem. Ten tam teď žije s novou ženou Annou a s batoletem Evie, zatímco ona 
bydlí u přítelkyně Cathy a je už rok bez místa. – Megan o sobě tvrdí, že je mistryní v 
převlékání kabátu. Dochází na terapii k pohlednému doktoru Kamalu Abdicovi, jehož svede. 
Dělala chůvu u Toma a Anny, ale dala výpověď. Annu trápí, že je věčně opilá Rachel stále 
obtěžuje. Když Rachel z vlaku vidí Megan, jak se na balkoně líbá s cizím mužem, má na ni 
vztek. Večer vystopupí dřív. Je opilá. Pod viaduktem zahlédne Megan, ale kdosi ji srazí. 
Probere se doma s krvavou ránou na hlavě. Nic si nepamatuje. Výpadek paměti jako obvykle 
připisuje alkoholu. Vyšetřuje ji kriminalistka Rileyová: Megan se pohřešuje. Rachel se později 
vydává za Meganinu kamarádku a Scottovi řekne o polibku. Muž odhalí, že šlo o Kamala. 
Policie však terapeuta po výslechu propustí; má alibi. Rachel se k němu objedná a vykládá 
mu o výpadcích paměti a o tom, že začala pít, protože nemohla s Tomem otěhotnět. - Megan 
je nalezena mrtvá. Vyjde najevo, že byla těhotná. – Před smrtí Megan vyprávěla Kamalovi, 
jak v sedmnácti letech nešťastnou náhodou utopila ve vaně malou dcerku. – Podezíravá 
Anna najde v manželově tašce mobil. Zjistí z něj, že Megan a Tom byli milenci. Rachel si 
vybaví, že viděla Megan u viaduktu nastupovat k Tomovi do auta. Když ji tehdy exmanžel 
viděl, zmlátil ji. Uvědomí si také, že ji Tom záměrně utvrzoval v jejích výpadcích paměti. 
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Marně Annu před mužem varuje. Tom ji přistihne u nich doma. Přizná, že Megan zabil kvůli 
jejímu těhotenství. Pokusí se Rachel uškrtit, ale ta mu vrazí do krku vývrtku. Anna vražedný 
předmět chroptícímu manželovi zarazí hlouběji. Obě ženy pak na policii nezávisle na sobě 
vypovědí, že Rachel neměla jinou možnost. – Příběh s častými flashbacky respektuje román, 
ale emoce, posedlost, pocit zmaru a běsy, které v knize hrdinku ovládají, se na plátno převést 
nepodařilo. –kat- 
 
TATE TAYLOR (nar. 3.6.1969, Jackson, Mississippi) byl vychován svobodnou matkou a její 
afroamerickou hospodyní. Vystudoval obchodní administrativu na Mississippské univerzitě 
v Oxfordu (1991) a odešel do New Yorku. Nespokojen s úřednickou kariérou začal pracovat 
jako asistent produkce v televizi a ve filmu. Dostával také drobné role, zejména v krátkých 
snímcích a TV seriálech, např. Charmed (Čarodějky – TV), Six Feet Under (Odpočívej v 
pokoji – TV), The Drew Carey Show (Kancelářská krysa – TV), A.U.S.A., Queer as Folk (Divní 
lidé), Sordid Lives: The Series (Život k ničemu). K režii se dostal díky autorské půlhodinové 
komedii Kuřecí párty, v níž vedle něho účinkovaly i jeho přítelkyně Octavia Spencerová, 
Allison Janneyová a Melissa McCarthyová a jež získala ocenění na několika menších 
festivalech. Prosadil se adaptací částečně autobiografického románu Černobílý svět, který 
napsala jeho kamarádka z dětství Kathryn Stockettová a který měl velký ohlas nejen u 
kritiky a odborné veřejnosti (mj. nominace na Ceny WGA a BAFTA za adaptovaný scénář), 
ale také u divácké obce. Taylor neskrývá svou homosexuální orientaci a žije na historické 
plantáži Wyolah v mississippském Church Hillu. – Filmografie: (neúplná; herec, není-li 
uvedeno jinak) Romy and Michele’s High School Reunion (1997, Romy a Michele; r. David 
Mirkin – V), kr. f. Auto Motives (2000; r. Lorraine Braccoová; + spol. prod.), zařazený do 
kompilace Love & Distrust (Láska a nedůvěra – TV), The Journeyman (2001, Padre; r. James 
Crowley – V), Planeta opic (2001, Planet of the Apes; r. Tim Burton), Jsem agent (2002, I 
Spy; r. Betty Thomasová), Breakin’ All the Rules (2004, Překročit všechna pravidla; r. Daniel 
Taplitz – V), Wannabe (2005, Snaživec; r. Richard Keith), Winter’s Bone (2010, Do morku 
kosti; r. Debra Graniková – TV); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Chicken Party (2003, 
Kuřecí párty; + sc., spol. prod., herec), černá komedie o ženských problémech s nadváhou 
Pretty Ugly People (2008, Hezky oškliví lidé; + sc., spol. prod., herec) s Missy Pyleovou, 
Melissou McCarthyovou a Octavií Spencerovou, působivý příběh z 60. let o začínající 
spisovatelce, jež se rozhodne napsat knihu o zakořeněném rasismu ve vztazích zámožných 
jižanských paniček a jejich barevných služebných, Černobílý svět (2011, The Help; + sc., 
spol. prod.) s vynikajícími výkony Emmy Stoneové, Violy Davisové, Bryce Dallas 
Howardové, Octavie Spencerové a Jessicy Chastainové, životopis slavného soulového 
umělce Get On Up – Příběh Jamese Browna (2014, Get On Up; + spol. prod.) s Chadwickem 
Bozemanem, adaptace detektivního románu Pauly Hawkinsové Dívka ve vlaku (2016, The 
Girl on the Train) s Emily Bluntovou. -mim- 
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Do posledního dechu 
barevný, dobrodružný, katastrofický, thriller, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 3-
D, Dolby Digital 5.1 (Dolby Atmos), dlouhý – 118 min.   
 
Původní název: The Finest Hours. Země původu: USA. Výrobce: Whitaker Entertainment / 
Red Hawk Entertainment. Pro Walt Disney Studios Motion Pictures. Rok výroby: 2016. 
Premiéra: 28.1.2016. Monopol: Falcon (do 27.1.2018). Mluveno: anglicky (české titulky). – 
Buď přežijeme všichni nebo zemřeme. Podle neuvěřitelné skutečné události. 
 
AUTOŘI: Námět: Casey Sherman, Michael J. Tougias – kniha The Finest Hours (2009). Scénář: 
Scott Silver, Paul Tamsay, Eric Johnson. Režie: Craig Gillespie. Kamera: Javier Aguirresarobe. 
Hudba: Carter Burwell. Různé skladby a písně. Výprava: Michael Corenblith. Kostýmy: Louise 
Frogleyová. Střih: Tatiana S. Riegelová. Zvuk: (design) Stephen P. Robinson; Tom Williams. 
Masky: Whitney Jamesová. Účesy: Mary L. Mastroová. Vizuální efekty: (supervize) Kevin T. 
Hahn; MPC, Mr. X, Scarecrow VFX. Zvláštní efekty: (supervize) Mark Hawker. Koordinátor 
kaskadérů: Kevin Scott. 3-D konverze: Legend 3D. Výkonný producent: Doug Merrifield. 
Producenti: Jim Whitaker, Dorothy Aufieroová. České titulky: Jakub Sitár (Filmprint Digital). 
 
HERCI: Chris Pine (Bernie Webber), Casey Affleck (Ray Sybert), Ben Foster (Richard Livesey), 
Holliday Graingerová (Miriam), John Ortiz (Wallace Quirey), Kyle Gallner (Andy Fitzgerald), 
John Magaro (Ervin Maske), Beau Knapp (Mel Gus Gouthrou), Eric Bana (Daniel Cluff), 
Graham McTavish (Frank Fauteux), Abraham Benrubi (Tiny Myers), Michael Raymond James 
(Brown), Rachel Brosnahanová (Bea Hansenová), Josh Stewart (Tchuda), Matthew Maher 
(Carl Nickerson), Alexander Cook (John Stello). 
 
Dobrodružný katastrofický thriller Craiga Gillespieho Do posledního dechu je popisem 
skutečných událostí, týkajících se záchrany námořníků z rozlomeného tankeru během prudké 
sněhové bouře dne 18. února 1952 u břehů rybářského městečka Chatham v Massachusetts. 
V poměrně dlouhém prologu se hlavní hrdina, loďmistr pobřežní stráže Bernie Webber 
(1928-2009), zamiluje do telefonistky Miriam a odhodlá se s ní oženit, k čemuž potřebuje 
svolení nadřízeného velitele Cluffa. V osudný den dojde za velké bouře k rozlomení dvou 
tankerů Fort Mercer a Pendleton. Nižší důstojník Sybert z nepotopené části Pendletonu 
rozhodne, že je potřeba najet s ní na mělčinu. Po velkém úsilí se to podaří, jenže hrozí, že 
neovladatelný vrak opět sjede do moře. V té době se na záchranu Pendletonu vydává na 
Cluffův rozkaz Bernie s kolegy Richiem (Richard Livesey) a Fitzem (Andy Fitzgerald) a s 
námořníkem Ervinem Maskem na motorovém člunu CG 36500. Webber trpí traumatem kvůli 
tomu, že minulý rok při podobné bouři nedokázal zachránit osm mužů. Malý člun musí 
překonat obrovské vlny při výjezdu na širé moře, nicméně se záchranářům i bez rozbitého 
kompasu podaří objevit trosečníky a v přetíženém dvanáctimístném člunu je dopravit do 
Chathamu, kde už čekají kolegové, rybáři a Miriam. Díky statečnosti a nezdolnosti tak 
zachrání dvaatřicet mužů (při akci zahynul jen tlustý kuchař Tiny). – Snímek dodržuje pravidla 
žánru a zachycuje dění na tankeru, ve člunu i na souši. Opírá se o realistické ztvárnění 
událostí s důrazem na neokázalou lidskou soudržnost, obětavost a odhodlanost. -tbk- 
 
CRAIG GILLESPIE (nar. 1.9.1967, Sydney, Austrálie) odjel po maturitě do New Yorku, kde 
získal stipendium ke studiu grafického designu a reklamy na tamní Škole vizuálního umění. 
Několik let pracoval jako umělecký ředitel v newyorské reklamní agentuře BBDD 
Worldwide a v polovině 90. let se stal režisérem pravidelně oceňovaných reklamních spotů 
(mj. Pacific Bell, Chevrolet, Holiday Inn, Ameriquest, Citibank, Fruit of the Loom, Audi, Kia, 
Soho Square, Altoids, Gillette). Dostal v Hollywoodu příležitost natočit komedii Pan 
tělocvikář, která však byla po negativních ohlasech při zkušebních projekcích studiem New 
Line přestříhána a přetočena za anonymního přispění režiséra Davida Dobkina. Gillespie 
místo toho natočil v nezávislé produkci snímek Lars a jeho vážná známost podle původního 
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scénáře Nancy Oliverové, jenž později získal řadu ocenění (mj. Cena NBR, nominace na 
Oscara a na Cenu WGA). Na základě jeho kladného přijetí dostal práci v televizi, kde se jako 
producent a režisér podílel na komediálním seriálu United States of Tara (2009-10, Tara a 
její svět – TV) s Toni Colletteovou v úloze umělkyně, trpící disociativní poruchou identity. 
Režíroval také pilotní epizodu nezdařeného dokuseriálu My Generation (2010, Moje 
generace). Vrátil se k filmové práci pro Disneyho studio a zatím největší divácký ohlas mu 
přinesl baseballový film Milionový nadhazovač. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
příběh spisovatele, který se vrací do rodného města, aby zabránil sňatku obávaného 
středoškolského učitele se svou matkou, Mr. Woodcock (2007, Pan tělocvikář – V) s 
Seannem Williamem Scottem, Billym Bobem Thorntonem a Susan Sarandonovou, příběh 
nesmělého mladíka, jenž si místo partnerky pořídí nafukovací pannu, Lars and the Real Girl 
(2007, Lars a jeho vážná známost – V) s Ryanem Goslingem, komediální hororový remake o 
teenagerovi, který podezřívá svého souseda, že je upír, Fright Night (2011, Noc hrůzy – V) s 
Antonem Yelchinem a Colinem Farrellem, neprodaný pilot Trooper (TV-2013, Státní 
policistka; + spol. prod.), skutečný příběh sportovního agenta s neobvyklými metodami 
Million Dollar Arm (2014, Milionový nadhazovač – TV) s Jonem Hammem, drama 
záchranné akce pobřežní hlídky, natočené podle skutečné události z února 1952, Do 
posledního dechu (2016, The Finest Hours) s Chrisem Pinem, Caseym Affleckem, Benem 
Fosterem a Ericem Banou. -mim-   
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Doba ledová: Mamutí drcnutí 
barevný, dobrodružný, rodinný, komedie, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, zvuk – 5.1 
(dabing, titulky), 7.1 (dabing), (Dolby Atmos), dlouhý – 95 min. 
 
Původní název: Ice Age: Collision Course. Země původu: USA. Výrobce: Blue Sky Studios. Pro 
Twentieth Century Fox Animation. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 14.7.2016. Mluveno: 
anglicky (titulky – 2-D), česky (dabováno – 2-D, 3-D). – Tohle bude třeskutý! 
 
Distribuce: CinemArt (do 14.1.2018).  
 
AUTOŘI: Režie: Michael Thurmeier, Galen Tan Chu. Námět: Aubrey Solomon. Scénář: 
Michael Wilson, Michael Berg, Yoni Brenner. Kamera: Renato Falcão. Architekt: Michael 
Knapp. Výtvarník: Andrew Hickson (design), Sandeep Menon (design), Annlyn Huangová 
(design postav). Střih: James M. Palumbo. Zvuk: Randy Thom (design), Jeremy Bowker 
(design). Výkonná produkce: Chris Wedge, Carlos Saldanha. Producent: Lori Forteová. 
Animace: Jim Bresnahan (supervize), Melvin Tan (supervize), Joseph Antonuccio (hlavní 
animátor), Raymond Ross (hlavní animátor), Pedro Sanz (hlavní animátor). Hudba: John 
Debney. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: John Houlihan 
(hudební supervize). Spolupracovali: Daniel Abramovich (stereoskopická supervize), Elvira 
Pinkhasová (supervize efektů). 
 
Hlasy: Ray Romano (Manny), John Leguizamo (Sid), Denis Leary (Diego), Adam Devine 
(Julian), Jesse Tyler Ferguson (Shangri-lama), Max Greenfield (Roger), Jessie J (Brooke), Nick 
Offerman (Gavin), Keke Palmerová (Broskvička), Josh Peck (Eddie), Simon Pegg (Buck), Seann 
William Scott (Crash), Wanda Sykesová (Granny), Jennifer Lopezová (Shira), Queen 
Latifahová (Ellie), Stephanie Beatrizová (Gertie), Neil deGrasse Tyson (Neil de Buck Weasel), 
Michael Strahan (Teddy), Melissa Rauchová (Francine), Chris Wedge (Scrat). 
 
Dabing: Ota Jirák (Manny), Jiří Lábus (Sid), Zdeněk Mahdal (Diego), Michal Holán (Julian), 
Pavel Tesař (Shangri-lama), Antonie Talacková (Brooke), Petr Gelnar (Gavin), Terezie 
Taberyová (Broskvička), Jan Maxián (Eddie), Tomáš Borůvka (Buck + zpěv)), Martin Písařík 
(Crash), Jaroslava Brousková (Granny) Tereza Chudobová (Shira), Lucie Benešová (Ellie), 
Kateřina Petrová (Gertie), Marta Jandová (zpěv), Athina Langoská (zpěv), Lucie Novotná 
(zpěv), Ondřej Izdný (zpěv).  
  
České titulky: Petr Putna. Překlad české verze: Jakub Racek. Dialogy české verze: Ladislav 
Novák. Režie české verze: Ladislav Novák (LS Productions dabing).  
 
Animovaná komedie Doba ledová: Mamutí drcnutí v režii Michala Thurmeiera (který se 
podílel i na předchozím dílu) a Galena Tan Chua je již pátým pokračováním úspěšné série pro 
celou rodinu. Tu odstartoval před čtrnácti lety titul Doba ledová (2002, Ice Age, r. Chris 
Wedge). Následovaly Doba ledová 2 – Obleva (2006, Ice Age 2; r. Carlos Saldanha), Doba 
ledová 3: Úsvit dinosaurů (2009, Ice Age: Dawn of Dinosaurs; r. Carlos Saldanha) a Doba 
ledová 4: Země v pohybu (2012, Ice Age: Continental Drift; r. Steve Martino, Michael 
Thurmeier). Původní trojice protagonistů (mamut Manny, šavlozubý tygr Diego, záletný 
lenochod Sid) se s každým dílem rozšířila o další postavy, mj. o Mannyho družku Ellii a 
posléze dcerku Broskvičku, hyperaktivní vačičáky Eddieho a Crashe, jednookého lasičáka 
Bucka nebo tygřici Shiru. Ke všem nyní opět přibylo několik nových postav. I v tomto snímku 
je katalyzátorem děje Scrat. Neúnavný krysoveverčák se při své tradiční honbě za žaludem 
dostane do létajícího talíře (v prvním dílu byl zamrzlý v ledu), vzlétne do kosmu a tam 
metodou pokus-omyl spustí řadu spíše neblahých událostí. – Manny se těžko smiřuje se 
snoubencem dcery Broskvičky, Julianem. - Na Zemi Scratovým přičiněním spadne roj 
meteoritů a blíží se k ní obří asteroid. Lasičák Buck sdělí Mannymu, Diegovi a Sidovi, že 
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náhodou narazil na proroctví na kamenných destičkách. Podle toho projde Země zhruba 
každých sto milonů let kosmickou očistou. Na destičkách je jasně znázorněno, že planetu 
zachrání Manny, Diego, Sid a on. Musejí se ovšem dostat k hoře na obzoru, kam má podle 
proroctví asteroid dopadnout. Vyrazí tam i s Mannyho rodinou, Julianem, Shirou, Sidovou 
babičkou, Crashem a Eddiem. Projdou lesem v elektrické bouři, spadnou do podivné země 
Geotopie, kde se Sid zamiluje do fešné lenochodky Brooke a kde nikdo nestárne díky 
magnetickým krystalům. Ty podle proroctví asteroid odpuzují, a tak je „zachránci“ chtějí 
dopravit na místo dopadu tělesa, aby změnili jeho dráhu. Přesvědčí zdejšího vládce Shangri-
lamu, aby jim pomohl, i když kvůli tomu všichni v Geotopii rázem zestárnou. Země je 
zachráněna, až když posledním drcnutím dopraví Manny s Julianem „nálož“ na správné místo 
a babička ji šťastnou náhodou katapultuje. Manny pochopí, že Julian je pro Broskvičku ten 
pravý, babička zůstane v Geotopii, kam dopadne zpět kus krystalu a všichni (včetně jí) znovu 
omládnou. Broskvička se dočká velkolepé svatby. – Příběh je překombinovaný, upovídaný, 
nadbytečně „obohacený“ o vedlejší motivy, o „povinné“ odkazy a o poučení pro rodiče, že 
mají dospělým dětem dopřát volnost. Scratova neúnavná honba za nedosažitelným žaludem, 
posouvající děj, se tentokrát odehrává ve vesmíru a je jako vždy vtipná a nabitá vynalézavými 
gagy. Vychází z krátké grotesky Vesmírná scratastrofa (2015, Cosmic Scrat-tastrophe; r. 
Michael Thurmeier, Galen Tan Chu), uváděné před animovaným filmem SNOOPY A CHARLIE 
BROWN. Peanuts ve filmu (2015, The Peanut Movie; r. Steve Martino). –kat- 
 
CARLOS SALDANHA (nar. 20.7.1968, Rio de Janeiro) odešel kvůli zálibě v kreslení a animaci 
na přelomu 90. let do New Yorku. Vystudoval počítačovou animaci na tamější Škole 
vizuálního umění (SVA; 1991-93). Oba jeho studentské snímky Dobrodružství vývrtky Korky 
a Čas na lásku zaujaly na specializovaných přehlídkách a zajistily mu po absolutoriu místo 
ve společnosti Blue Sky Studios, kterou pomáhal založit jeden z jeho pedagogů Chris 
Wedge. Saldanha tam vytvářel animované reklamy (např. oceněné spoty pro Bell Atlantic a 
Tennents Beer) a animované sekvence některých známých snímků, mj. Joe’s Apartment 
(1996, Švábi; r. John Payson – V), A Simple Wish (1997, Stačí si přát; r. Michael Ritchie – V) 
a Klub rváčů (1999, Fight Club; r. David Fincher). Než se stal samostatným tvůrcem, byl 
animátorem Wedgeova oscarového kraťasu Bunny (1998 – V) a spolurežisérem jeho 
úspěšných celovečerních titulů Doba ledová (nominace na Oscara) a Roboti. S jednou z 
postav prehistorického snímku, krysoveverkou Scratem, realizoval vtipnou miniaturu Gone 
Nutty, za niž obdržel oscarovou nominaci, a jako výkonný producent se podílel i na dalších 
krátkých filmech z této série, připojených i u nás jako bonusy k DVD vydáním dalších dílů 
Doby ledové. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy The Adventures of 
Korky, the Corkscrew (1992, Dobrodružství vývrtky Korky), Time for Love (1993, Čas na 
lásku) a Gone Nutty (2002 – V); Doba ledová (2002, Ice Age; spol. režie), Roboti (2005, 
Robots; spol. režie), Doba ledová 2 – Obleva (2006, Ice Age: The Meltdown; + hlas), Doba 
ledová 2: Úsvit dinosaurů (2009, Ice Age: Dawn of the Dinosaurs; + hlas), Rio (2011, Rio; + 
spol. nám., hlas), Rio 2 (2014, Rio 2; + nám., hlas), segment Pas de deux (+ sc.) z hraného 
povídkového filmu Rio, eu te amo (2014, Rio, miluji tě); (podíl na výkonné produkci) kr. 
filmy No Time for Nuts (2006; r. Chris Renaud, Michael Thurmeier – V), Surviving Sid (2008; 
r. Galen Tan Chu, Karen Disherová – V) a Scrat’s Continental Crack-Up Part 2 (2011; r. Steve 
Martino, Michael Thurmeier – V); Doba ledová 4: Země v pohybu (2012, Ice Age: 
Continental Drift; r. Steve Martino, Michael Thurmeier), kr. f. Vesmírná scratastrofa (2015, 
Cosmic Scrat-tastrophe; r. Mike Thurmeier, Galen T. Chu), Doba ledová: Mamutí drcnutí 
(2016, Ice Age: Collision Course; r. Michael Thurmeier, Galen Tan Chu).  –mim- 
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Doctor Strange 
barevný, akční, dobrodružný, komiksový, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX, zvuk 
– 5.1., 7.1 (Dolby Digital, Dolby Atmos), dlouhý – 115 min. 
 
Původní název: Doctor Strange. Země původu: USA. Výrobce: Marvel Studios. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 27.10.2016. Mluveno: česky (dabováno), anglicky (titulky). – 
Změňte svou realitu. 
 
Distribuce: Falcon (do 26.10.2018). Lokace: Nepál: Káthmándú. Velká Británie: Londýn. USA: 
New York, Los Angeles. Čína: Hongkong. 
 
AUTOŘI: Režie: Scott Derrickson. Pomocná režie: Jeff Habberstad (II. režie). Předloha: Stan 
Lee, Steve Ditko – komiksy nakladatelství Marvel. Scénář: Jon Spaihts, Scott Derrickson, C. 
Robert Cargill. Kamera: Ben Davis. Architekt: Charles Wood. Návrhy kostýmů: Alexandra 
Byrneová. Masky: Jeremy Woodhead (návrhy masek a účesů). Střih: Wyatt Smith, Sabrina 
Pliscoová. Zvuk: John Midgley, Nia Hansenová (design), David C. Hughes (design). Výkonná 
produkce: Louis DʹEsposito, Victoria Alonsoová, Stephen Broussard, Charles Newirth, Stan 
Lee. Producent: Kevin Feige. Koproducent: David J. Grant. Vizuální efekty: Stephane Ceretti 
(supervize), Richard Bluff (supervize), Vincent Cirelli (supervize), Daryl Sawchuk (supervize 
animace), Crafty Apes, Framestore, Industrial Light & Magic, Rise Visual Effects Studios, 
Stereo D, Legend 3D, Lola VFX, Luma Pictures, The Third Floor, Secret Lab, Method Studios, 
BaseFX, Exceptional Minds (dodatečné vizuální efekty). Zvláštní efekty: Paul Corbould 
(supervize). Hudba: Michael Giacchino. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Dave Jordan (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: James M. 
Churchman, Mark Mottram, Jonathan Eusebio (souboje). 
 
Hrají: Benedict Cumberbatch (dr. Stephen Strange), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Rachel 
McAdamsová (dr. Christine Palmerová), Benedict Wong (Wong), Mads Mikkelsen (Kaecilius), 
Tilda Swintonová (Prastará), Michael Stuhlbarg (dr. Nicodemus West), Benjamin Bratt 
(Jonathan Pangborn), Scott Adkins (Lucian), Zara Phythianová (tmavovlasá Zaeloťanka), Alaa 
Safi (vysoký Zaelot), Katrina Durdenová (světlovlasá Zaeloťanka), (neuvedeni) Chris 
Hemsworth (Thor), Stan Lee (muž v autobusu). 
 
Dabing: Josef Pejchal (dr. Stephen Strange), Vilém Udatný (Mordo), Anna Brousková (dr. 
Christine Palmerová), Igor Bareš (Wong), Daniel Rous (Kaecilius), Simona Postlerová 
(Prastará), Luděk Čtvrtlík (Jonathan Pangborn).  
 
České titulky: Vojtěch Kostiha.  
 
Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: Vladimír Žďánský. Režie české 
verze: Vladimír Žďánský (Studio Virtual). 
 
Ceny: Cena BAFTA: (nominace) nejlepší výprava (Charles Wood, John Bush), nejlepší masky 
(Jeremy Woodhead), nejlepší vizuální efekty (Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli, 
Paul Corbould). Oscar: (nominace) nejlepší vizuální efekty (Stephane Ceretti, Richard Bluff, 
Vincent Cirelli, Paul Corbould). 
 
Postava doktora Stephena Strange se poprvé objevila v komiksu nakladatelství Marvel v roce 
1963. Akční dobrodružný fantasy snímek Scotta Derricksona Doctor Strange podle 
producenta Kevina Feigea otvírá nové možnosti vyprávění komiksových příběhů, zabývá se 
totiž důsledně alternativní realitou. – V sídle vědění Kamar-Taj zabije Kaecilius s trojicí 
stoupenců knihovníka a vytrhne několik stránek z prastarého Cagliostrova grimoáru. Bytost 
Prastará ho varuje: loupež mu přinese zármutek. Nepodaří se jí však v souboji sebrat mu v 

http://www.imdb.com/company/co0364893?ref_=ttco_co_1
http://www.imdb.com/company/co0103818?ref_=ttco_co_3
http://www.imdb.com/company/co0072491?ref_=ttco_co_4
http://www.imdb.com/company/co0129378?ref_=ttco_co_5
http://www.imdb.com/company/co0116745?ref_=ttco_co_6
http://www.imdb.com/company/co0078782?ref_=ttco_co_8
http://www.imdb.com/company/co0400761?ref_=ttco_co_2
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jiné dimenzi ukradené stránky. – Dr. Stephen Strange je sice špičkový neurochirurg, ale také 
arogantní nabob. Po osudné autohavárii má ruce zničené tak, že se s bídou dokáže podepsat. 
S přítelkyní, lékařkou Christine Palmerovou, se rozejde. Je na mizině a v depresi. Dozví se o 
chromém pacientovi, který se zázračně uzdravil kdesi v Himálaji. Vydá se tedy do 
Káthmándú, najde sídlo vědění Kamar-Taj a přesvědčí tam Prastarou, aby ho přijala do učení. 
Napřed se musí oprostit od sobeckosti a poznat své astrální já. Strange trénuje s jejím 
učedníkem Mordoem a rád provokuje knihovníka Wonga. Sídla vědění neboli svatyně 
Sanctum Sanctorum, jejichž symbolem je Agamottovo oko, chrání svět před mystickými 
silami. Jsou také v Londýně, New Yorku a v Hongkongu. Stephen zvládne astrální cestování a 
pochopí, že existují paralelní světy. Kaecilius zatím pomocí ukradeného rituálu připravuje 
Zemi zkázu a sobě nesmrtelnost. Dojde k bitce mezi Prastarou, Mordem, Wongem a 
Strangem s Kaeciliem a jeho stoupenci. Prastará zahyne. Kamar-Taj je zničen. Ostatní 
svatyně čeká stejný osud. V té londýnské na Strangeova ramena dosedne plášť levitace, který 
mu pomáhá v boji. Dojde zde ke střetu s Kaeciliem, který se marně snaží dostat doktora na 
svoji stranu. V Hongkongu se odehraje závěrečná bitva. Temná dimenze Dormammu se blíží. 
Strange zde definitivně přemůže Kaecilia, zastaví čas a zachrání svět, ale ruce se mu pořád 
třesou. – Přímočaré vyprávění o tom, jak se z arogantního lékaře stal superhrdina, je 
postavené na mystice, existenci mnohovesmíru, cestování mezi alternativními dimenzemi a 
ohýbání času a prostoru. –kat- 
 
SCOTT DERRICKSON (nar. 16.7.1966, Denver, Colorado) vystudoval literaturu, teologii a 
média na kalifornské evangelické univerzitě Biola (1990) a pak absolvoval filmovou fakultu 
Jihokalifornské univerzity (USC) pozoruhodným filmem Láska v troskách, oceněným na 
několika festivalech. Se spolužákem Paulem Harrisem Boardmanem vytvořil úspěšnou 
scenáristickou dvojici a jako režisér se prosadil dramatizací skutečného případu exorcismu 
V moci ďábla. Kromě nákladného sci-fi remaku Den, kdy se zastavila Země a neméně 
výpravné a ambiciózní akční podívané Doctor Strange, které mu také přinesly největší 
divácký ohlas, se programově věnuje hororu, neboť ho jako věřícího křesťana zajímá pro 
tento žánr charakteristický vyhrocený zápas mezi dobrem a zlem. V srpnu 1993 se oženil s 
diplomovanou sestrou Joyce Ericssonovou, kterou znal ze studií na Biole a s níž vychovává 
dva syny. – Filmografie: (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) 
Urban Legends: Final Cut (2000, Temná legenda 2; r. John Ottman; spol. sc. – V), Země 
hojnosti (2004, Land of Plenty; r. Wim Wenders; spol. nám.), The Visitation (2005, 
Návštěva; r. Robby Henson), Devil’s Knot (2013, Ďáblův uzel; r. Atom Egoyan; + spol. sc.), 
Incompresa (2014, Nepochopená; r. Asia Argentoová), Kristy (2014; r. Oliver Blackburn), 
Sinister 2 (2015, Sinister 2; r. Ciarán Foy; + spol. nám., spol. sc.); (režie, není-li uvedeno 
jinak) střm. alegorický snímek o dvou démonech, zasévajících strach a beznaděj do srdcí 
zákazníků jedné benzinové pumpy, Love in the Ruins (1995, Láska v troskách; + spol. sc., 
střih, spol. prod.), pátý ze série hororů Hellraiser: Inferno (2000; + spol. sc. – V), soudní 
drama o knězi, souzeném za zabití posedlé dívky, V moci ďábla (2005, The Exorcism of 
Emily Rose; + spol. sc.) s Tomem Wilkinsonem a Laurou Linneyovou, nová verze klasického 
filmu o mírumilovné návštěvě z vesmíru Den, kdy se zastavila Země (2008, The Day the 
Earth Stood Still) s Keanu Reevesem a Jennifer Connellyovou, horor o spisovateli ve 
strašidelném domě Sinister (2012, Sinister; + spol. sc., spol. prod.) s Ethanem Hawkem, 
skutečné hororové drama newyorského policisty, vyšetřujícího sérii děsivých zločinů, 
Chraň nás od zlého (2014, Deliver Us from Evil; + spol. sc.) s Ericem Banou, dobrodružná 
komiksová adaptace Doctor Strange (2016, Doctor Strange; + spol. sc.) s Benedictem 
Cumberbatchem.  -mim- 
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Druhá šance 
barevný, psychologický, kriminální, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, BRD-K, Dolby 
Digital, dlouhý – 102 min.  
 
Původní název: En chance til. Země původu: Dánsko, Švédsko, Norsko. Výrobce: Zentropa 
Entertainments34. Koprodukce: FilmFyn / Zentropa International Sweden / Film i Väst. S 
podporou: Det Danske Filminstitut / Svenska Filminstitutet / Eurimages / Nordisk Film & TV 
Fond. Ve spolupráci s DR / Sveriges Television. Rok výroby: 2014. Premiéra: 28.1.2016. 
Monopol: Film Europe. Mluveno: dánsky (české titulky). – Jak daleko zajdeš? 
 
AUTOŘI: Námět: Anders Thomas Jensen, Susanne Bierová. Scénář: Anders Thomas Jensen. 
Režie: Susanne Bierová. Kamera: Michael Snyman. Hudba: Johan Söderqvist. Dodatečná 
hudba: Patrik Andrén, Unu Helmersson. Různé skladby a písně. Výprava: Jacob Stig Olsson, 
Louise Lönborgová, Gilles Balabaud. Kostýmy: Signe Sejlundová. Střih: Pernille Bech 
Christensenová. Zvuk: Eddie Simonsen, Anne Jensenová. Vizuální efekty: (supervize) Lars 
Werner Nielsen. Zvláštní efekty: (koordinátor) Christian Kitter. Koordinátoři kaskadérů: 
Dennis Albrechtsen, Deni Jordan. Producentka: Sisse Graum Jørgensenová. Koproducenti: 
Jessica Asková, Madeleine Ekmanová, Charlotte Pedersenová, Bo Damgaard. České titulky: 
neuvedeno. 
 
HERCI: Nikolaj Coster-Waldau (Andreas), Ulrich Thomsen (Simon), Maria Bonnevieová (Anna 
Thomsenová), Nikolaj Lie Kaas (Tristan), Lykke May Andersenová (Sanne), Søs Egelindová 
(Caroline), Thomas Bo Larsen (Klaus), Ewa Frölingová (Ingrid), Peter Haber (Gustav). 
 
CENA: MFF v San Sebastiánu 2014: Cena SIGNIS. 
 
Uznávaná dánská filmařka Susanne Bierová často spolupracuje s neméně uznávaným 
scenáristou (a režisérem) Andersem Thomasem Jensenem. Podle jeho scénáře natočila svůj 
druhý thriller Druhá šance, ale i v něm uplatňuje zájem o sociální problematiku, významné 
morální konsekvence lidského jednání a o rodinné či partnerské vazby. – Detektivové 
Andreas a Simon zasahují při brutální hádce narkomanů Tristana a Sanne. Protože žena je 
„čistá“, ponechají jí v péči zanedbané miminko Sofuse. Zatímco Andreas žije v harmonickém 
manželství s půvabnou Annou, přičemž jim dělá starost jejich miminko Alexander (jež v noci 
často pláče), čerstvě rozvedený Simon má pocit, že se mu vše hroutí pod rukama. Když 
jednou Andreas zjistí, že jejich dítě v noci zemřelo, zamění je s miminkem Tristana a Sanny, 
kteří spí. Narkoman objeví mrtvé dítě, předstírá jeho únos a tajně je pohřbí. Únos vyšetřují 
oba detektivové. Tristan se později přizná a mrtvolka je objevena. Sanne skončí na 
psychiatrii. Anna není schopná přijmout manželovo tvrzení, že poskytují Sofusovi druhou 
šanci na kvalitní život, a spáchá sebevraždu pod tlakem smrti svého dítěte. Při pitvě vyjde 
najevo, že dítě zemřelo na vážná vnitřní poranění (zřejmě způsobená traumatizovanou 
Annou). Simon zjistí, co jeho parťák, jemuž se zhroutil svět, udělal, a přiměje ho, by dítě vrátil 
Sanně. Andreas přijde o práci, ale vyhne se vězení. Po několika letech vidí bývalý detektiv, 
pracující v obchodě s počítači, spokojenou Sannu se Sofusem... - Pod stejnými názvy se u nás 
promítaly melodramatický příběh Druhá šance (1999, The Story of Us; r. Bob Reiner) a 
smutná komedie Druhá šance (2012, Hope Springs; r. David Frankel). 
 
SUSANNE BIEROVÁ (nar. 15.4.1960, Kodaň) studovala umění a design na akademii Bezalet 
v Jeruzalémě a architekturu v Londýně. V roce 1987 ukončila režijní kurz na Dánské 
národní filmové škole v Kodani absolventským snímkem Ostrov blažených, který vyhrál 
první cenu na festivalu filmových škol v Mnichově a byl prodáván firmou Channel Four po 
celé Evropě. Její celovečení filmy, zabývající se vesměs s humorem závažnými rodinnými a 
citovými problémy, nacházejí příznivou odezvu ve Skandinávii (výroční ceny Bodil a 
Robert), ale i na mezinárodních festivalech. Z četných ocenění připomínáme alespoň Cenu 
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FIPRESCI na MFF v Montrealu (Penzion Oskar), Evropské filmové ceny za režii (Lepší svět) a 
za nejlepší evropskou komedii (Svatba mezi citróny), Velkou cenu poroty a Cenu diváků na 
MFF v Římě (Lepší svět), Cenu diváků na FF Sundance (Bratři) nebo nominaci na Oscara za 
cizojazyčný film (Po svatbě). Je laureátkou dánské Ceny Carla Theodora Dreyera. Často 
spolupracuje se scenáristou Andersem Thomasem Jensenem a s nejznámějšími dánskými 
herci. Kromě úspěšných celovečerních filmů točí také krátké snímky, videoklipy a reklamy. 
Byla provdána za herce, režiséra a scenáristu Philipa Zandéna, nyní je jejím manželem 
hudebník Jesper Winge Leisner. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. 
psychologické drama s náboženskou tematikou De saliges øer (1987, Ostrov blažených), 
tragikomedie o židovské rodině, která se při oslavě matčiných šedesátin dozví o její 
chorobě, Freud flytter hjemmefra (1990, Freud opustila domov), střm. f. Brev til Jonas 
(1992, Dopis Jonasovi; + herečka), tragikomedie o mladém Dánovi, pátrajícím v 
Portugalsku po biologickém otci, Det bli’r i familien (1993, Rodinné záležitosti – TV), 
smutná komedie o středostavovské rodině, již během prázdninového pobytu u moře 
osudově poznamená setkání s charismatickým homosexuálem, Pensionat Oskar (1995, 
Penzion Oskar), thriller podle románu Juliane Preislerové Sekten (1997, Sekta; + spol. sc.), 
romantická milostná komedie Den eneste ene (1999, Ten jediný; + nám.), příběh sociální 
pracovnice a matky čtyř dětí, snící o kariéře zpěvačky, Livet är en schlager/Hånden på 
hjertet (2000, Jednou v životě), drama, v němž se při autonehodě protnou osudy dvou 
párů, Elsker dig for evigt (2002, Otevřená srdce; + spol. sc. - TV), anglicky mluvený remake 
snímku Ten jediný s názvem The One and Only (2002, Začalo to v kuchyni; r. Simon Cellan 
Jones; spol. prod.), psychologické drama o rozdílných sourozencích, z nichž si jeden přiváží 
z válečného zajetí v Afghánistánu kruté tajemství, Bratři (2004, Brødre; + spol. nám.), podle 
nějž vznikl americký remake Bratři (2009, Brothers; r. Jim Sheridan), psychologické drama, 
v němž sociální pracovník po návratu z Indie do Dánska zjistí, že má dospělou dceru, Po 
svatbě (2006, Efter brylluppet; + spol. nám.), další psychologické drama o náhle ovdovělé 
ženě s dvěma malými dětmi, o niž se chce postarat muž, závislý na drogách, Things We Lost 
in the Fire (2007, Spálené vzpomínky – V) s Halle Berryovou a Beniciem Del Torem, 
psychologický příběh dvou rodin, jejichž osudy spojí přátelství dvou dospívajících synů, 
Lepší svět (2010, Haevnen; + spol. nám.), romantická komedie, odehrávající se ve staré 
italské vile, Svatba mezi citróny (2012, Den skaldede frisør; + spol. nám.), romantické 
drama z období hospodářské krize na sklonku dvacátých let, natočené v České republice, 
Serena (2014; + spol. prod. – V) s Jennifer Lawrenceovou a Bradleyem Cooperem, 
kriminální thriller, v němž se jeden z dvojice detektivů dopustí únosu dítěte, Druhá šance 
(2014, En chance til; + spol. nám.). -fik- 
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24 týdnů 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,39, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby, dlouhý – 103 min. 
 
Původní název: 24 Wochen. Země původu: SRN. Výrobce: zero one film, ZDF (koprodukce), 
Filmakademie Baden-Württemberg (koprodukce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
27.10.2016. Mluveno: německy (titulky). – Právo na rozhodnutí, právo na bolest. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: SRN: Halle, Lipsko. 
 
AUTOŘI: Režie: Anne Zohra Berrachedová. Scénář: Carl Gerber, Anne Zohra Berrachedová. 
Kamera: Friede Clauszová. Architekt: Janina Schimmelbauerová, Fabian Reber. Návrhy 
kostýmů: Bettina Wernerová. Masky: Annette Kamontová. Střih: Denys Darahan. Zvuk: 
Aljoscha Haupt, Marc Fragstein (design zvuku). Výkonná produkce: Johannes Jancke, Tobias 
Ebner. Producent: Melanie Berkeová, Tobias Büchner, Thomas Kufus. Koproducent: Thomas 
Schadt. Hudba: Jasmin Reuterová. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Julia Jentschová (Astrid Lorenzová), Bjarne Mädel (Markus Häger), Emilia Pieskeová 
(Nele), Johanna Gastdorfová (Beata Lorenzová), Maria-Victoria Dragusová (Kati), Mila 
Bruková (Svea), Sabine Wolfová (Katja), Karina Plachetková (Isa), dr. Sven Seeger (prenatální 
diagnostik), prof. Dr. Martin Kostelka (dětský chirurg), prof. dr. Holger Stepan (porodník), dr. 
Claudia Hessová (lékařka na neonatologickém oddělení), Claudia Gansaugeová (sociální 
pracovnice), Susan Wolfová (gynekoložka), Yvonne Mantwillová (porodní asistentka), Rim 
Bitzerová (porodní asistentka), Barbara Fockeová (Inge).  
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital).  
 
Německá režisérka Anna Zohra Berrachedová (nar. 1982) debutovala v roce 2013 filmem Dvě 
matky, v němž se sezdaný lesbický pár rozhodne mít dítě. Druhý snímek 24 týdnů, částečně 
vycházející z autorčiny vlastní zkušenosti, vznikl jako její absolventský film. – Úspěšná 
televizní komička Astrid žije v harmonickém svazku s partnerem a zároveň manažerem 
Markusem. Mají devítiletou dcerku Nele a dalšího potomka na cestě. U lékařky se pár dozví, 
že dítě se narodí s Downovým syndromem; míra postižení se odhadnout nedá. Německá 
legislativa umožňuje interupci i po dvacátém čtvrtém týdnu těhotenství. Oba jsou nešťastní. 
Astridina matka Beata vytuší, že něco není v pořádku, ale dcera, která je ve čtvrtém měsíci, 
se jí zpočátku nesvěří. Po návštěvě pěveckého kroužku postižených se dvojice rozhodne, že si 
dítě nechá. Na ultrazvuku vyjde najevo, že chlapeček má srdeční vadu a že ho po narození 
čeká minimálně jedna operace. Astrid v poradně přizná, že pomýšlí na potrat. Podle 
psycholožky si rodiče nesmějí nic vyčítat, chtějí-li situaci přestát. Konečné rozhodnutí je 
ovšem na ženě, ať se to Markusovi líbí či ne. - Při vystoupení Astrid beze slova odejde ze 
scény. Po návštěvě neonatologického oddělení s předčasně narozenými dětmi se rozhodne. 
Na standardní interupci je však už pozdě. Porodní asistentka těhotné ženě vylíčí, že dítě 
dostane smrtící injekci. Až proběhne vyvolaný porod, položí jí je na břicho, aby se s ním 
mohla rozloučit. Markus drží Astrid při porodu za ruku. Ona později o svém rozhodnutí 
promluví v rádiu. – Věrohodný příběh, prokládaný endoskopickými obrazy plodu a 
odlehčovaný momenty, souvisejícími s povoláním postav i se spokojeným rodinným životem, 
je i bez citového vydírání nabitý emocemi. Protagonisté přistupují k fatálnímu rozhodnutí s 
odpovědností. Dilema, jež společně a zároveň každý zvlášť řeší, není jen morální, ale je také 
zkouškou jejich vztahu. V rolích lékařů se objevují skuteční odborníci. -kat- 
  



132 
 

Egon Schiele 
barevný, životopisný, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 110 min. 
 
Původní název: Egon Schiele: Tod und Mädchen. Země původu: Rakousko, Lucembursko. 
Výrobce: Novotny & Novotny Filmproduktion, Armour Fou Luxembourg, Ulrich Seidl 
Filmproduktion (koprodukce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 10.11.2016. Mluveno: 
německy (titulky).  
 
Distribuce: CinemArt (do 7.12.2025). Lokace: Rakousko: Vídeň. Česká republika: Český 
Krumlov. Itálie: Terst. 
 
AUTOŘI: Režie: Dieter Berner. Předloha: Hilde Bergerová (román Tod und Mädchen: Egon 
Schiele und die Frauen, 2009, Smrt a dívka: Egon Schiele a ženy). Scénář: Hilde Bergerová, 
Dieter Berner. Kamera: Carsten Thiele. Architekt: Götz Weidner. Výtvarník: Maria Grünová 
(kresby). Návrhy kostýmů: Uli Simon. Masky: Béatrice Stephanyová (návrhy masek). Střih: 
Robert Hentschel. Zvuk: Philippe Kohn, François Dumont (design zvuku). Výkonná produkce: 
Johanna Scherzová. Producent: Franz Novotny, Alexander Glehr, Bady Minck, Alexander 
Dumreicher-Ivanceanu. Koproducent: Ulrich Seidl. Zvláštní efekty: Ken Fitzke (koordinátor). 
Hudba: André Dziezuk, Pierre Funck (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a 
písně.  
 
Hrají: Noah Saavedra (Egon Schiele), Maresi Riegnerová (Gerti), Valerie Pachnerová (Wally 
Neuzilová), Marie Jungová (Edith Harmsová), Larissa Aimée Breidbachová (Moa Mandu), 
Elisabeth Umlauftová (Adele Harmsová), Cornelius Obonya (Gustav Klimt), Thomas Schubert 
(Anton Peschka), Martin Muliar (Carl Reininghaus), Daniel Strässer (Dom Osen), André Jung 
(soudce), Nina Prollová (ředitelka varieté), Wolfram Berger (státní zástupce), Luc Feit (Arthur 
Roessler), Ulli Maierová (matka Schieleová), Dieter Berner (číšník ve varieté), Franz Novotny 
(nápadník ve varieté).  
 
České titulky: Barbora Molnárová (Filmprint Digital).  
 
Rakouský režisér Dieter Berner v životopisném filmu Egon Schiele ukazuje mladého, 
smyslného muže a nekompromisního umělce Egona Schieleho (1890-1918), posedlého 
tvorbou i nekonvenčními, rozporuplnými vztahy k druhému pohlaví. – Vídeň 1918, těsně 
před koncem 1. světové války. Mladší sestra Egona Schieleho Gerti zjistí, že Egon i jeho žena 
Edith leží doma s těžkou chřipkou. Mladá žena vzpomíná, jak bratr přestal docházet na 
vídeňskou akademii a jak ji jako šestnáctiletou maloval v roce 1910 nahou... - V Prátru Egon 
oslaví s přáteli Antonem a Domem založení umělecké skupiny Les artists nouveaux. Seznámí 
se tu s mulatkou Moou; ta se stane jeho modelkou i milenkou. Galerista Carl Reininghaus od 
Schieleho kupuje erotické skici. V Českém Krumlově na jaře 1910 se Egon, Anton a Dom 
věnují více než vlastní tvorbě divoké Moe. Gerti, která je zde také, žárlí a pomiluje se s 
Antonem. – 1918. Lékař doporučí zábaly a chinin, ale ten lze sehnat jen na černém trhu za 
zlato či šperky. Edith zemře, ale jejímu vyčerpanému muži to neřeknou. – (Minulost) Egon 
žije a tvoří ve venkovském stavení ve Vídeňském lese v Neulengbachu. Gerti tu bratra, který 
je jejím opatrovníkem, navštíví; je těhotná a marně ho jako svého opatrovníka žádá o svolení 
ke svatbě s Antonem. Na návštěvě u svého mentora Gustava Klimta potká Egon jeho 
modelku Wally. Nekonvenční svobodomyslná rusovláska se stane jeho múzou i životní 
láskou. Malíř a Wally vezmou bez vědomí rodičů do Vídně školačku Tatjanu a později čelí 
obvinění z jejího zneužití. Soud vinu neprokáže, ale umělec je odsouzen na tři dny za to, že 
ukazoval nezletilým pornografii. – Vídeň. Proti Egonově ateliéru bydlí zámožné sestry Edith a 
Adele Harmsovy, které ho obdivují. Když Egona odvedou na vojnu, ožení se (navzdory žárlící 
Adele) s Edith kvůli tomu, že ženatí branci mají výhody. Ponížená Wally odjede na frontu jako 
zdravotnice. Egon se o její smrti dozví ve Vídni na své vernisáži (1915). Obraz Muž a dívka, k 
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němuž mu seděla modelem, nazve tedy Smrt a dívka. – Egon Schiele 31. října 1918 zemře. 
Gerti se dožije 87 let a stane se opatrovnicí jeho díla. – Staromilsky narativní snímek má 
„rakousko-uherskou“ atmosféru i barevnost Schieleho děl. Více než kresbami a obrazy se 
zabývá umělcovými vztahy k ženám a jeho neutuchající potřebou tvořit. Skutečnost je zčásti 
přizpůsobena dramaturgickým záměrům, něco je opomenuto či pouze naznačeno (např. 
incestní vztah s Gerti, pedofilní sklony). –kat- 
 
DIETER BERNER (nar. 31.8.1944, Vídeň) studoval filmovou vědu, filozofii a herectví v 
Semináři Maxe Reinhardta ve Vídni a v Berlíně. Působil dva roky jako herec ve vídeňském 
Volkstheateru a v roce 1968 spoluzakládal kolektivní divadelní skupinu Theater der 
Courage. Od roku 1983 působil jako pedagog na různých filmových školách, v letech 2004-
2009 byl profesorem herectví na Vysoké filmové a televizní škole Konrada Wolfa v 
Babelsbergu (HFF), kde se podílel se studenty na několika filmových projektech, např. 
Krankheit der Jugend (2007, Nemoc mládí). Hrál hlavní roli ve snímku Michaela Hanekeho 
Sedmý kontinent. Prosadil se jako spolutvůrce úspěšného TV seriálu Alpensaga (1976-80, 
Alpská sága; spol. r. Peter Turrini). Seriálové tvorbě se věnoval i nadále: několik epizod ze 
sérií Lenz oder die Freiheit (1986, Lenz aneb Svoboda), Arbeitersaga (1988-91, Dělnická 
sága), Auf eigene Gefahr (1993-96, Na vlastní nebezpečí), Die Kids von Berlin (1997-98, Děti 
z Berlína), Tatort (1999-2007, Místo činu - TV). V některých seriálech i hrál. Jako režisér (a 
často i scenárista) má na svém kontě přes čtyřicet titulů zejména televizních. Kromě 
filmování se věnuje i divadelní režii. Jeho první manželkou byla herečka Burgl 
Mattuschková, druhou ženou a častou spolupracovnicí je scenáristka a herečka Hilde 
Bergerová. Bratr Wolfgang Berner je psychoanalytik. – Filmografie: (herec) Peripherie (TV-
1969, Periférie; r. Oskar Willner), Die Enthüllung (TV-1969, Odhalení; r. Theodor Grädler), 
Alkeste – Die Bedeutung Protektion zu haben (1970, Alkéstis – Význam protekce; r. 
Antonis Lepeniotis), Briefe von gestern (1972, Dopisy ze včerejška; r. Walter Davy), Den 
Tüchtigen gehört die Welt (1982, Schopným patří svět; r. Peter Patzak), Das zweite Gesicht 
(1982, Druhá tvář; r. Dominik Graf), Der siebente Kontinent (1989, Sedmý kontinent; r. 
Michael Haneke), Pianistka (2001, La pianiste; r. Michael Haneke); (režie, není-li uvedeno 
jinak) Glückliche Zeiten (1976, Šťastné časy; r. Käthe Kratzová; spol. sc.), kr. f. 
Menschenkindl (TV-1980, Člověče; + spol. sc.), Der richtige Mann (TV-1981, Správný muž; + 
spol. sc.), Niemandsland (TV-1981, Země nikoho), drama z prostředí diskotéky na kraji 
města Ich oder Du (1984, Já nebo ty; + spol. sc., prod.), kriminální komedie o kšeftování v 
Praze po pádu železné opony Joint Venture (1994) s Michaelou Kuklovou a Jiřím 
Menzelem, Endlich Schluss (TV-1998, Konečně konec; + sc.), Die Verhaftung des Johann 
Nepomuk Nestroy (TV-1999, Zatčení Johanna Nepomuka Nestroye; + sc.), Katz und Hund 
(TV-2002, Kočka a pes), Chuzpe (TV-2013; spol. r. Karina Fibichová; + sc.), životopisný 
snímek o osudu dnes slavného malíře Egon Schiele (2016, Egon Schiele: Tod und Mädchen; 
+ spol. sc., herec). -tbk- 
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Fantastická zvířata a kde je najít 
barevný, fantasy, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX, zvuk – 5.1 (Dolby Digital, 
Datasat, Dolby Atmos), dlouhý – 133 min. 
 
Původní název: Fantastic Beasts and Where to Find Them. Země původu: Velká Británie, 
USA. Výrobce: Heyday Films, Warner Bros. Pictures (zadavatel). Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 17.11.2016. Mluveno: anglicky (titulky), česky (dabováno). – J.K. Rowlingová Vás 
zve do nové epochy kouzelnického světa. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: Velká Británie: Liverpool. 
 
AUTOŘI: Režie: David Yates. Pomocná režie: Stephen Woolfenden (II. režie). Námět: J.K. 
Rowlingová. Scénář: J.K. Rowlingová. Kamera: Philippe Rousselot. Druhá kamera: Jean-
Philippe Gossard. Architekt: Stuart Craig, James Hambidge. Návrhy kostýmů: Colleen 
Atwoodová. Masky: Fae Hammondová (návrhy masek a účesů). Střih: Mark Day. Zvuk: 
Simon Hayes, Glenn Freemantle (design zvuku), Ben Barker (design zvuku), Eilam Hoffman 
(design zvuku). Výkonná produkce: Tim Lewis, Neil Blair, Rick Senat. Producent: David 
Heyman, J.K. Rowlingová, Steve Kloves, Lionel Wigram. Koprodukce: Michael Sharp. Vizuální 
efekty: Tim Burke (supervize), Ferran Domenech (supervize), Anthony Dunifer (supervize), 
Double Negative, Cinesite, Legend 3D, MPC, Rodeo FX, Secret Lab, The Third Floor, 
Framestore, Image Engine, Vine FX, Milk Visual Effects. Zvláštní efekty: David Watkins 
(supervize). Hudba: James Newton Howard. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Karen Elliottová (hudební supervize), Luke Flynn (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Eunice Huthartová. 
 
Hrají: Eddie Redmayne (Mlok Scamander), Katherine Waterstonová (Porpentina Týna 
Goldsteinová), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Alison Sudolová (Queenie), Ezra Miller 
(Credence), Samantha Mortonová (Mary Lou Holkostová), Jon Voight (Henry Shaw), Carmen 
Ejogoová (Serafina Picqueryová), Colin Farrell (Percival Graves), Ron Perlman (Garnak), 
Ronan Raftery (Langdon Shaw), Dan Hedaya (Red), Kevin Guthrie (pan Abernathy), Zoë 
Kravitzová (Lestrangeová), Johnny Depp (Gellert Grindelwald). 
 
Dabing: Petr Neskusil (Mlok Scamander), Tereza Bebarová (Porpentina Týna Goldsteinová), 
Martin Zahálka (Jacob Kowalski), Alison Sudolová (Queenie), Jiří Köhler (Credence), Adéla 
Kubačáková (Mary Lou Holkostová), Pavel Šrom (Henry Shaw), René Slováčková (Serafina 
Picqueryová), Marek Libert (Percival Graves), Zdeněk Maryška (Garnak), Jakub Saic (Langdon 
Shaw). 
 
České titulky: Kateřina Hámová. Překlad české verze: Helena Šváchová. Dialogy české verze: 
Petr Sitár, Pavel Cmíral (text písně). Režie české verze: Petr Sitár, Ondřej Izdný (hudební 
režie) (LS Productions dabing). 
 
Ceny: Cena BAFTA: nejlepší výprava (Stuart Craig, Anna Pinnocková); (nominace) výjimečný 
britský film (David Yates, J.K. Rowlingová, David Heyman, Steve Kloves, Lionel Wigram), 
nejlepší kostýmy (Colleen Atwoodová), nejlepší zvuk (Niv Adiri, Glenn Freemantle, Simon 
Hayes, Andy Nelson, Ian Tapp), nejlepší vizuální efekty (Tim Burke, Pablo Grillo, Christian 
Manz, David Watkins). Oscar: nejlepší kostýmy (Colleen Atwoodová); (nominace) nejlepší 
výprava (Stuart Craig, Anna Pinnocková). 
 
Britská spisovatelka J.K. Rowlingová po vydání závěrečného dílu o Harrym Potterovi v roce 
2007 podle svých slov s kouzelnickým světem skončila. Snímek Fantastická zvířata a kde je 
najít se jmenuje podle učebnice, kterou měl Harry Potter na seznamu knih prvního ročníku a 
kterou J.K. Rowlingová vydala v roce 2001 s vlastními ilustracemi (česky naposledy nakl. 
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Albatros, Praha 2013). Protagonistou je její fiktivní autor, magizoolog Mlok Scamander a 
příběh se odehrává o sedmdesát let dříve, než Harry nastoupil do školy v Bradavicích. Režie 
se ujal David Yates, který je podepsaný na čtyřech dílech potterovské ságy. – Podle 
kouzelnického tisku hrozí v USA válka s nečary (nekouzelníky) a černokněžník Gellert 
Grindelwald, který vyvolává rozbroje s lidmi, zmizel. - 1926. Britský magizoolog Mlok 
Scamander dorazí do New Yorku. Mine shromáždění Druhých salemistů, kde Mary Lou 
Holkostová fanaticky varuje před čarodějnicemi; ve městě se pohybují záhadné ničivé síly. 
Vzbudí pozornost bystrozorky Tiny Goldsteinové. Když Mlok sleduje svého uprchlého 
hrabáka do banky, připlete se mu do cesty Jacob Kowalski, který tu s kufrem dobrot 
bezúspěšně žádal o úvěr na pekárnu. Zamění si kufry. Než mu Brit stačí vymazat paměť, 
nečar uteče. Týna předvede Mloka před kouzelníky v budově Kouzelnického kongresu USA 
(KOKUSA), ale ti jej propustí. Týna, která byla dříve odvolána z týmu bystrozorů, se s ním 
vydá za Jacobem. Než k němu dorazí, muž nechtěně vypustí z Mlokova kufru několik zvířat. 
Mladá žena vezme oba k sobě a k sestře Queenie. V noci zavede Mlok Jacoba do kouzelného 
kufru, kde žijí magická zvířata. Scamander přijel vrátit ptáka bouřliváka do jeho domova v 
Arizoně. Dvojice se vydá pochytat uprchlíky. – Fanatička Mary Lou Holkostová se stará 
metodou cukru a biče o sirotky. Mezi nimi je šestnáctiletý Credence. Ten se tajně schází s 
poradcem KOKUSA Percivalem Gravesem, hledajícím mezi sirotky dítě, které má podle jeho 
vize být obskuriálem (obskursus je temná, nestabilní, vražedná síla. Vypadá jako černý kouř a 
vzniká u dětí při potlačování čarodějnických schopností). - Volebním mítinkem prolétne 
černý mrak. Řečník, syn tiskového magnáta Shawa zemře. Týna v kufru zanese Mloka a 
Jacoba do KOKUSA. Brit je přesvědčený, že mladého Shawa zabil obskuriál. Jenže Percival ho 
odsoudí k smrti za velezradu a Týnu také. Jacoba čeká výmaz paměti. Odsouzencům se 
podaří uprchnout díky Mlokovu kůrolezu Větvíkovi a Queenie. Když Mary Lou nespravedlivě 
trestá Credence, jenž je obskuriálem, hledaným Percivalem, mladík pěstounku zabije a ničí 
město. Mlok mu chce pomoci (umí izolovat obskursus), Graves ho touží ovládnout, ale 
kouzelníci obskuriála na příkaz prezidentky zabijí hůlkami. Zatčený Graves se změní v 
Grindelwalda. Kouzelnický svět zůstane v utajení díky Mlokovi. Ten pošle ptáka bouřliváka, 
aby nad městem rozprášil přípravek, získaný z tvora střemhlavé zlo a odstraňující vzpomínky. 
Kouzelníci město uvedou do pořádku. Kowalski dobrovolně vkročí do deště s přípravkem… - 
Jacob jde do nenáviděné práce v konzervárně, když najde u nohou kufr od Mloka s 
drahocennými okamijími skořápkami, jež může použít jako záruku na pekařství. – Spletitý 
příběh, postavený na obdobném půdorysu jako ten potterovský, má temné momenty, 
humorné chvilky i poetiku kouzelnického světa. Nevadí, že je v něm dost nedotaženého a 
nejasného; o důvod víc těšit se na další ze čtyř plánovaných pokračování. Během prvního 
víkendu u nás film vidělo 203 000 diváků. –kat- 
 
DAVID YATES (nar. 30.11.1963, St. Helens, Lancashire, dnes Merseyside, Anglie) vyrůstal na 
venkově a od mládí natáčel filmy 8mm kamerou. Studoval sociologii, politiku a literaturu 
na St. Helens College a pak umění na Essexské univerzitě (1987). Na základě krátkého 
snímku Když jsem byla dívkou, oceněného na festivalech v Corku a v San Franciscu, byl 
přijat na Národní filmovou a televizní školu (NFTS; 1989-92)) v Beaconsfieldu, kterou 
absolvoval filmem Hezká tvář (Stříbrný Hugo na MFF v Chicagu). Už během studií pracoval 
v televizi, kde se později podílel na dokumentárních seriálech Moving Pictures (1994, 
Pohyblivé obrázky), Tales of Three Seaside Towns (1995, Příběhy tří přímořských měst; + 
spol. prod.) a na úspěšném kriminálním seriálu The Bill (Poldové – TV). V celovečerní 
tvorbě debutoval historickým snímkem Já jsem Tichborne, ale pak se vrátil k televizní 
práci. Za minisérii Sex Traffic získal Cenu BAFTA v kategorii TV seriálů a za snímek Dívka z 
kavárny, vyznamenaný třemi Emmy, byl jako režisér na tuto cenu nominován. Díky těmto 
úspěchům dostal možnost režírovat závěrečné čtyři části populární filmové série o Harrym 
Potterovi. V televizi ještě realizoval pilotní díl dramatického seriálu z Blízkého Východu 
Tyrant (Tyran; + spol. prod. – TV). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy 
When I Was a Girl (1988, Když jsem byla dívkou; + sc., spol. prod.), Oranges and Lemons 
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(TV-1991, Pomeranče a citróny), The Weaver’s Wife (TV-1991, Tkalcova žena; + sc.), Good 
Looks (1992, Hezká tvář), Punch (1996, Rána) a Rank (2002, Hnusáci), rekonstrukce 
skutečného případu z 19. století o muži, který tvrdil, že je pohřešovaným aristokratem, The 
Tichborne Claimant (1998, Já jsem Tichborne – TV), kriminální minisérie The Sins (TV-2000, 
Hříchy; spol. r. Sallie Aprahamianová, Richard Curtis) s Petem Postlethwaitem v úloze 
bankovního lupiče, který se chce polepšit, čtyřdílný přepis románu viktoriánského prozaika 
Anthonyho Trollopea The Way We Live (TV-2001, Tak dnes žijeme) s Davidem Suchetem v 
roli záhadného finančníka, šestidílný politický thriller State of Play (TV-2003, Stav hry) s 
Johnem Simmem, Kelly Macdonaldovou a Billem Nighym, přepis románu devítileté 
viktoriánské dívenky Daisy Ashfordové o muži, který se z lásky chtěl stát gentlemanem, 
The Young Visiters (TV-2003, Mladí návštěvníci – TV) s Jimem Broadbentem, drama 
organizovaného obchodu s východoevropskými dívkami Sex Traffic (TV-2004; uveden v 
TV), romantické drama ze zákulisí vysoké politiky podle scénáře Richarda Curtise The Girl 
in the Café (TV-2005, Dívka z kavárny) s Billem Nighym a Kelly Macdonaldovou, adaptace 
románů J.K. Rowlingové Harry Potter a Fénixův řád (2007, Harry Potter and the Order of 
the Phoenix), Harry Potter a Princ dvojí krve (2009, Harry Potter and the Half-Blood 
Prince), Harry Potter a Relikvie smrti – část 1 (2010, Harry Potter and the Deathly Hallows: 
Part 1) a Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 (2011, Harry Potter and the Deathly Hallows: 
Part 2), nová verze klasického dobrodružného příběhu Legenda o Tarzanovi (2016, The 
Legend of Tarzan; + spol. prod.) s Alexanderem Skarsgårdem, dobrodružná fantasy podle 
původního scénáře J.K. Rowlingové, inspirovaného stejnojmennou čarodějnickou učebnicí, 
Fantastická zvířata a kde je najít (2016, Fantastic Beasts and Where to Find Them) s 
Eddiem Redmaynem jako magizoologem Mlokem Scamanderem.  -mim- 
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Finále 
barevný, sportovní, dokumentární, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý 
– 89 min. 
 
Země původu: SR. Výrobce: S pro Alfa SK, Rozhlas a televízia Slovenska (koprodukce), 
Filmpark production (koprodukce), Slovenský futbalový zväz (spolupráce), Technopol 
International (spolupráce), NAY (spolupráce), Slovenská elektrizačná prenosová sústava 
(spolupráce), Slovakia Trend Export-Import (spolupráce), Europlast (spolupráce), 
Audiovizuálny fond SR (podpora). Copyright: S pro Alfa SK, s.r.o., Rozhlas a televízia 
Slovenska. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 3.11.2016. Mluveno: slovensky, česky, německy, 
italsky, anglicky, maďarsky (titulky). – První česko-slovenský celovečerní film o fotbale. Každá 
doba je pěkná, když jsi mladý a vítěz. Zlatá bělehradská jedenáctka 1976 a další fotbalové 
hvězdy. 
 
Distribuce: Pannonia Entertainment. Lokace: Česká republika: Praha, Kulešovice. Slovensko. 
Francie: Vichy, Bordeaux. Itálie: Milán, Neapol. SRN: Frankfurt nad Mohanem. Turecko: 
Istanbul. Švýcarsko: Ženeva.  
 
AUTOŘI: Režie: Pavol Korec, Dušan Milko. Námět: Pavol Korec, Dušan Milko. Scénář: Pavol 
Korec, Dušan Milko. Dramaturgie: Peter Velický, Ivo Hlaváček (RTVS), Ondrej Starinský 
(šéfdramaturg RTVS). Kamera: Ján Meliš, Michal Slyško (záběry ze zákulisí ME ve fotbale 
2016). Druhá kamera: Peter Kafka. Výtvarník: Štefan Bielčik (grafika), Eva Ondrášková 
(grafický design). Střih: Dušan Milko. Zvuk: Bohumil Martinák, Igor Baar. Producent: Miro 
Čížek. Produkce: Ľudmila Kafková, Peter Čížek, David Kerbach. Vedoucí výroby: Peter Kafka, 
Romana Stašová Vargová (RTVS), Tibor Horváth (manažer výroby RTVS). Zástupce vedoucího 
produkce: Nadia Kotianová (ekonom), Alena Kučerová (ekonom). Asistent vedoucího 
produkce: Laura Miškovčíková (asistentka produkce), Vendula Čapková (asistentka 
produkce), Tereza Pečená (asistentka produkce). Postprodukce: S pro Alfa CZ (obraz), Dimas 
(zvuk). Hudba: Peter Aristone. Písně: Oh, Ruby nechtěj mi lásku brát (hudba Tillis Melvin), 
Daj zo seba von (hudba Peter Aristone, text Vlado Krausz, zpěv Peter Aristone). Spolupráce: 
Henrich Bródy (technická spolupráce), Petr Maroš (technická spolupráce), Patrik Maroš 
(technická spolupráce), Martin Turanský (technická spolupráce), Milan Antonič (rešerše 
archiv STV), Lýdia Grófová (rešerše sportovní redakce STV), Peter Bachan (rešerše SRo). 
 
České titulky: Katarína Zubácka, Matteo Sica. 
 
Účinkují: Anton Ondruš, Ivo Viktor, Antonín Panenka, Karol Dobiáš, Jozef Čapkovič, Ján 
Pivarník, Zdeněk Nehoda, Ján Švehlík, Jozef Móder, Marián Masný, Juraj Kucka, Martin 
Škrtel, Marek Hamšík, Ján Kozák, Karol Csontó, Jozef Vengloš, Eva Gruberová, Dieter Müller, 
Bernd Hölzenbein, Rainer Bonhof, Ján Čapkovič, Marián Andel, Peter Růžička, Ľubomír 
Balúch, Martin Záhorec, Štefan Sabo, Pavol Olšovský, Beáta Janáková, Roman Vojtek, Róbert 
Paldan, Michal Čierny, Helena Bašistová, Istvan Molnár, fotbalová reprezentace a realizační 
tým ME 2016. 
 
Použité archivní materiály: RTVS, Česká televize, Krátký film Praha, Public Service Media, 
Radio Television of Serbia, Studio Fontána (hudební archiv). 
 
Sportovní dokument slovenských tvůrců Pavola Korece a Dušana Milka Finále připomíná 
čtyřicet let starý úspěch československé fotbalové reprezentace, která získala v roce 1976 v 
Bělehradě titul mistra Evropy. Ukazuje legendární hráče dnes; někteří svůj život zasvětili 
sportu a úspěšně podnikají, jiní živoří z nuzného důchodu. „Zlatí bělehradští hoši“ se před 
kamerou zamýšlejí nad dřívějším, jen mírně privilegovaným postavením fotbalistů, jež 
kontrastuje se současnými poměry špičkových fotbalistů (ve snímku vystupují Juraj Kucka z 
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AC Milán, Marek Hamšík z SSC Neapol, Martin Škrtel z tureckého Fenerbahçe SK). Především 
však detailně vzpomínají na klíčové momenty závěrečného utkání s týmem Německa. Po 
remíze 2:2 v prodloužení rozhodovaly až penalty zakončené vítězným legendárním 
dloubákem Antonína Panenky. Film obsahuje řadu klíčových ukázek z dobového TV přenosu 
s původním komentářem Karola Poláka, ilustrativní záběry (včetně několika černobílých 
archivů) a záznam ze slavnostního ceremoniálu při příležitosti výročí v Obecním domě v 
Praze, kde bývalí mistři obdrželi od české ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny 
Valachové pamětní medaile. Ve vedlejší linii tvůrci sledují slovenský národní tým, který se 
dostal v roce 2016 poprvé na mistrovství Evropy ve Francii. Jeho cesta šampionátem skončila 
po prohraném osmifinálovém zápase s Německem. – Snímek o fenoménu, jakým je fotbal, se 
dotýká řady zajímavých témat, ale nedokáže je využít k naznačeným konfrontacím. Staré 
hráče ukazuje v podivné groteskní poloze a fotbalisty dneška portrétuje jen povrchně. Kromě 
několika autentických vzpomínek pamětníků nepřináší žádná nová fakta. Dramaturgická 
skladba filmu působí nevyváženě, řada odboček je nadbytečných a leccos pozoruhodného 
zůstává jen v náznacích. - Film je věnovaný památce mistrů Evropy 1976 Kolomanu Göghovi 
a Františku Veselému. - Distributor uvádí, že se jedná o česko-slovenskou koprodukci. – V 
nedávné minulosti téma fotbalu zpracovaly mj. střm. dokumenty Obec B. (2001; r. Filip 
Remunda) a Drnovické Catenaccio aneb Cesta do pravěku ekonomické transformace (2010; 
r. Radim Procházka), unikátní celovečerní snímek Dva nula (2012; r. Pavel Abrahám) nebo 
další celovečerní dokument FC Roma (2016; r. Rozálie Kohoutová, Tomáš Bojar).  -dh- 
 
PAVOL KOREC (nar. 1.7.1958, Partizánske) absolvoval Katedru estetiky a věd o umění na 
Univerzitě Komenského v Bratislavě (1982). Již předtím začínal v Československé televizi 
Bratislava jako asistent kamery, po studiu pracoval jako asistent režie a produkce v 
bratislavské Kolibě, mimo jiné u filmu Kára plná bolesti (1985; r. Stanislav Párnický). V 
letech 1988–1993 studoval filmovou a televizní režii na VŠMU Bratislava. Po stáži na 
pařížské filmové škole La Femis (1991–92) působí na volné noze. V autorské tvorbě se 
pohybuje mezi fikčním a klasickým dokumentem, hraným filmem, televizními a video 
projekty. Působí i jako nezávislý producent. Příležitostně si před kamerou také zahrál, 
například ve filmech Štyri päťky (TV–1992; r. Kvetoslav Hečko), Cigán (2011; r. Martin 
Šulík) nebo v televizním cyklu Filmoviedky. – Filmografie: (neúplná; režie a scénář nebo 
spolupráce na něm, není–li uvedeno jinak) Propeler – subkultúry mládeže (TV–2000), Pod 
hladinou (TV–2001), Lord Norton a sluha James (TV–2002), To tá trať (TV–2002), Keep 
Smiling (TV–2007; + nám.), Desatoro (TV–2009), Stalinove sviečky nad Prešovom (TV–
2011), Tak jsem to zkusil (TV–2015), dlouhometrážní distribuční dokumenty Exponáty 
alebo Príbehy z kaštieľa (2013), Čakáreň (2015; + nám.) a Finále (2016; spol. r. Dušan 
Milko; + spol. nám.).  –jl– 
 
DUŠAN MILKO (nar. 17.10.1959, Bratislava) absolvoval obor střihová skladba na pražské 
FAMU (1984) a působí jako střihač. Na kontě má několik desítek krátkých i dlouhých 
animovaných, hraných a především dokumentárních snímků. Spolupracuje rovněž s 
televizními produkcemi (například seriály Horská služba nebo Policajti z centra). S 
dokumentaristou Pavolem Korcem spolurežíroval dokument Finále. – Filmografie: 
(výběrová; střih, není–li uvedeno jinak) krátké filmy studentský snímek Corpus delicti 
(1983; r. Irena Pavlásková), Pomník (1987; r. Oleg Makara–Kalmáry), Muflón obyčajný 
(1988; r. Andrej Kristín), Non–stop (1988; r. Peter Krcho), Hurá (1989; r. Martin Šulík), 
Objekty vodného diela Gabčíkovo (1988; r. Vladimír Biskupič), Kytička pre malých a 
veľkých (1989; r. Ilja Ruppeldt), Nemšová (1989; r. Andrej Kristín), Rekviem (1989; r. 
Martin Valent), Etika a politika (1990; r. Martin Šulík), Voda a les (1990; r. Ladislav Kaboš); 
dlouhé filmy Pravda víťazí (1989; r. Ladislav Kaboš), V meste plnom dáždnikov (1989; r. 
Július Jarábek), Let asfaltového holuba (1990; r. Vladimír Balco), Neha (1991; r. Martin 
Šulík), Skús ma objať (1991; r. Miloslav Luther), Všetko čo mám rád (1992; r. Martin Šulík), 
Fontána pre Zuzanu (1993; r. Dušan Rapoš), Záhrada (1994; r. Martin Šulík), Orbis pictus 
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(1996; r. Martin Šulík), Suzanne (1996; r. Dušan Rapoš), Rivers of Babylon (1997; r. Vladimír 
Balco), Krajinka (2000; r. Martin Šulík), Kamarádky na smrt (TV–2007; r. Ladislav Kaboš), 
Čas grimás (2009; r. Peter Dimitrov), celovečerní režijní debut pro kina, sportovní 
dokument Finále (2016; + spol. r. Pavol Korec, spol. nám., spol. sc.). –jl– 
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Francie 
barevný, dokumentární, přístupný, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 84 
min. 
 
Původní název: Les habitants. Země původu: Francie. Výrobce: Palmeraie et Désert, France 
2 Cinéma, Claudine Nougaret (zadavatel), Wild Bunch (spolupráce), Région Île-de-France 
(podpora), CNC (podpora), France Télévisions (účast), Ciné Plus (účast). Rok copyrightu: 
2016. Premiéra: 27.10.2016. Mluveno: francouzsky (titulky). – Francie, jak jste jí ještě nikdy 
nenaslouchali. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Francie: Bar-le-Duc, Bayonne, Cherbourg, Calais, Castres, 
Charleville-Mézieres, Fréjus, Morlaix, Nice, Saintes, Saint-Etienne, Saint-Nazaire, Sète, 
Tarbes, Villeneuve-Saint-Georges. 
 
AUTOŘI: Režie: Raymond Depardon. Scénář: Raymond Depardon (komentář). Kamera: 
Raymond Depardon. Střih: Pauline Gaillardová. Zvuk: Claudine Nougaretová. Producent: 
Claudine Nougaretová. Hudba: Alexandre Desplat.   
 
Mluví: Raymond Depardon (spíkr). 
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Známý francouzský fotograf a dokumentarista Raymond Depardon natočil minimalistický 
dokument Francie, v němž přináší spontánní výpovědi obyvatel řady francouzských měst a v 
němž navazuje na svůj předcházející snímek Journal de France (2012, Deník francouzského 
reportéra). Zvolil jednoduchý klíč. Vyjel na silnice ze severu na jih. Ve městě zastavil na 
náměstích či v ulicích malý a starý obytný přívěs, v němž měl instalovanou statickou kameru 
a mikrofony, a nechal v něm spolu mluvit dvojice lidí, jež předtím potkal venku. Předěly tvoří 
záběry z doprovodného vozu na přívěs, jedoucí krajinou, což provází lehká hudba Alexandra 
Desplata. Prostředí měst je vidět většinou pouze za oknem přívěsu, u nějž je stůl a debatující 
lidé. Různě staré dvojice mužů a žen, kamarádů či kamarádek, rodičů a dětí, starousedlíků i 
imigrantů různých národností a různého vyznání se baví o dětech, o samotě, o svých láskách 
a zklamáních, o očekávání budoucnosti i o vzpomínkách na minulost. Výjimkami jsou dva 
rozhovory: dvě ženy negativně mluví o přistěhovalcích a dva černoši se dosti vulgárně baví o 
sexu. Snímek tak přináší náhodnou mozaiku pohledů na život a na mezilidské vztahy, nemá 
však žádnou sociologicky významnou platnost.  -tbk- 
 
RAYMOND DEPARDON (nar. 6.7.1942, Villefranche-sur-Saône, Rhône) pochází z venkovské 
rodiny a začínal svou dráhu od píky na sklonku 50. let u fotografa Louise Foucheranda, s 
nímž přešel do agentury Dalmas. V roce 1960 se zúčastnil saharské expedice a jeho 
fotografie pak vyšly v časopisech France-Soir a Paris Match. Věnoval se dále 
fotoreportážím ať už z cest či z domova nebo z konfliktů či válek v Alžírsku, ve Vietnamu, v 
Biafře, Čadu a později v Afghánistánu (1979). V roce 1966 spoluzaložil fotoagenturu 
Gamma a v roce 1978 přestoupil ke slavné agentuře Magnum. Souběžně s fotografováním 
se věnoval i natáčení filmových reportáží (jeho první snímek je z pohřbu Jana Palacha v 
roce 1969). Realizoval řadu dokumentárních filmů nejrůznějšího druhu, v nichž se 
(podobně jako ve fotografiích) zaměřuje zejména na zachycení života lidí, ať už z 
exotických krajin, z rodné Francie či třeba z oblasti politiky (je mj. autorem oficiálního 
portrétu prezidenta Françoise Hollanda). Vydal řadu knih, zúčastnil se mnoha 
samostatných i kolektivních výstav. Charakteristický je pro něj angažovaný osobní přístup 
k tvorbě, což se projevuje např. v komentářích, jimiž provází své filmy i fotky. Získal mj. 
Pulitzerovu cenu (1977) za své reportáže z Čadu a dále kromě řady ocenění za 
fotografickou činnost též Cenu Jorise Ivense na MFF v Amsterdamu a Cenu za nejlepší 
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dokument ex aequo na MFF ve Vancouveru 1995 (Flagrantní přečiny), Césara za nejlepší 
dokument (Flagrantní přečiny), Césary za nejlepší krátký dokument (Reportéři, New York, 
N.Y.), Cenu Louise Delluca (Venkovské profily: Moderní život). Na Césara byl také 
nominován za filmy Tibesti Too, Venkovské profily: Moderní život a Deník francouzského 
reportéra. V roce 2000 obdržel na MFF v Krakově cenu Drak Draků za celoživotní tvorbu a v 
roce 2016 byl jmenován Rytířem řádu Čestné legie. V roce 2016 byla uvedena 
retrospektiva jeho filmů v rámci MFF v Cannes. - Jeho spolupracovnicí a manželkou je 
producentka, režisérka a zvukařka Claudine Nougaretová (nar. 1958). – Filmografie: 
(neúplná; dokumentární filmy; režie a kamera, není-li uvedeno jinak)(krátké filmy) Jan 
Palach (1969), Yemen: Arabie heureuse (1973, Jemen: šťastná Arábie), Dix minutes de 
silence pour John Lennon (1980, Deset minut ticha za Johna Lennona), Piparsod (1982), 
New York N.Y. (1986), Paul Lacombe (1986), Le petit navire (1988, Malá loď), Une histoire 
très simple (1989, Velmi jednoduchý příběh), Contacts (1990, Kontakty), segment Pour 
Alirio de Jesus Pedraza Becerra z filmu Contre l’oubli (1991, Abychom nezapomněli), 
Cartagena (1993), Face à la mer (1993, Výhled na moře), Paroles d’appelés (1995, Vybraná 
slova), La prom’ (1995, Procházka), Malraux (1996), Amour (1997, Láska), Bolivie (1998, 
spol. r. Claudine Nougaretová), Déserts (2000, Pouště), Chasseurs et chamans (2003, Lovci 
a šamani), Quoi de neuf au Garet? (2004, Co nového o Garetovi; spol. r. Claudine 
Nougaretová), segment Cinéma d’été (Letní kino; spol. r. Claudine Nougaretová) z 
kolektivního filmu Chacun son cinéma (2007, Každému jeho film), Donner la parole (2008, 
Dát slovo; spol. r. Claudine Nougaretová), La France de Raymond Depardon (2010, Francie 
Raymonda Depardona; spol. r. Claudine Nougaretová), Au bonheur des maths (2011, O 
štěstí s matematiky; spol. r. Claudine Nougaretová); (dlouhé filmy) Tchad 1: L’embuscade 
(1970, Čad 1: Past), 1974, une partie de campagne (1974, 1974, část kampaně), Tchad 2 
(1975, Čad 2), Tibesti Too (1976), Tchad 3 (1976, Čad 3), Numéros zéros (1977, Nultá čísla), 
Reporters (1981, Reportéři), San Clemente (1982), Faits divers (1983, Různé věci), Les 
années déclic (1983, Léta s fotospouští), hraný dok. Empty Quarter (Une femme en 
Afrique) (1985, Prázdné místo /Jedna žena v Africe/), Urgences (1987, Pohotovost), La 
captive du désert (1990, Zajatkyně pouště), Montage (1994, Montáž), Délits flagrants 
(1994, Flagrantní přečiny), kolektivní dokumenty À propos de Nice, la suite (1995, Na 
slovíčko Nice, pokračování. spol. r.) a Lumière et compagnie (1995, Lumière & spol., spol. r. 
- TV), Afrique: comment ça va avec la douleur? (1996, Afrika: jak se žije s bolestí?), Paris 
(1998, Paříž), Muriel Leferle (1999, Muriel Leferleová), Profils paysans: L’approche (2001, 
Venkovské profily: Přibližování), Un homme sans l’Occident (2002, Muž bez Západu), 10e 
chambre, instants d’audience (2004, 10. soudní místnost, okamžiky přelíčení), Profils 
paysans: Le quotidien (2005, Venkovské profily: Deník), Profils paysans: La vie moderne 
(2008, Venkovské profily: Moderní život), Journal de France (2012, Deník francouzského 
reportéra; spol. r. Claudine Nougaretová), Francie (2016, Les habitants; + hlas). -tbk- 
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Frankofonie 
barevný/černobílý, historický, hraný dokument, filmový esej, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 
2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 87 min. 
 
Původní název: Francofonia. Země původu: Francie, SRN, Nizozemsko. Výrobce: Idéale 
Audience, Zero One Film, N279 Entertainment, Arte France Cinéma (koprodukce), Le Musée 
du Louvre (koprodukce), Eurimages (podpora), CNC (podpora), Medienboard Berlin-
Brandenburg (podpora), Film- und Medienstiftung NRW (podpora), Filmforderungsanstalt 
(podpora), Deutscher Filmforderfonds (podpora), Netherlands Film Fund (podpora), Program 
EU Media (podpora). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 24.11.2016. Mluveno: rusky, 
francouzsky, německy, anglicky (titulky). – Elegie za Evropu. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Francie: Paříž, zámek Sourches (Saint-Symphorien, Sarthe). 
 
AUTOŘI: Režie: Alexandr Sokurov. Scénář: Alexandr Sokurov. Kamera: Bruno Delbonnel. 
Druhá kamera: Jan Rubens (steadicam).  Návrhy kostýmů: Colombe Lauriot Prevostová. 
Masky: Simon Livet, Maurine Badassariová (účesy). Střih: Alexej Jankovskij, Hansjörg 
Weissbrich. Zvuk: André Rigaut, Jac Vleeshouwers, Emil Klotzsch, Ansgar Frerich. Výkonná 
produkce: Claire Lionová, Tassilo Aschauer, Ann Carolin Renningerová, Marianne van 
Hardeveldová. Producent: Pierre-Olivier Bardet, Thomas Kufus, Els Vandevorstová. 
Koproducent: Oliver Père, Rémi Burah. Vizuální efekty: Jean-Michel Boublil (supervize). 
Hudba: Murat Kabardokov. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Louis-Do de Lencquesaing (Jacques Jaujard), Benjamin Utzerath (hrabě Franziskus 
Wolff-Metternich), Vincent Nemeth (Napoleon), Johanna Korthals Altesová (Marianne), 
Andrej Čelpanov, Jean-Claude Caer, (neuveden) Alexandr Sokurov. Mluví: Alexandr Sokurov, 
François Smesny, Peter Lontzek.  
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital).  
 
V koprodukčním autorském hraném dokumentu Frankofonie propojuje ruský filmař Alexandr 
Sokurov ve formě osobního filmového eseje současnost s minulostí, v několika rovinách se 
zabývá vztahem umění a reality a na příkladu historie pařížského muzea Louvre zdůrazňuje 
zásadní roli kultury v dějinách. V doprovodu důvtipného a velmi osobního komentáře 
kombinuje hrané dotáčky s početnými archivními materiály (včetně fotografií), s nimiž volně 
nakládá (někdy je virážuje, zatmívá apod.). Základní vrstvu tvoří zvláštní vztah mezi 
nacistickým pohlavárem a ředitelem odboru ochrany památek (Kunstschutz), hrabětem 
Wolffem-Metternichem a ředitelem Louvru a dalších francouzských národních muzeí 
Jacquesem Jaujardem, kteří se poprvé setkali po okupaci Francie v roce 1940. Hrabě 
kontroluje stav muzea (z nějž byla kromě soch odvezena do bezpečí téměř všechna díla), 
zajede dokonce i na zámek Sourches, kde jsou deponovány části sbírky, a pozvolna se 
sbližuje s Jaujardem, který s ním sice spolupracuje, ale zároveň je činný i v odboji. Na konci 
filmu režisér mimo obraz vypráví oběma mužům o jejich budoucnosti. Jacques Jaujard (1895-
1967) zůstane ve funkci i po válce, pak se stane vysokým ministerským úředníkem, ale zemře 
brzy po svém nečekaném penzionování. Franziskus Wolff-Metternich (1893-1978) bude záhy 
odvolán, protože brání nacistickým bossům v krádežích uměleckých děl. Po válce podstoupí 
denacifikaci právě s Jaujardovou pomocí a věnuje se dál kunsthistorické činnosti. – Další část 
tvoří komentovaná historie okupace Francie a Louvru i Sokurovova meditace nad díly v něm 
(zajímavé detailní záběry). V sálech se ocitá i Napoleon jako zakladatel muzea a jeho sbírek a 
také symbol francouzské revoluce Marianne. „Děj“ je pak rámován Sokurovovým spojením 
přes internet s kapitánem Dirkem, jehož loď s kontejnery naloženými uměleckými díly se 
ocitá v bouři a kontejnery posléze končí v moři. Vzniká tak snadno čitelná parafráze 
nakládání s kulturním dědictvím. – Jednou z epizod filmu je i srovnání válečného osudu 
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Louvru s petrohradskou Ermitáží, v níž byl během blokády špitál. - Sokurov volí obdobné 
pojetí, jež použil u filmu Ruská archa (2002, Russkij kovčeg), v němž zaznamenal (ovšem jen v 
jediném záběru) „průjezd“ 30 sály Ermitáže v různých historických etapách. -tbk-  
 
ALEXANDR SOKUROV (vl. jm. Alexandr Nikolajevič Sokurov, nar. 14.6.1951, Podorvicha, 
Irkutská oblast, dnes zatopená sibiřská osada u Bajkalského jezera) strávil jako syn 
důstojníka dětství v Polsku a Turkmenistánu. V roce 1968 začal studovat historii na 
univerzitě v Gorkém (dnes Nižnij Novgorod) a průběžně pracoval jako asistent režie v 
místním televizním studiu. Po získání diplomu studoval v letech 1974-79 dokumentární 
film v ročníku Alexandra Zguridiho na moskevském VGIK, jejž předčasně opustil kvůli 
neshodám s vedením školy i vedením Goskina a absolutorium složil o rok později externě. 
Zaměstnání našel v Dokumentárním studiu Lenfilmu, kde natočil dva celovečerní a několik 
krátkých hraných filmů a šest dokumentů, z nichž ani jeden neprošel cenzurou (uvedeny 
byly teprve po změně politické situace v roce 1987). Jeho snímky upoutaly pozornost 
symbolickým vyjádřením sociální apokalypsy i formálně invenčním popisem příznaků 
hroutícího se totalitního systému; stylem a poetikou vyvolávaly asociace s posledními díly 
Andreje Tarkovského, jemuž tvůrce asistoval na filmu Stalker (1979, Stalker). Na přelomu 
80. a 90. let Sokurov programově změnil směr svých tematických i formálních výbojů. 
Přeorientoval se na sféru metafyziky, na meditativní úvahy o osudovém naplňování času 
života, jehož smysl a pravdu zjevuje smrt. Kromě jednotlivých děl je třeba zmínit velký 
dokumentární opus (327 min.) Duchovní hlasy. Z válečných deníků, jenž vznikl, když v roce 
1994 doprovázel vojáky na tádžicko-afghánskou hranici, a také osobitou tetralogii Moc, 
věnovanou vztahu osobnosti a moci Moloch (o Hitlerovi), Býk (o Leninovi), Slunce (o 
japonském císaři Hirohitovi) a Faust. Jeho díla se pravidelně objevují na prestižních 
filmových festivalech. Z četných ocenění připomínáme: Bronzový leopard na MFF v 
Locarnu 1987 (Osamělý hlas člověka), Cena FIPRESCI na MFF v Rotterdamu 1991 (Druhý 
kruh), Hlavní ceny na MFF v Oberhausenu 1990, 1996, 1997 (Sovětská elegie, Východní 
elegie, Robert. Šťastný život), Zvláštní cena poroty, Cena FIPRESCI, Cena Andreje 
Tarkovského na MFF v Moskvě 1997 a Cena Ekumenické poroty na MFF v Berlíně 1997 
(Matka a syn), Cena za scénář na MFF v Cannes 1999 (Moloch), Cena FIPRESCI na MFF v 
Berlíně 2003 (Otec a syn), Zlatý lev, Cena SIGNIS a Cena Fedeora na MFF v Benátkách 
(Faust) a ruské výroční ceny Nika za nejlepší film (Býk, Faust) a za režii (Býk). Za celoživotní 
dílo byl oceněn na MFF v São Paulu (2002), na MFF v Locarnu (2006) a Cenou Roberta 
Bressona na MFF v Benátkách. - Na MFF v Karlových Varech 1997 proběhla retrospektiva 
jeho tvorby (Alexandr Sokurov: Duchovní hlas Ruska). Kromě vlastní tvorby působil jako 
pedagog a měl vlastní TV pořad Ostrov Sokurova (Sokurovův ostrov, 1998-99). Od 90. let se 
zabývá moderními audiovizuálními technologiemi. Založil také nekomerční filmové studio 
Bereg. - Upozorňujeme na rozsáhlé statě o jeho tvorbě ve sborníku Podvratná kamera: jiná 
realita v dokumentárním filmu střední a východní Evropy (Malá Skála, Praha 2003) a v 
časopisech Film a doba č. 4/91, 3/97, Biograph č. 2/97, Uni č. 9/97 a Cinepur č. 25/2003. – 
Filmografie: (dokumenty; režie a scénář, není-li uvedeno jinak) střm. f. Marija (1978/88, 
Marie), kr. f. Sonata dlja Gitlera (1979/89 Sonáta pro Hitlera), kr. f. Poslednij děn 
něnastnogo leta (1979, Poslední den pošmourného léta), Altovaja sonata. Dmitrij 
Šostakovič (1981, Sonáta pro violu. Dmitrij Šostakovič; spol. r. Semjon Aranovič), I ničego 
bolše (1982/87, A nic víc; režie), kr. f. Večerní slavnost (1984/87, Žertva večernaja; + střih), 
kr. f. Těrpenije, trud (1985/87, Trpělivost, práce; režie), kr. f. Šaljapinův návrat (1985/87, 
Elegija; + střih), Moskovskaja elegija (1986/88, Moskevská elegie), střm. f. Petěrburgskaja 
elegija (1989, Petrohradská elegie; režie, spol. sc.), střm. f. Sovetskaja elegija (1989, 
Sovětská elegie; + hlas), kr. f. K sobytijam v Zakavkaze (1990, K událostem v Zakavkazsku), 
kr. f. Prostaja elegija (1990, Obyčejná elegie), střihový f. Leningradskaja retrospektiva 
1957-1990 (1990, Leningradská retrospektiva 1957-1990), střm. f. Primer intonaciji (1991, 
Příklad intonace), Elegija iz Rossiji. Etudy dlja sna (1992, Elegie z Ruska. Etudy pro sen), kr. 
f. Soldatskij son/Son soldata (1995, Vojenský sen), Duchovnyje golosa. Iz dněvnikov vojny 
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(1995, Duchovní hlasy. Z válečných deníků), střm. f. Vostočnaja elegija (1996, Východní 
elegie; + hlas), kr. f. Robert. Ščastlivaja žizň (1996, Robert. Šťastný život; + hlas), 
Smirennaja žizň (1997, Život v pokoře), střm. f. Petěrburgskij dněvnik. Otkrytije pamjatnika 
Dostojevskomu (1997, Petrohradský deník. Odhalení pomníku Dostojevského; spol. sc., 
režie), střm. f. Petěrburgskij dněvnik. Kvartira Kozinceva (1997, Petrohradský deník. 
Kozincevův byt), dok. minisérie Povinnosť (TV-1998, Povinnost), Besedy s Solženicynym 
(1998, Solženicyn očima Alexandra Sokurova - TV), Dolce… (1999, Něžně…; režie), Elégie de 
la traversée/Elegija dorogi (2001, Elegie cesty; + prod., herec), Petěrburskij dněvnik: 
Mozart. Rekviem (TV-2004, Petrohradský deník: Mozart. Rekviem), Elegija žizni. 
Rostropovič. Višněvskaja (2006, Elegie života. Rostropovič. Višněvská), Čitajem 
„Blokadnuju knigu“ (2009, Čteme „Knihu o blokádě“; režie), cyklus dokumentů střm. filmy 
Intonacija. Valerij Zorkin (2010, Intonace. Valerij Zorkin) a Intonacija. Sergej Slonimskij 
(2010) a kr. filmy Intonacija. Arsen Kanokov (2010), Intonacija. Boris Averin (2010) a 
Intonacija. Jurij Šmidt (2010) a střm. Intonacija. Vladimir Jakunin (2010), střm. dok. Il nous 
faut du bonheur (2011, Potřebujeme štěstí; spol. r. Alexej Jankovskij, spol. sc.); (hrané 
filmy; režie, není-li uvedeno jinak) příběh zraněného veterána z občanské války, jehož 
návrat domů končí deziluzí, na motivy povídek Andreje Platonova Odinokij golos čeloveka 
(1978,1987, Osamělý hlas člověka; + střih), střm. f. na motivy povídky Grigorije Baklanova 
o jednom dni a noci v životě dopravního inspektora, přeřazeného na místo řidiče taxíku, 
Razžalovannyj (1980, Degradovaný; + sc.), Ty dolžen žiť (1980, Musíš žít; r. Vladimir Čumak; 
herec), volné zpracování Shawovy hry Dům zlomených srdcí pod názvem Skorbnoje 
besčuvstvije (1983, 1987, Truchlivá netečnost), střm. f. podle rozhlasové hry Lucille 
Fletcherová o tělesně postižené ženě Ampir (1987, Empír; + sc.), adaptace sci-fi povídky 
bratří Strugackých Miliardu let před koncem světa, jejímž protagonistou je začínající lékař, 
Dni zatmenija (1988, Dny zatmění), originální zpracování tématu známého Flaubertova díla 
Ema Bovaryová (Smiluj se nad námi) (1989, Spasi i sochrani), analýza rozpaků a 
bezradnosti chudého studenta, který musí pohřbít svého otce, Krug vtoroj (1990, Druhý 
kruh), snový příběh setkání nočního hlídače Čechovovy jaltské vily s jejím někdejším 
majitelem Kameň (1992, Kámen), ezoterická seance, inspirovaná idealistickým patosem 
ruské literatury 19. století, Tichije stranicy (1993, Tiché stránky; + sc.), obraz loučení 
umírající matky a jejího syna Mať i syn (1996, Matka a syn), první část tetralogie, intimní 
portrét Adolfa Hitlera a Evy Braunové během dubnového dne roku 1942 v alpské rezidenci 
Moloch (1999), druhý díl, studie psychicky nemocného diktátora Lenina, trpce nesoucího 
svou nemohoucnost, Tělec (2000, Býk; + kamera), originální experiment, průřez historií 
petrohradské Ermitáže v jediném záběru Ruská archa (2002, Russkij kovčeg; + spol. sc., 
vizuální koncept, hlas), drama otce a syna, žijících ve společném podkrovním bytě, Otěc i 
syn (2003, Otec a syn), třetí část tetralogie o japonském císaři Hirohitovi na sklonku druhé 
světové války Solnce (2005, Slunce; + kam.), válečné drama o ženě, která jede navštívit 
svého vnuka na vojenskou základnu v Čečensku, Aleksandra (2007; + sc.), závěrečná část 
tetralogie, přinášející originální zpracování známé látky, Faust (2011, Faust; + spol. sc.), 
Příběh filmu: Odysea (2011, The Story of Film: An Odyssey; r. Mark Cousins; účinkující), 
hraný dokument o pařížském Louvru za druhé světové války Frankofonie (Francofonia; + 
sc., herec, komentář). -fik- 
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Fuocoammare: Požár na moři 
barevný, politický, sociální, dokumentární, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, DVD-K, Dolby 5.1, 
dlouhý – 114 min. 
 
Původní název: Fuocoammare. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce: Stemal 
Entertainment, 21 Unofilm, Les Films d’Ici, Arte France Cinéma (koprodukce), Arte France 
(účast), Istituto Luce Cinecittà (spolupráce), Rai Cinema (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 3.11.2016. Mluveno: italsky, anglicky (titulky). – Viděno z ostrova Lampedusa. 
 
Distribuce: Artcam (do 16.2.2023). Lokace: Itálie: Lampedusa. 
 
AUTOŘI: Režie: Gianfranco Rosi. Námět: Carla Cattaniová. Scénář: Gianfranco Rosi. Kamera: 
Gianfranco Rosi. Střih: Jacopo Quadri. Zvuk: Gianfranco Rosi, Giancarlo Rutigliano (mix 
zvuku), Stefano Grosso (design zvuku). Producent: Donatella Palermoová, Gianfranco Rosi, 
Serge Lalou, Camille Laemléová. Hudba: různé skladby a písně.  
 
Účinkují: Samuele Pucillo, Mattias Cucina, Samuele Caruana, Pietro Bartolo, Giuseppe 
Fragapane, Maria Signorelloová, Francesco Paterna, Francesco Mannino, Maria Costaová.  
 
České titulky: Anna Kareninová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Berlíně 2016: Zlatý medvěd, Cena ekumenické poroty, Cena Amnesty 
International, Cena čtenářské poroty deníku Berliner Morgenpost. Cena italského Národního 
syndikátu filmových novinářů: Zvláštní Stříbrná stuha za dokument. Evropské filmové ceny: 
Evropský dokument roku. - Oscar: (nominace) nejlepší celovečerní dokument (Gianfranco 
Rosi, Donatella Palermoová). César: (nominace) nejlepší dokument (Gianfranco Rosi, Serge 
Lalou, Camille Laemléová). 
 
Investigativní filmař Gianfranco Rosi po historickém úspěchu dokumentu Sacro GRA (2013, 
Sacro GRA) v hlavní soutěži na MFF v Benátkách 2013 triumfoval na MFF v Berlíně 2016 se 
svým pátým celovečerním dokumentem Fuocoammare: Požár na moři o novodobé 
uprchlické krizi. Rosi v něm mimořádně sugestivním způsobem monitoruje situaci na malém 
italském ostrově Lampedusa ve Středozemním moři, jenž je již řadu let zaplavován vlnami 
imigrantů z Afriky a Blízkého východu (za uplynulých dvacet let skoro půlmilionu osob); 
zvláště ta poslední je mimořádně silná. Obyvatelé a týmy záchranářů se musejí denně 
vypořádávat s dopady přílivu běženců na jednom z prvních tranzitních míst na vytoužené 
cestě do Evropy. Dokumentarista paralelně sleduje všední dny prostých ostrovanů, žijících 
jakoby mimo tragickou situaci uprchlíků, emočně vypjaté záchranné akce, mašinérii přijímání 
zubožených lidí a jejich život v táboře a také nevyhnutelnou práci s umírajícími či mrtvými. - 
Školák Samuele se rád potuluje po přístavu nebo na vápencových skalkách nad městečkem, 
kde sám nebo s kamarádem střílí z praku. Když mu místní lékař, který se obětavě stará i o 
imigranty, objeví vadu oka, musí se na čas vyrovnat s nošením brýlí s okluzorem. Moderátor 
zdejší rozhlasové stanice Pippo informuje o tragédiích uprchlíků, o provinčních událostech a 
pouští písně na přání. Věrnou posluchačkou i žadatelkou o písničky je teta Maria. Její muž 
Giacomino i syn Nello jsou rybáři. Lékař vykládá o tom, jak jej vyčerpává stále častější 
ohledávání těl těch, kteří plavbu nepřežili. - Starší potápěč pravidelně vyráží šnorchlovat ve 
vodách pod útesem, aby nasbíral ježovky a další plody moře. - Záchranná stanice ve dne v 
noci monitoruje dění na moři, často však zachytí tísňový signál lodí pozdě. Jako první jsou z 
přecpaného člunu transportováni na záchrannou loď bezvládní lidé. Jsou často popálení od 
nafty, která se spolu s mořskou vodou mění v žíravinu, dehydrovaní, přidušení, podvyživení. 
Ti šťastnější, „jen“ vyčerpaní a vystrašení, projdou zevrubnou kontrolou a sčítáním. Formality 
pokračují po převozu do přijímacího střediska v bývalé vojenské základně. Po evakuaci živých 
přijdou na řadu mrtví... – Rosi zachovává pozici pozorovatele, vytvořil „pouze“ autentický 
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záznam rozsáhlé humanitární katastrofy, který musí zapůsobit na emoce diváků. Název 
snímku je zároveň titulem písně Fuocoammare (Požár na moři), popisující jev, k němuž 
docházelo za druhé světové války, když v okolí ostrova válečné lodě vystřelovaly světelné 
rakety a celé moře zčervenalo…  -kk- 
 
GIANFRANCO ROSI (nar. 9.11.1964, Asmara, Eritrea) opustil jako třináctiletý během války 
bez rodičů rodnou zem a strávil mládí v Římě a v Istanbulu. V 80. letech studoval 
dokumentaristiku na filmové škole Newyorské univerzity (NYU). Má italské i americké 
občanství a žije střídavě v Itálii a v USA. V investigativních dokumentech se zaměřuje 
především na mezinárodní sociokulturní, etnické a civilizační aspekty. Zabývá se širokým 
spektrem společenských témat, na něž často nahlíží z filozofické, etické nebo sociologické 
perspektivy. V roce 1993 natočil v Indii svůj první středometrážní dokument Převozník, v 
němž zachytil život na řece Ganga a jenž uvedl i na MFF v Karlových Varech. Natáčel i v 
Mexiku a v USA. Až dokumenty Sacro GRA a Fuocoammare: Požár na moři realizoval v 
Itálii. Působí také jako kameraman u titulů jiných režisérů. Z několika filmových ocenění 
uveďme především různé ceny na MFF v Benátkách v letech 2008–2013 za snímky Pod 
úrovní moře (+ nominace na Evropskou filmovou cenu za dokument), Nájemný vrah - Pokoj 
164 (Cena FIPRESCI), Sacro GRA (historicky první Velká cena Zlatý lev pro dokument). Za 
dokument Fuocoammare: Požár na moři získal Zlatého medvěda na MFF v Berlíně 2016 a 
Cenu EFA za dokument. V roce 2009 byly v Praze na festivalu Jeden svět uvedeny jeho 
dokumenty Nájemný vrah - Pokoj 164 a Pod úrovní moře, který zde také vyhrál Cenu za 
nejlepší film. Dne 5.5.2014 představil v pražském kinu Světozor dokument Sacro GRA, 
uvedený souběžně v kinech, na TV kanálu a na internetu. – Filmografie: (režie, scénář či 
podíl na něm a kamera, není-li uvedeno jinak) střm. dok. o koloběhu života a smrti na 
indické řece Ganga Boatman (1993, Převozník), portrét osamělého askety, žijícího mimo 
moderní civilizaci, Afterwords (2000, Doslovy; spol. r. Jean Sebastien Lallemand, Carlos 
Martinez Casas), Face Addict (2005; r. Edo Bertoglio; kam.), dok. o komunitě lidí v ústraní 
kalifornské pouště, Below Sea Level (2008, Pod úrovní moře; + zvuk, prod.), dokument 
inspirovaný novinovým článkem Charlese Bowdena o mexickém profesionálním vrahovi, 
pracujícím pro narkomafii, El Sicario - Room 164 (2010, Nájemný vrah - Pokoj 164), kr. dok. 
o italském architektovi a politikovi Tanti futuri possibili. Con Renato Nicolini (2012, Mnoho 
možných budoucností. S Renatem Nicolinim), časosběrný dokument o lidech, žijících v 
blízkosti římského dálničního obchvatu, Sacro GRA (2013, Sacro GRA; + zvuk), dok. o životě 
na ostrově Lampedusa, který je pověstným tranzitním místem pro zoufalé uprchlíky 
Fuocoammare: Požár na moři (2015; + zvuk, spol. prod.).  -jš- 
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Fúsi 
barevný, psychologický, smutná komedie, přístupný, 1:2,35, 2-D, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 94 min. 
 
Původní název: Fúsi. Země původu: Island, Dánsko. Výrobce: RVK Studios. Koprodukce: 
Nimbus Film. Rok výroby: 2015. Premiéra: 21.1.2016. Monopol: Artcam. Mluveno: islandsky 
(české titulky). – Před životem se neschováš, ani na Islandu. 
 
AUTOŘI: Scénář: Dagur Kári. Režie: Dagur Kári. Kamera: Rasmus Videbaek. Hudba: 
slowblow. Různé skladby a písně. Výprava: Halfdán Pedersen. Kostýmy: Helga Rós V. 
Hannamová. Střih: Andri Steinn Gudjónsson, Oliver Bugge Coutté, Dagur Kári. Zvuk: (design) 
Kjartan Kjartansson; Ingvar Lundberg. Vizuální efekty: (supervize) Dadi Einarsson. Zvláštní 
efekty: (supervize) Eggert Ketilsson. Výkonná producentka: Rannveig Jónsdottirová. 
Producenti: Baltasar Kormákur, Agnes Johansenová. Koproducenti: Bo Ehrhardt, Mikkel 
Jersin. České titulky: neuvedeno. 
 
HERCI: Gunnar Jónsson (Fúsi), Ilmur Kristjánsdóttirová (Sjöfn), Sigurjón Kjartansson 
(Mordur), Franziska Una Dagsdóttirová (Hera), Margrét Helga Jóhannsdóttirová (Fjola), Arnar 
Jónsson (Rolf), Thórir Saemundsson (Elvar), Ari Matthiasson (Bodvar), Fridrik Fridriksson 
(Fridrik), Ingunn Jensdóttirová (Svana). 
 
CENY: MFF ve Valladolidu 2015: nejlepší herec (Gunnar Jónsson). MFF Tribeca, New York 
2015: nejlepší hraný film, nejlepší herec (Gunnar Jónsson), nejlepší scénář (Dagur Kári). MFF 
v Káhiře 2015: Stříbrná pyramida za režii (Dagur Kári). 
 
Scenárista a režisér Dagur Kári se po anglicky mluvené tragikomedii z prostředí zapadlého 
newyorského baru Dobré srdce (2009, The Good Heart) vrátil na rodný Island a natočil tu v 
typicky severském klíči příběh outsidera Fúsi, jehož titulním hrdinou je samotářský 
čtyřicátník. – Mohutný a tlustý Fúsi pracuje na letišti při nakládce a vykládce zavazadel, žije s 
matkou Fjolou a volný čas tráví zejména nad modelem tankových bitev 2. světové války. 
Seznámí se s holčičkou Herou, která se do domu přistěhovala s otcem. Matčin přítel Rolf, 
který se dočasně zabydlí u Fjoly, koupí tlouštíkovi poukaz na lekce line dance. Fúsi se tam 
neodváží, avšak po hodině sveze v nečase domů jednu z účastnic Sjöfn. Podruhé už dorazí na 
lekci a sblíží se s osamělou ženou. Zjistí, že nepracuje v květinářství, jak mu tvrdila, nýbrž u 
popelářů. Obětavě se o ni stará, když dostane těžký záchvat deprese. Konečně se postaví 
proti kolegům, kteří ho šikanují. Vezme si dovolenou a nastoupí za Sjöfn do třídírny odpadu, 
aby nepřišla o místo. Má kvůli Heře potíže s policií, protože dívčin otec ho podezírá z 
pedofilie. Sjöfn mu později nabídne, aby se k ní nastěhoval, ale pak si to rozmyslí. Tvrdí, že se 
spletla. Zklamaný Fúsi přesto pronajme krámek, aby si Sjöfn mohla splnit sen o vlastním 
květinářství. Dá jí do schránky klíč od připraveného obchodu a sám odjede na dovolenou do 
Egypta, kam měli jet původně spolu... – Stroze realistický snímek s humornými situacemi a s 
chápavým pohledem na nelehký život osamělých lidí byl mj. uveden za přítomnosti režiséra v 
sekci Jiný pohled na MFF v Karlových Varech 2015. Dívčí roli hraje režisérova dcerka 
Franziska Una Dagsdóttirová. -tbk-  
 
DAGUR KÁRI (vl. jm. Dagur Kári Pétursson, nar. 12.12.1973, Paříž) je synem významného 
islandského spisovatele Pétura Gunnarssona (nar. 1949). Vyrůstal od tří let na Islandu. 
Vystudoval režii na Dánské národní filmové škole v Kodani (1995-99), kde v současné době 
přednáší a kde na sebe upozornil třemi krátkými hranými autorskými filmy The Violin 
Maker (1997, Houslař), Old Spice (1999, Staré koření) a zejména absolventským snímkem 
Lost Weekend (1999, Ztracený víkend), jenž získal jedenáct ocenění (např. na festivalech v 
Brestu, Angers, Poitiers, Mnichově a Tel Avivu). S mezinárodním ohlasem se setkaly také 
jeho celovečerní debut Albín jménem Nói (mj. islandské výroční ceny Edda za nejlepší film, 
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režii a scénář; cena nejlepší severský film a Cena FIPRESCI na MFF v Göteborgu 2003) i jeho 
další filmy: Outsider (ceny Edda za nejlepší film, režii, scénář a hudbu; cena za nejlepší 
severský film na MFF v Göteborgu 2006), Dobré srdce (ceny Edda za režii a za scénář), Fúsi 
(ceny za nejlepší film a za scénář na MFF Tribeca 2015). Připomínáme, že režisér byl v 
letech 2003 a 2015 hostem na MFF v Karlových Varech. Vedle činnosti filmaře se věnuje 
také hudbě: je členem dua Slowblow, jež také dělá soundtracky ke všem jeho filmům. – 
Filmografie: (režie, scénář či spolupráce na něm, spolupráce na hudbě, není-li uvedeno 
jinak) epizoda Líkid í lestinni (Mrtvý ve vlaku) z povídkového filmu Villiljós (2001, 
Dramarama), psychologický příběh sedmnáctiletého mladíka, toužícího utéct z rodného 
zapadákova, do jehož života zasáhne přírodní katastrofa, Albín jménem Nói (2003, Nói 
Albinói), černobílá smutná komedie o lidech, kteří nezapadají do správného obrazu 
společnosti a vytvářejí si vlastní alternativní světy, Outsider (2005, Volksne mennesker), 
The Amazing Truth About Queen Raquela (2008, Neuvěřitelná pravda o královně Raquele; 
r. Olaf de Fleur; spol. střih), tragikomedie o přátelství dvou rozdílných mužů z prostředí 
newyorského baru Dobré srdce (2009, The Good Heart) s Brianem Coxem a Paulem 
Danoem, psychologický příběh s titulní postavou dobráckého mohutného čtyřicátníka, 
který se pokouší vymanit ze své osamělosti, Fúsi (2015, Fúsi).  -fik- 
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Grey City 
barevný, umělecký dokument, přístupný, ŠÚ, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 80 min. 
 
Původní názvy: Cidade cinza. Anglický titul: Grey City. Země původu: Brazílie. Výrobce: Sala 
12 Filmes. Koprodukce: D Cine / Quanta Post. Rok výroby: 2013. Premiéra: 21.1.2016. 
Monopol: Cinema Glok. Mluveno: portugalsky, anglicky (titulky). - Dokumentární film o 
brazilské graffiti scéně. 
 
AUTOŘI: Námět: Guilherme Valiengo. Scénář: Peppe Siffredi, Felipe Lacerda, Marcelo 
Mesquita. Režie: Marcelo Mesquita, Guilherme Valiengo. Kamera: Tiago Tambeli. Hudba: 
Daniel Ganjaman. Píseň: Criolo. Různé skladby a písně. Střih: Felipe Lacerda, (střihová 
spolupráce) Marcelo Mesquita, Marco Korodi. Zvuk: Marcel Cyro, Pedro Lima, Jorge 
Rezende. Výkonní producenti: Daniela Antonelli Aunová, Raphael Bottino, Marcelo 
Mesquita, Mariana Moroni Martinsová. Producenti: Marcelo Mesquita, Pepe Siffredi, 
Raphael Bottino, Guilherme Vallengo. České titulky: Julie Marešová.  
 
ÚČINKUJÍCÍ: Fabio Cypriano, Luis Alves da Costa, Egas Marcolino de Asis, Finok, Alexandre 
Gabriel, OsGemeos, Ise, Gilberto Kassab, Cedar Lewisohn, Nina, Nunca, Zefix. 
 
Brazilský umělecký dokument Marcela Mesquita a Guilhermea Valienga Grey City (čili Šedé 
město) se věnuje streetartové scéně v São Paulu. Tamní graffiti získaly mezinárodní 
proslulost a jejich tvůrci, známí pod přezdívkami OsGemeos (Dvojčata), Nunca (Nikdo), Nina, 
Finok, Ise či Zefix dnes pracují po celém světě a vystavují v renomovaných sbírkách. Snímek 
se natáčel v roce 2008, kdy město kvůli zákonu o vizuálním smogu (zaměřeném zejména na 
billboardy a reklamy) nechalo přestříkat šedou barvou naprostou většinu graffiti, včetně 
pomalované plochy u magistrály o rozsahu 700 m². To vzbudilo takové protesty, že magistrát 
se posléze omluvil a povolil nové pomalování zdi, financované Obchodní asociací. Filmaři se 
pohybují mezi graffiťáky právě v době, kdy svorně dělají nové obří graffiti, jež nakonec při 
malé slavnosti „otevře“ sám starosta. Kromě rozhovorů s uličními umělci, zaznamenávajících 
jejich názory na graffiti a jeho místo v umění i ve společnosti, sledují i pracovníky firmy, jež 
zajišťuje přestříkávání, přičemž je provází (nekompetentní) muž, který rozhoduje, které 
malby jsou „umělecké“ a mohou zůstat a které ne (zvláště spadeno má na tagy). Vše provází 
funková hudba. -tbk- 
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Grimsby 
barevný, komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, délka – 83 min. 
 
Původní název: Grimsby / The Brothers Grimsby. Země původu: Velká Británie, Austrálie. 
Výrobce: Four by Two Films / Working Title / Big Talk Pictures. Ve spolupráci s LStar Capital / 
Village Roadshow Pictures. Pro Columbia Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
10.3.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Borat a Diktátor mu nestačili. Je zpět. – Jeden tajný 
agent, druhý naprostý idiot. 
 
Distribuce: Falcon (do 9.3.2018). Lokace: Kapské město, Jihoafrická republika. 
 
AUTOŘI: Režie: Louis Leterrier. Pomocná režie: Chad Stahelski (II. režie). Námět: Sacha 
Baron Cohen, Phil Johnston. Scénář: Sacha Baron Cohen, Phil Johnston, Peter Baynham. 
Kamera: Oliver Wood. Druhá kamera: Fraser Taggart (II. štáb). Architekt: Kave Quinnová. 
Návrhy kostýmů: Paco Delgado. Střih: James Thomas, Jonathan Amos, Evan Henke, Debra 
Neil-Fisherová. Zvuk: Colin Nicolson, Scott Harber. Výkonná produkce: Louise Rosner 
Meyerová, Phil Johnston, James Biddle, Eric Fellner, Tim Bevan, Adam McKay, Ben Waisbren, 
Bruce Berman, Greg Basser. Producent: Sacha Baron Cohen, Nira Parková, Peter Baynham, 
Ant Hynes, Todd Schulman. Vizuální efekty: John Moffatt (supervize), Double Negative, 
Brave New World. Hudba: Erran Baron Cohen, David Buckley. Použitá hudba: různé skladby 
a písně. Koordinátor kaskadérů: Adam Kirley, Grant Hulley. České titulky: neuvedeno. 
 
Hrají: Sacha Baron Cohen (Carl Nobby Butcher), Mark Strong (agent Sebastian Butcher), Isla 
Fisherová (Jodie Figgisová), Penélope Cruzová (Rhonda Georgeová), Rebel Wilsonová 
(Lindsey), Gabourey Sidibeová (Banu), Annabelle Wallisová (Marianne), Sam Hazeldine 
(Chilcott), Barkhad Abdi (Tabansi Nyagura), Johnny Vegas (Milky Pimms), Ricky Tomlinson 
(Paedo Pete), Nick Boraine (Joris Smit), Zak Sutcliffe (Luke), Tamsin Egertonová (Carla), Scott 
Adkins (Lukašenko), Ian McShane, (neuvedena) Eileen Daviesová (paní Wearhamová). 
 
Sacha Baron Cohen jako primitivní buran spolu s Markem Strongem alias tajným agentem 
ztvárnili hlavní postavy v nové akční komedii Louise Leterriera Grimsby (překlad amerického 
názvu je Bratři z Grimsby). - Nobby vede jednoduchý život anglického plebejce v městečku 
Grimsby s tlustou přítelkyní a devíti dětmi. K oblíbeným místním zábavám patří sledování 
fotbalu, hromadné fandění v hospodě a následné oslavy. - Nobbyho bratr, agent MI6 
Sebastian (Seb), má v Londýně zabránit atentátu na Rhondu Georgeovou, jež má předvést 
prostředek na vyléčení lidstva. Nobby se o dávno ztraceném sourozenci dozví a vyrazí za ním. 
Překvapí ho v momentě, kdy Sebastian vystřelí na atentátníka. Kulka tak trefí chlapce s AIDS, 
který nakazí Daniela Radcliffa, a zabije šéfa Světové zdravotnické organizace. Po honičce se 
Seb ukryje v Grimsby. Tam mu uspořádají uvítací párty, čímž je prozrazen agentu Chilcottovi, 
který jej má zlikvidovat. Seb se dozví od kolegyně Jodie, že atentátník pracuje pro 
obchodníka v Kapském městě. Spolu s Nobbym tam odcestují. Vyjde najevo, že předmětem 
obchodu je virus, který má zahubit část populace. – Chilcott je Sebovi v patách. Bratři utečou 
a uprostřed pláně se schovají do vagíny slonice, již se ovšem rozhodne oplodnit jeden samec. 
Sourozenci se záhy koupají ve sprše spermatu. - Jodie informuje kolegu, že k rozšíření viru 
má dojít na mistrovství světa ve fotbale v Chile. Bratři se tam setkají s fanoušky z Grimsby a 
společně se snaží zabránit odpálení ohňostrojových raket, v nichž je virus uschován. 
Ohňostroj však není možné zastavit. Bratři si proto sednou na dvě rakety a vyletí s nimi do 
vzduchu. Rakety ani virus je nezabijí díky imunitě získané sloním spermatem. Za spiknutím 
překvapivě stála obchodníkova spojenkyně Rhonda, jejíž „lék“ byl právě virem na odstranění 
plebsu ze společnosti. Chilcotta zpacifikují děti z Grimsby. Ve všeobecném zmatku je 
postřelen Daniel Radcliffe, který nakazí virem HIV Donalda Trumpa. – Nobby se stane 
bratrovým kolegou v tajné službě. - Film má raketové tempo a je protkaný perverzními a 
nechutnými situacemi i dialogy. Jde o komedii pro silné povahy a žaludky. –adp- 
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LOUIS LETERRIER (nar. 17.6.1973, Paříž) je synem režiséra Françoise Leterriera a kostýmní 
návrhářky Catherine Leterrierové. Natáčel krátké filmy a po maturitě odešel studovat film 
na Tischově umělecké škole při Newyorské univerzitě (NYU). Asistoval Jeanu-Pierru 
Jeunetovi při natáčení snímku Vetřelec: Vzkříšení a po návratu do Francie začal 
spolupracovat s Lucem Bessonem při výrobě reklamních spotů a také jako asistent na filmu 
Johanka z Arcu. Stal se členem Bessonovy režisérské stáje (Chris Nahon, Pierre Morel, 
Olivier Megaton aj.) a své renomé si vybudoval především úspěšnou filmovou sérií Kurýr. V 
Hollywoodu dostal možnost režírovat prestižní akční projekty Neuvěřitelný Hulk a Souboj 
titánů. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) akční komedie Kurýr (2002, The 
Transporter; spol. režie Cory Yuen) s Jasonem Stathamem v titulní úloze mlčenlivého řidiče 
a doručovatele neobvyklých zásilek, stylizovaný akční thriller o muži vycvičeném v zabíjení 
jako pes Utržený ze řetězu (2004, Unleashed) s Jetem Liem, pokračování Kurýr 2 (2005, The 
Transporter 2), opět s Jasonem Stathamem, výpravná komiksová adaptace Neuvěřitelný 
Hulk (2008, The Incredible Hulk) s Edwardem Nortonem, remake populárního snímku na 
motivy z řecké mytologie Souboj titánů (2010, Clash of the Titans) se Samem 
Worthingtonem v roli Persea, kriminální komedie Podfukáři (2013, Now You See Me) s 
Jessem Eisenbergem, Markem Ruffalem a Woodym Harrelsonem, špionážní parodie 
Grimsby (2016, Grimsby) se Sachou Baronem Cohenem; (podíl na výkonné produkci, není-li 
uvedeno jinak) Asterix & Obelix: Mise Kleopatra (2002, Astérix & Obélix: Mission 
Cléopâtre; r. Alain Chabat; herec), Hněv Titánů (2012, Wrath of the Titans; r. Jonathan 
Liebesman). -mim- 
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Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny 
barevný, životopisný, válečný, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Atmos 5.1, 7.1, 
dlouhý – 140 min. 
 
Původní název: Hacksaw Ridge. Země původu: USA, Austrálie. Výrobce: Cross Creek 
Pictures, IM Global, Icon Productions, AI-Film, Pandemonium Films, Permut Presentations, 
Windy Hill Pictures, Vendian Entertainment, Demarest Media, Kilburn Media. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 10.11.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Když přišel rozkaz k 
ústupu, jeden muž neuposlechl. Příběh amerického vojáka, který se během války stal hrdinou 
bez jediného výstřelu. Od oscarového režiséra filmů Statečné srdce a Umučení Krista. 
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: Austrálie: Sydney, Nový Jižní Wales. 
 
AUTOŘI: Režie: Mel Gibson. Pomocná režie: Mic Rodgers (II. režie). Scénář: Robert 
Schenkkan, Andrew Knight. Kamera: Simon Duggan. Druhá kamera: Damian Wyvill. 
Architekt: Barry Robison. Návrhy kostýmů: Lizzy Gardinerová. Masky: Shane Thomas 
(návrhy masek). Střih: John Gilbert. Zvuk: Peter Grace, Robert Mackenzie (design). Výkonná 
produkce: Michael Bassick, David S. Greathouse, Mark C. Manuel, Ted OʹNeal, Buddy Patrick, 
Suzanne Warrenová, Christopher Woodrow. Producent: William Mechanic, David Permut, 
Terry Benedict, Paul Currie, Bruce Davey, William D. Johnson, Tyler Thompson, Brian Oliver. 
Koproducent: Tina Xiuli Chenová, Gregory Cosby, Steve Longi, Zac Mechanic, Elexa Ruthová, 
Jason Seagraves, Helen Y. Zhongová. Vizuální efekty: Chris Godfrey (supervize), Cutting Edge, 
SlateVFX. Zvláštní efekty: Dan Oliver (supervize). Hudba: Rupert Gregson-Williams. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Mic Rodgers, Kyle Gardiner. 
 
Hrají: Andrew Garfield (Desmond Doss), Sam Worthington (kapitán Glover), Luke Bracey 
(Smitty Ryker), Teresa Palmerová (Dorothy Schutteová), Hugo Weaving (Tom Doss), Rachel 
Griffithsová (Bertha Dossová), Vince Vaughn (seržant Howell), Richard Roxburgh (plukovník 
Stelzer), Bill Young (generál Musgrove). 
 
České titulky: Petr Zenkl (Studio PO.ET.A). 
 
Ceny: Oscar: nejlepší střih (John Gilbert), nejlepší zvuk (Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert 
Mackenzie, Peter Grace); (nominace) nejlepší film (Bill Mecanic, David Permut), nejlepší režie 
(Mel Gibson), nejlepší herec (Andrew Garfield), nejlepší střih zvukových efektů (Robert 
Mackenzie, Andy Wright). Cena BAFTA: nejlepší střih (John Gilbert); (nominace) nejlepší 
herec (Andrew Garfield), nejlepší scénář-adaptace (Robert Schenkan, Andrew Knight), 
nejlepší masky (Shane Thomas), nejlepší zvuk (Peter Grace, Robert Mackenzie, Kenin 
O’Connell, Andy Wright). - Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší film-drama, nejlepší herec v 
dramatu (Andrew Garfield), nejlepší režie (Mel Gibson).  
 
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny je pátým režijním počinem herce, producenta a scenáristy 
Mela Gibsona. Protagonistou životopisného příběhu je Desmond Doss (1919-2006), mladý 
muž, který se po napadení Pearl Harboru 7. prosince 1941 přihlásil do armády. Odmítal však 
nosit zbraň a zabíjet… - Lychburg, Virginie. Jako malý se Desmond často pral s bratrem 
Halem. S opileckým otcem, hrdinou z první světové války, si nerozuměl a často před ním 
bránil matku, která ho přivedla k víře v církvi Adventistů sedmého dne. Jako mladík daruje 
Doss v nemocnici krev a zamiluje se do půvabné sestřičky Dorothy. Hal odejde na frontu. 
Přihlásí se i Desmond; chce být zdravotníkem. - Výcvikový tábor Fort Jackson. Rekrutům velí 
drsný seržant Howell. Když Doss jako Adventista sedmého dne odmítne zbraň a nechce 
sloužit v sobotu, hodlá ho kapitán Glover propustit z armády jako odpírače. Mladík s tímto 
rozhodnutím nesouhlasí, a tak než proběhne příslušné řízení, slouží v kuchyni. Je terčem 
šikany ostatních branců v čele se svalovcem Smittym Rykerem. Nedostane dovolenku na 
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svatbu s Dorothy. Čeká ho vojenský soud, ale z rozhodnutí generála Musgrovea, za nímž byl 
jeho otec, je zproštěn povinnosti nosit zbraň a zároveň přijat do armády. Desmond po svatbě 
s Dorothy absolvuje zdravotnický kurz. – Okinawa, květen 1945. Rota pod vedením kapitána 
Glovera má dobýt útes. Válečná vřava vypadá jako jatka. Japonci mají převahu. Seržant 
Howell zavelí k ústupu. Doss jako jediný zůstane nahoře a neúnavně spouští dolů raněné 
muže. Ty vojáci odvážejí do lazaretu. S posledním zachraňovaným se spustí sám. Druhý den 
se rota na plošinu vrátí. Japonci kapitulují… - Desmond Doss zachránil 75 mužů a stal se 
prvním odpíračem, který dostal Medaili cti. Zásluhy o to přičítal Bohu. – Mel Gibson natočil 
klasické válečné drama s drastickými bojovými scénami a s vlasteneckým apelem. V závěru 
mají slovo Dossovi spolubojovníci i on sám. Snímek je dedikován hudebnímu skladateli 
Jamesi Hornerovi (1953-2015) a kameramanu Andrewu Lesnieovi (1956-2015). –kat- 
 
MEL GIBSON (vl. jm. Mel Columcille Gerard Gibson, nar. 3.1.1956, Peekskill, stát New York) 
má irské předky a v roce 1968 emigroval s rodiči a s deseti sourozenci do Austrálie, odkud 
pocházela babička z otcovy strany, operní zpěvačka Eva Mylottová. Po absolvování střední 
školy studoval herectví na Národním institutu dramatického umění (NIDA) při Univerzitě 
Nového Jižního Walesu v Sydney. Ve filmu debutoval ještě během studií, ale zpočátku se 
víc věnoval divadlu (Jindřich IV., Romeo a Julie, Čekání na Godota, Smrt obchodního 
cestujícího aj.) a také se objevil v TV seriálech The Sullivans (Sullivanovi), Punishment 
(Trest) a Tickled Pink (Radostí bez sebe). Na plátně zaujal titulní úlohou retardovaného 
mladíka v přepisu románové prvotiny Colleen McCulloughové s názvem Tim (Australská 
filmová cena) a rolí Franka Dunnea, který jako jeden z mála přežije masakr na tureckém 
poloostrově, v dramatu z první světové války Gallipoli (Australská filmová cena). Proslavila 
ho titulní postava Šíleného Maxe v komerčně úspěšné sérii futuristických thrillerů, jež mu 
zajistila kariéru v Hollywoodu. Velkou popularitu mu přinesla role horkokrevného policisty 
Martina Riggse v úspěšné filmové sérii Smrtonosná zbraň. Z dalších filmových rolí vynikají 
neústupný milionář Tom Mullen, čelící únoscům svého syna, v úspěšném thrilleru Výkupné 
(nominace na Zlatý glóbus) či zaměstnanec reklamní agentury Nick Marshall, který v 
romantické komedii Po čem ženy touží „odposlouchává“ myšlenky žen ze svého okolí 
(nominace na Zlatý glóbus). V roce 1990 založil Gibson s přítelem Brucem Daveym 
produkční společnost Icon kvůli dokončení adaptace Hamleta, v níž hrál titulní úlohu. V 
rámci Iconu financoval především ambicióznější projekty, na nichž se sám umělecky 
nepodílel, ale také vlastní režijní pokusy. Na druhé straně kamery debutoval působivým 
dramatem Muž bez tváře, v němž také ztělesnil titulní postavu znetvořeného bývalého 
učitele, který překoná zahořklost a sblíží se s problémovým chlapcem. Největšího úspěchu 
dosáhl jako režisér, producent a hlavní představitel historického dramatu o legendárním 
skotském hrdinovi Williamu Wallaceovi, nazvaného Statečné srdce (Oscary za nejlepší film 
a režii, Zlatý glóbus za režii a další ceny). Jako režisér nečekaně uspěl i s kontroverzním 
„záznamem“ posledních hodin Ježíšova života v Umučení Krista a akčním thrillerem z 
období hroutící se mayské civilizace Apocalypto (nominace na Zlatý glóbus a na Cenu 
BAFTA za cizojazyčný film). Oba snímky se vyznačují naturalismem a brutalitou a jsou 
namluveny v původních jazycích. Ve svém nejnovějším režijním opusu Hacksaw Ridge: 
Zrození hrdiny vypráví skutečný příběh odpírače vojenské služby, který jako medik 
zachránil v bitvě o Okinawu desítky zraněných spolubojovníků; snímek byl mj. nominován 
na Oscara a na Zlatý glóbus za nejlepší film a režii. Gibson pracuje též pro televizi, mj. se 
jako herec, režisér a producent podílel na sitcomu o nezvedených potomcích osamělého 
otce Complete Savages (2004-05, Chlapi sobě – TV) a jako výkonný producent na 
baseballovém seriálu Clubhouse (2004-05, Klubovna) a na dokumentárním seriálu z paluby 
lodi Nimitz, nazvaném Carrier (2008, Letadlová loď). Patří mezi nejlépe honorované 
hollywoodské filmaře a svá aktiva dokázal rozmnožit výhodnými investicemi do realit. Je 
známý jako konzervativní katolík. V červenci 2006 popudil veřejnost antisemitskými a 
sexistickými výroky, když byl zadržen za řízení v opilosti. Dostal tříletý podmínečný trest a 
byla mu uložena protialkoholní léčba. V Hollywoodu byl několik let bojkotován. Z 
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manželství ze zubní asistentkou Robyn Mooreovou (1980-2011) měl sedm dětí a z krátkého 
vztahu s ruskou pianistkou Oksanou Grigorievovou se mu v roce 2009 narodila dcera. Za 
přínos světovému filmu byl vyznamenán Australskou filmovou cenou (2002), irskou 
výroční cenou IFTA (2007) a Křišťálovým glóbem na MFF v Karlových Varech (2014). 
Gibsonův mladší bratr Donal je také filmovým hercem. – V češtině vyšla kniha Wensleyho 
Clarksona, nazvaná Mel Gibson – důvěrný příběh (nakl. Daniel, Praha 1994). – Filmografie: 
(herec, není-li uvedeno jinak) Summer City (1976, Letní město; r. Christopher Fraser), I 
Never Promised You a Rose Garden (1977, Nikdy jsem ti nesliboval růžovou zahradu; r. 
Anthony Page), Mad Max (1979, Šílený Max; r. George Miller – V), Tim (1979; r. Michael 
Pate – TV), Chain Reaction (1980, Řetězová reakce; r. Ian Barry), Attack Force Z (1980, 
Útočná síla "Z"; r. Tim Burstall – V), Gallipoli (1981, Gallipoli; r. Peter Weir), Mad Max 2 
(1981, Šílený Max 2; r. George Miller – V), The Year of Living Dangerously (1982, Rok 
nebezpečného života; r. Peter Weir – TV), Bounty (1984, The Bounty; r. Roger Donaldson), 
The River (1984, Řeka; r. Mark Rydell – TV), Mrs. Soffel (1984, Paní Soffelová; r. Gillian 
Armstrongová – TV), Mad Max Beyond Thunderdome (1985, Šílený Max 3; r. George 
Miller, George Ogilvie – V), Lethal Weapon (1987, Smrtonosná zbraň; r. Richard Donner – 
V), Tequila Sunrise (1988; r. Robert Towne – V), Smrtonosná zbraň 2 (1989, Lethal Weapon 
2; r. Richard Donner), Bird on a Wire (1990, Pták na drátě; r. John Badham – V), Air 
America (1990, Air America; r. Roger Spottiswoode), Hamlet (1990; r. Franco Zeffirelli – V), 
Smrtonosná zbraň 3 (1992, Lethal Weapon 3; r. Richard Donner), Věčně mladý (1992, 
Forever Young; r. Steve Miner), Maverick (1994, Maverick; r. Richard Donner), Casper 
(1995, Casper; r. Brad Silberling), anim. f. Pocahontas (1995, Pocahontas; r. Mike Gabriel, 
Eric Goldberg; hlas), Výkupné (1996, Ransom; r. Ron Howard), Den otců (1997, Fathers’ 
Day; r. Ivan Reitman), Spiknutí (1997, Conspiracy Theory; r. Richard Donner), Fairy Tale: A 
True Story (1997, Pravdivá pohádka; r. Charles Sturridge – TV), Smrtonosná zbraň 4 (1998, 
Lethal Weapon 4; r. Richard Donner), Odplata (1998, Payback; r. Brian Helgeland), The 
Million Dollar Hotel (1999, The Million Dollar Hotel; r. Wim Wenders), anim. f. Slepičí úlet 
(2000, Chicken Run; r. Peter Lord, Nick Park; hlas), Patriot (2000, The Patriot; r. Roland 
Emmerich), Po čem ženy touží (2000, What Women Want; r. Nancy Meyersová), Údolí 
stínů (2002, We Were Soldiers; r. Randall Wallace), Znamení (2002, Signs; r. M. Night 
Shyamalan), The Singing Detective (2003, Zpívající detektiv; r. Keith Gordon; + spol. prod. – 
TV), Na hraně temnoty (2010, Edge of Darkness; r. Martin Campbell), The Beaver (2010, 
Pan Bobr; r. Jodie Fosterová – V), Moje letní prázdniny (2011, Get the Gringo; r. Adrian 
Grünberg; + spol. sc., spol. prod.), Machete zabíjí (2013, Machete Kills; r. Robert 
Rodriguez), Expendables: Postradatelní 3 (2014, The Expendables 3; r. Patrick Hughes), Ve 
jménu krve (2015, Blood Father; r. Jean-François Richet), The Professor and the Madman 
(2017, Profesor a blázen; r. Farhad Safinia; + spol. prod.); (režie, není-li uvedeno jinak) Muž 
bez tváře (1993, The Man Without a Face; + herec), Statečné srdce (1995, Braveheart; + 
spol. prod., herec), Umučení Krista (2004, The Passion of the Christ; + spol. sc., spol. prod.), 
Apocalypto (2006, Apocalypto; + spol. sc., spol. prod.), Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny 
(2016, Hacksaw Ridge); (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) The 
Three Stooges (TV-2000, Tři panáci; r. James Frawley – TV), Paparazzi (2004, Paparazzi; r. 
Paul Abascal; + herec), dok. Leonard Cohen: I’m Your Man (2005, Leonard Cohen: Jsem váš 
člověk; r. Lian Lunsonová), E.A. Poe: Podivný experiment (2014, Stonehearst Asylum; r. 
Brad Anderson).  -mim-  
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Halloween 
barevný, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Stereo Scream Sound, dlouhý – 93 min. 
 
Původní název: Halloween. Země původu: USA. Výrobce: Falcon International Productions. 
Rok výroby: 1978. Premiéra: 4.2.2016. Monopol: Pannonia Entertainment (do 3.3.2016). 
Mluveno: anglicky (české titulky). 
 
AUTOŘI: Scénář: John Carpenter, Debra Hillová. Režie: John Carpenter. Kamera: Dean 
Cundey. Hudba: John Carpenter. Píseň Don’t Fear the Reaper (Blue Oyster Cult). Výprava: 
Tommy Wallace. Kostýmy: Beth Rodgersová. Střih: Tommy Wallace, Charles Bornstein. Zvuk: 
Tommy Causey. Masky: Erica Uelandová. Koordinátor kaskadérů: Jim Windburn. Výkonný 
producent: Irwin Yablans. Producentka: Debra Hillová. České titulky: Pannonia 
Entertainment. 
 
HERCI: Donald Pleasance (dr. Loomis), Jamie Lee Curtisová (Laurie), Nancy Loomisová 
(Annie), P.J. Solesová (Lynda), Charles Cyphers (šerif Brackett), Kyle Richardsová (Lindsey), 
Brian Andrews (Tommy), John Michael Graham (Bob), Nancy Stephensová (Marion), Adam 
Hollander (Keith), Mickey Yablans (Richie), Brent Le Page (Lonnie), Arthur Malet (hrobník), 
Robert Phalen (dr. Wynn), Nick Castle (zabiják), Tony Moran (jednadvacetiletý Michael 
Myers). 
 
CENY: MF fantastických filmů v Avoriazu 1979: Cena kritiků. Cena LAFCA: Cena pro novou 
generaci (John Carpenter). 
 
Klasický kultovní thriller Johna Carpentera Halloween (1978) byl u nás v 90. letech uveden na 
videu pod titulem Předvečer svátku Všech svatých. Nyní se na měsíc vrací pod původním 
názvem a v remasterované verzi do českých kin. Drsný příběh vraždícího maskovaného 
maniaka se dočkal několika pokračování (na nichž se už Carpenter nepodílel) a také remaku z 
roku 2007, ale zároveň se stal vzorem pro řadu obdobných titulů (viz např. série Pátek 
třináctého). – Šestiletý Michael Myers zabije v roce 1963 v předvečer svátku Všech svatých 
svou sestru. Po patnácti letech uteče jako mladý muž z psychiatrické léčebny a vrací se o 
Halloweenu do městečka Haddonfield v Illinois, kde se ukryje v opuštěném rodném domě. V 
patách má psychiatra Loomise, který informuje tamního šerifa Bracketta, protože se obává 
nejhoršího. Maskovaný psychopat opět začne vraždit. Zabíjí psy i lidi. Jeho obětí se stane 
Brackettova dcera, středoškolačka Annie, její kamarádka Lynda s přítelem Bobem, zatímco 
další přítelkyně Laurie mu unikne a později ho v sebeobraně dočasně zneškodní, než ho 
Loomis postřelí. Vrah však záhadně zmizí. Laurie i doktor vědí, že zlo nemůže být nikdy 
zničeno... – Další díly série: Halloween II (1981, Halloween 2; r. Rick Rosenthal – V), 
Halloween III (1982, Halloween 3; r. Tommy Lee Wallace – V), Halloween 4: The Return of 
Michael Myers (1988, Halloween 4: Návrat Michaela Myerse; r. Dwight H. Little – V), 
Halloween 5 (1989; r. Dominique Othenin-Girard), Halloween: The Curse of Michael Myers 
(1995, Halloween: Prokletí Michaela Myerse; r. Joe Chappelle – V), Halloween: H20 (1998, 
Halloween H20: 20 Years Later; r. Steve Miner) a Halloween: Zmrtvýchvstání (2002, 
Halloween: Resurrection; r. Rick Rosenthal), dále zmíněný remake Halloween (2007, 
Halloween; r. Rob Zombie) a jeho pokračování Halloween 2 (2009, Halloween II; r. Rob 
Zombie). 
 
JOHN CARPENTER (vl. jm. John Howard Carpenter, nar. 16.1.1948, Carthage, stát New York) 
vyrůstal od svých pěti let v Bowling Green, kde se jeho otec stal profesorem na hudební 
fakultě Západokentucké univerzity. Odmala se zajímal o film a natáčel 8mm amatérské 
snímky, v nichž uplatňoval zálibu ve sci-fi a hororech i pozoruhodnou vynalézavost při 
realizaci zvláštních efektů. Po roce studia na Západokentucké univerzitě přešel na filmovou 
fakultu Jihokalifornské univerzity (USC; 1968-71). Během studií se mj. podílel jako jeden z 



156 
 

autorů námětu, střihač a skladatel na oscarovém školním snímku The Resurrection of 
Broncho Billy (1970, Vzkříšení Broncho Billyho; r. James Rokos) o velkoměstském mladíkovi, 
jenž chce být kovbojem. Na absolventském filmu Temná hvězda pracoval se spolužákem 
Danem O’Bannonem. Po získání finanční injekce jej prodloužili, nechali překopírovat na 
35mm a s pomocí nezávislého distributora Jacka Harrise uvedli do kin. Carpenter po jeho 
úspěchu natočil pod názvem Přepadení 13. okrsku nízkorozpočtovou variaci na Hawksův 
western Rio Bravo, následovanou jeho nejznámějším dílem Halloween (Cena LAFCA pro 
tvůrce nové generace, Cena kritiků na Festivalu fantastických filmů v Avoriazu), jež vyvolalo 
sedm přímých pokračování, jeden remake a bezpočet imitací, a stal se vyhledávaným 
žánrovým specialistou, uznávaným pro svou schopnost vytvářet a udržovat napětí ryze 
filmovými prostředky. Pokračoval v natáčení žánrových snímků, několikrát zkoumal temnější 
stránky lidské civilizace (Útěk z New Yorku, Věc, Jsou mezi námi), ale od počátku 90. let jeho 
tvorba stagnovala. Pracoval také v televizi, kde režíroval epizody Hořící cigareta (2005, 
Cigarette Burns) a Za-života (2006, Pro-Life) ze seriálu Masters of Horror (Mistři hororu – TV). 
Často se podílí na hudební složce svých filmů a je mj. autorem hlavního hudebního tématu k 
TV seriálu Zoo (2015). Ve svých i jiných filmech občas účinkuje rovněž jako muzikant, společně 
s přáteli a kolegy, režiséry Nickem Castlem a Tommym Lee Wallacem, pod názvem The Coup 
de Villes. Jeho první manželkou byla herečka Adrienne Barbeauová (1979-84), s níž měl syna. 
V prosinci 1990 se oženil se svojí skriptkou Sandy Kingovou, která později produkovala 
většinu jeho děl. Nesmíme ho zaměňovat s americkým hercem téhož jména, který měl malé 
role např. ve filmech Televizní síť a Tootsie. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) černá 
komedie o astronautech, jejichž úkolem je ničit nestabilní planety, Dark Star (1974, Temná 
hvězda; + spol. sc., prod., hudba, hlas – TV), thriller o policistech, bránících svou stanici před 
útokem gangu kriminálníků, Assault on Precinct 13 (1976, Přepadení 13. okrsku; + sc., hudba, 
střih, herec – TV), komerčně mimořádně úspěšný thriller o dívce ohrožované maniakem 
Halloween (1978, Halloween; + spol. sc., hudba, hlas) s Jamie Lee Curtisovou, napínavé drama 
ženy, pronásledované neznámým mužem, Someone’s Watching Me! (TV-1978, Někdo mě 
sleduje!; + sc.) s Lauren Huttonovou a Adrienne Barbeauovou, životopis slavného zpěváka 
Elvis Presley (TV-1979, Elvis) s Kurtem Russellem, horor z přístavního městečka, sužovaného 
starou kletbou, The Fog (1979, Mlha; + spol. sc., hudba, herec – V) s Adrienne Barbeauovou, 
Jamie Lee Curtisovou a Janet Leighovou, úspěšné futuristické drama o bankovním lupiči, který 
má zachránit uneseného prezidenta, Escape from New York (1981, Útěk z New Yorku; + spol. 
sc., spol. hudba, herec – V) s Kurtem Russellem, remake známého vědecko-fantastického 
filmu o setkání s mimozemským tvorem v Antarktidě The Thing (1982, Věc; + herec – TV) s 
Kurtem Russellem, přepis románu Stephena Kinga o automobilu s démonickými schopnostmi 
Christine (1983; + hudba – V) s Keithem Gordonem, romantický vědecko-fantastický film 
Starman (1984, Starman; + herec) s Jeffem Bridgesem a Karen Allenovou, vysokorozpočtový 
dobrodružný film Velké nesnáze v Malé Číně (1986, Big Trouble in Little China; + spol. hudba, 
herec) s Kurtem Russellem, ďábelský horor Vládce temnot (1987, Prince of Darkness; + sc., 
spol. hudba), sci-fi horor o boji s mimozemskými bytostmi, hrozícími zotročit lidstvo, They 
Live (1988, Jsou mezi námi; + sc., spol. hudba – V) s wrestlerem Roddym Piperem, fantastická 
komedie Neviditelný na útěku (1992, Memoirs of an Invisible Man; + herec) s Chevym 
Chasem a Daryl Hannahovou, povídky The Gas Station (Benzínová pumpa) a Hair (Vlasy) z 
triptychu Body Bags (TV-1993, Historky z márnice; spol. hudba, spol. prod., herec – V), horor 
Šílenství (1994, In the Mouth of Madness + spol. hudba) se Samem Neillem v roli 
vyšetřovatele pojišťovny, pátrajícího po zmizelém spisovateli, remake klasického britského 
sci-fi hororu Village of the Damned (1995, Městečko prokletých; + spol. hudba, herec – V) s 
Christopherem Reevem a Kirstie Alleyovou, remake vlastního filmu Útěk z L.A. (1996, Escape 
from L.A.; + spol. nám., spol. sc.), znovu s Kurtem Russellem, horor Vampires (1998, Upíři; + 
hudba – V) s Jamesem Woodsem v roli zabijáka nemrtvých, sci-fi horror Ghosts of Mars 
(2001, Duchové Marsu; + spol. hudba, spol. sc. – V) s Natashou Henstridgeovou, Icem 
Cubem a Jasonem Stathamem, drama ze 60. Let o mladé ženě, pronásledované záhadným 
duchem, The Ward (2010, Psychiatrická léčebna) s Amber Heardovou; (podíl na produkci či 
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výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Halloween II (1981; r. Rick Rosenthal; + spol. sc., 
spol. hudba – V), Halloween III: Season of the Witch (1982, Halloween III: Sezóna čarodějnic; 
r. Tommy Lee Wallace; + spol. hudba), The Philadelphia Experiment (1984, Napříč časem; r. 
Stewart Raffill – V), Vampires: Los Muertos (2002, Upíři 2: Nemrtví; r. Tommy Lee Wallace – 
V), Mlha (2005, The Fog; r. Rupert Wainwright); (scénář či podíl na něm, není-li uvedeno 
jinak) Eyes of Laura Mars (1978, Oči Laury Marsové; r. Irvin Kershner; + nám. – V), Zuma 
Beach (TV-1978, Pláž Zuma; r. Lee H. Katzin), Better Late Than Never (TV-1979, Lépe pozdě 
než nikdy; r. Richard Crenna), Black Moon Rising (1986, Jízda Černého měsíce; r. Harley 
Cokliss; + nám. – V), El Diablo (TV-1990, Ďábel; r. Peter Markle – TV), Blood River (TV-1991, 
Krvavá řeka; r. Mel Damski – V), Silent Predators (TV-1999, Chřestýši; r. Noel Nosseck – TV); 
(herec) Mlčení šunek (1993, Il silenzio dei prosciutti; r. Ezio Greggio). -mim- 
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Hardcore Henry 
barevný, akční, dobrodružný, sci-fi, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 97 
min. 
 
Původní název: Hardcore Henry. Země původu: Rusko, USA. Výrobce: Bazelevs / Versus 
Pictures. Pro STX Entertainment / Huayi Brothers Pictures. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 
21.4.2016. Mluveno: anglicky, rusky (titulky). – Šíleně nebezpečný. Nebezpečně šílený. 
 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: Moskva. 
 
AUTOŘI: Režie: Ilja Najšuller. Scénář: Ilja Najšuller. Kamera: Seva Kaptur, Feodor Lyass, Pavel 
Kapinos. Architekt: Margarita Ablajevová. Návrhy kostýmů: Anna Kuděvičová. Střih: Steve 
Mirkovich, Vlad Kaptur. Zvuk: Sean McCormack, Jack Whittaker (design). Výkonná produkce: 
Wang Zhongjun, Wang Zhonglei, Jerry Ye, Donald Tang, Robert Simonds, Adam Fogelson, 
Oren Akiv, Karina Sinoněnková, Marija Zatulovská. Producent: Timur Bekmambetov, Ilja 
Najšuller, Inga Vainshtein Smithová, Jekatěrina Kononenková. Koproducent: Sergej Valjajev, 
Alexej Aleksejev, Adam Sidman. Vizuální efekty: S. Scott Farrar (producent), Zero VFX, 
Hydraulx, Mammal Studios. Zvláštní efekty: Peter Goreshenin. Hudba: Darja Čarušová. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Mary Ramosová (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Alexander Stěcenko, Oleg Poddubnyj.  
 
Hrají: Sharlto Copley (Jimmy), Danila Kozlovskij (Akan), Haley Bennettová (Estelle), Andrej 
Děmentěv (Henry/Klouzek Dimitrij), Darja Čarušová (domina Káťa), Sveta Ustinovová 
(domina Olga), Tim Roth (Henryho otec), Oleg Poddubnyj (Juri), Will Stewart (Robbie), Ilja 
Najšuller (Timothy).  
 
České titulky: Petr Zenkl.  
 
Cena diváků: MFF v Torontu: Cena diváků v sekci Půlnoční šílenství. 
 
Debutujícího režiséra Ilju Najšullera inspirovaly při psaní scénáře k filmu Hardcore Henry 
klasické FPS videohry (first-person-shooter, tedy česky první osobou je střelec). Jde o 
podžánr akčních videoher, postavených na naturalistickém obrazu a brutálním násilí, což 
snímek, natočený pohledem neviděného protagonisty Henryho, už od úvodních titulků 
(provázených záběry vynalézavých a hodně drsných způsobů zabíjení) splňuje dokonale. – 
Muži, který se probral na operačním sále a nic ze své minulosti neví, implantuje půvabná 
lékařka Estelle umělou ruku a nohu. Jsou prý manželé a moc se milovali. Do budovy vnikne 
zloduch Akan se svými zabijáky. Odborník Robbie se stane Akanovou první obětí dřív, než 
nainstaluje Henrymu řečový modul. Akan, který má nadlidské vlastnosti, chce vytvořit 
armádu z mrtvých a ovládnout svět. Estelle s Henrym se pokusí o útěk, zloduch se však ženy 
zmocní. Henryho pronásledují zabijáci. Nečekaně mu pomůže o všem informovaný 
bezdomovec Jimmy a pošle ho za Akanovým pomocníkem, Klouzkem Dimitrijem, kterého má 
Henry zabít. Akanovi muži Jimmyho zlikvidují, ale on se po chvíli u Henryho objeví v jiné 
podobě. Henry ve strip baru, patřícím dominám Kátě a Olze, Klouzka zlikviduje. Jimmy a 
Henry se po dalších bizarních střílečkách a Henryho rebootování dostanou do tajné 
laboratoře, kde Jimmy, odkázaný na invalidní vozík, Henrymu objasní, že kdysi pracoval pro 
Akana na výrobě kybervojáků z mrtvých těl. Když ho Akan za trest zmrzačil, ukryl se a tajně 
vytvořil několik klonů-kyborgů (hipíka, plukovníka, byznysmana, erotomana…), které ovládá 
pomocí přilby pro virtuální realitu. Ti mají Akana zabít. Jenže když sem Akan se svými muži 
dorazí, zahyne on i jeho klony. Vyjde najevo, že Estelle a Akan jsou manželé a spojenci; Henry 
je jen jedním z mnoha kybervojáků, kterým Estelle říkala po probuzení to samé. Když to 
Henry pochopí, dvojici zabije. – Příběh opomíjí logiku a odehrává se ve zběsilém tempu, 
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stejně jako ve videohrách. Film, spolufinancovaný pomocí crowdfundingu, je kromě 
krvavého násilí plný vulgarit a sexuálních scén (jak ostatně naznačuje jeho název). –kat-  
 
ILJA NAJŠULLER [Ilya Naishuller] (nar. 19.11.1983, Moskva) žil od osmi do čtrnácti let v 
Londýně. Je zpěvákem a skladatelem ruské punkové kapely Biting Elbows, založené v roce 
2008 v Moskvě. Zaujal jejím videoklipem Bad Motherfucker. Akční sci-fi, natočená 
subjektivním pohledem titulního hrdiny a vycházející z videoher, Hardcore Henry (2015, 
Hardcore Henry; + sc.) je jeho celovečerním režijním debutem. Od roku 2010 má za 
manželku herečku, zpěvačku a pianistku, vystupující pod uměleckým jménem Dasha 
Charusha (nar. 1980).  -tbk- 
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Hedi 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 
88 min. 
 
Původní název: Inhebek Hedi. Hedi (mezinárodní název). Země původu: Tunisko, Belgie, 
Francie, Spojené arabské emiráty, Katar. Výrobce: Nomadis Images. Koprodukce: Les Films 
du Fleuve, Tanit Film. S podporou: DFI (Katar), Sanad (Spojené arabské emiráty), Enjaaz 
(Spojené arabské emiráty). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 13.10.2016. Mluveno: arabsky, 
francouzsky, německy (titulky). – Mezi povinností a touhou. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Tunisko: Kairouan, Mahdía. 
 
AUTOŘI: Režie: Mohamed Ben Attia. Scénář: Mohamed Ben Attia. Kamera: Frédéric 
Noirhomme. Architekt: Mohamed Denguezli. Návrhy kostýmů: Nedra Gribaaová. Masky: 
Fatima Jaziriová. Střih: Azza Chaabouniová, Ghalya Lacroixová. Zvuk: Faouzi Thabet, Jean-
Stéphane Garbe (design zvuku). Výkonná produkce: Lina Chaabane Menzliová, Delphine 
Thomsonová. Producent: Dora Bouchoucha Fouratiová. Koproducent: Jean-Pierre Dardenne, 
Luc Dardenne, Nadim Cheikhrouha. Hudba: Omar Aloulou. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. 
 
Hrají: Majd Mastoura (Hedi), Rym Ben Messaoudová (Rim), Sabah Bouzouitaová (Hediho 
matka), Hakim Boumessoudi (Ahmed), Omnia Ben Ghaliová (Chedíža).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital).  
 
Ceny: MFF v Berlíně 2016: Stříbrný berlínský medvěd za mužský herecký výkon (Majd 
Mastoura), Cena za nejlepší debut (Mohamed Ben Attia). MFF v Athénách 2016: Zlatá 
Athéna za nejlepší film. 
 
Oceněný celovečerní debut tuniského režiséra Mohameda Ben Attii s názvem Hedi vznikl v 
mezinárodní koprodukci, na níž se mj. podílela i společnost známých belgických filmařů, 
bratrů Jeana-Pierra a Luca Dardenneových. Vyznačuje se civilním a minimalistickým pojetím 
příběhu smutného hrdiny, který se kvůli nečekané lásce pokusí vzepřít tradicím... – 
Pětadvacetiletý Hedi žije ve městě Kairouanu zcela v područí své matky. Má těsně před 
svatbou s půvabnou Chedížou, s níž chodí již tři roky. O přípravy se stará matka a starší bratr 
Ahmed, který přijel z Francie, kde pracuje jako inženýr a je ženatý s Francouzkou. – Hedi je 
prodejcem vozů Peugeot a nespokojený šéf ho pošle získat nové zákazníky v přímořském 
letovisku Mahdía a v jeho okolí. Nesmělý mladík se tu sblíží s o něco starší hotelovou 
animátorkou Rim. Vyspí se s ní a prožije s ní několik dnů. Svěří se jí se svým snem, vydat 
vlastní komiks, jejž ve volných chvílích kreslí. Přizná samostatné energické milence, která má 
odjet pracovat do francouzského Montpellieru, že má před svatbou, čímž ji zklame. Pak se 
nečekaně vzepře matce a prohlásí, že si Chedížu nevezme. Chystá se odjet s Rim do Francie. 
Když mu však bratr řekne, že on se do Tuniska nikdy nevrátí a že Chedížina otce zatkli kvůli 
korupci, rozhodne se zůstat. Na letišti se smutně rozloučí se svou velkou láskou. – Snímek byl 
debutem nejen pro tuniského filmaře, ale i pro představitele hlavních rolí Majda Mastoura, 
Rym Ben Messaoudovou a Omniu Ben Ghaliovou. -tbk-  
 
MOHAMED BEN ATTIA (nar. 1976, Tunis) studoval na Institutu obchodních studií v Kartágu 
(IHEC) a pak ještě obor audiovizuální komunikace na Valenciennské univerzitě ve 
francouzském Famarsu. Před svým celovečerním debutem Hedi, který získal cenu v této 
kategorii na MFF v Berlíně 2016 (a rovněž cenu za mužský herecký výkon pro Majda 
Mastouru), natočil několik krátkých filmů. – Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno 
jinak) kr. filmy Romantisme, deux comprimés, matin et soir (2004, Romantismus, dvě 
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tablety, ráno a večer), Kif Lokhrim (2006, Jako jiní), Mouja (2010, Vlna), Loi 76 (2011, Zákon 
76) a Selma (2013), celovečerní prvotina o mladíkovi, který se rozhoduje mezi svatbou a 
matkou nalinkovaným životem nebo útěkem s právě poznanou milenkou, Hedi (2016).
 -tbk- 
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Heidi, děvčátko z hor 
barevný, dobrodružný, rodinný, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 105 
min. 
 
Původní název: Heidi. Země původu: SRN, Švýcarsko. Výrobce: Clausen + Putz 
Filmproduktion (Mnichov), Zodiac Pictures (Lucern). Koprodukce: StudioCanal (Curych). S 
přispěním: Schweizer Radio und Fernsehen (Bern), Teleclub AG (Curych). S podporou: FFFB, 
MDM, FFA, DFFF, Bundesamt für Kultur der Schweiz, Zürcher Filmstiftung, Suissimage, 
Kanton Luzern, Program Media EU. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 28.7.2016. Mluveno: 
česky (dabováno). – Nejkrásnější filmový zážitek tohoto léta! 
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures. Lokace: Švýcarsko: kanton Graubünden, Begrün 
(kanton Graubünden), Rheinwald (kanton Graubünden). 
 
AUTOŘI: Režie: Alain Gsponer. Předloha: Johanna Spyriová (román Heidi, 1880, česky 
naposledy Heidi, děvčátko z hor, nakladatelství XYZ, Praha 2010). Scénář: Petra Biondina 
Volpeová. Kamera: Matthias Fleischer. Architekt: Christian Martin Goldbeck. Návrhy 
kostýmů: Anke Wincklerová. Masky: Georg Korpás, Juliane Hübnerová. Střih: Michael 
Schaerer. Zvuk: Olaf Mehl, Sebastian Schmidt, Marco Teufen. Producent: Reto Schärli, Lukas 
Hobi, Uli Putzová, Jakob Claussen. Vizuální efekty: Nils Engler (supervize). Hudba: Niki 
Reiser. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Anuk Steffenová (Heidi), Bruno Ganz (děda Konrád), Quirin Agripp (pasáček koz Petr), 
Isabelle Ottmannová (Klára), Katharina Schüttlerová (slečna Rottenmeierová), Hannelore 
Hogerová (babička Sesemannová), Peter Lohmeyer (Sebastian), Anna Schinzová (teta Dete), 
Jella Haaseová (služebná Tinette), Maxim Mehmet (pan Sesemann), Michael Kranz (pan 
učitel), Peter Jecklin (pastor), Markus Hering (lékař).  
 
Dabing: Eliška Jirotková (Heidi), Milan Slepička (děda Konrád), Ondřej Balzar (Petr), Anna 
Češková (Klára Sesemová), Jana Páleníčková (slečna Rottenmeierová), Radana Herrmannová 
(babička Sesemannová), Petr Gelnar (Sebastian), Petra Hobzová (teta Dete), Pavlína Dytrtová 
(služebná Tinette), Ladislav Cigánek (pan Sesemann), Martin Sobotka (pan učitel), Jiří 
Schwarz (pastor), Pavel Vondra (lékař).  
 
Překlad české verze: Ivan Kotmel (Agentura K). Dialogy české verze: Ivan Kotmel (Agentura 
K). Režie české verze: Karel Novák (Studio Soundwave).  
 
Cena: Německé filmové ceny: nejlepší film pro děti a mládež. 
 
Novela švýcarské spisovatelky Johanny Spyriové (1827-1901) Heidi z roku 1880 o osiřelé 
holčičce Adelheid, vyrůstající ve švýcarských Alpách, patří ke klasickým dílům dětské 
literatury a mezi filmaři k oblíbené, často vyhledávané předloze. První adaptací byl 
stejnojmenný krátký němý snímek (1920; r. Frederick A. Thompson). Následovala další 
zpracování pro kina a později také pro televizi (TV filmy, seriály). Mezi nejznámější verze patří 
snímek Heidi (1937; r. Allan Dwan) s tehdy devítiletou dětskou hvězdou Shirley Templovou. V 
roli Heidina dědečka se objevili mj. Michael Redgrave, Jason Robards, Max von Sydow. V 
našich kinech byl uveden švýcarský černobílý snímek Heidi (1954, Heidi; r. Luigi Comencini). 
Poslední verze, u nás uváděná pod českým knižním titulem Heidi, děvčátko z hor, vznikla v 
režii curyšského rodáka Alaina Gsponera s debutující talentovanou Anuk Steffenovou a s 
Brunem Ganzem. – Teta Dete nechá sedmiletou neteř Adelheid (Heidi) na samotě v horách u 
jejího dědečka Konráda. Starý nerudný horal k bezelstnému, veselému a nebojácnému děcku 
proti své vůli rychle přilne. Holčička denně vyráží na horské louky s o něco starším pasáčkem 
koz Petrem. Ale po prázdninách musí kamarád do školy a Heidi s dědečkem přes zimu 
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osamějí. Na jaře se objeví teta Dete a Heidi v podstatě unese do Frankfurtu nad Mohanem, 
kde se dívenka stane společnicí své vrstevnice ze zámožné rodiny Kláry Sesemannové, která 
nemůže chodit. Dívky má na starosti přísná slečna Rottenmeierová a domácí učitel. Adelheid 
se s Klárou spřátelí a přizpůsobí se městskému životu, ale stýská se jí po dědečkovi a po 
horách. Pan Sesemann je po návratu domů rád, že dcerka pookřála. Jeho chápavá matka 
však vycítí, že malá horalka příliš šťastná není. To se časem projeví Heidinou náměsíčností. 
Klářin otec ji proto na radu lékaře pošle za dědečkem. Klára se kvůli tomu urazí a ani se s ní 
nerozloučí. Heidi, která se u Sesemannů naučila číst a psát, kamarádce posílá dopisy. Na 
zimu se s dědečkem a s kozami přestěhují do vsi, aby mohla chodit do školy. Na jaře přiveze 
babička Kláru k Heidi a nechá ji tam několik dní. Když Petr ze žárlivosti rozbije „holce z 
města“ pojízdné křeslo, udělá Klára několik kroků… - Staromilsky dojemný příběh o přátelství 
i o pozdě nalezeném rodinném poutu se odehrává na sklonku devatenáctého století, má 
autentickou dobovou atmosféru a nádherné alpské scenerie, pro dětského diváka je 
dobrodružný a „skutečný“, jen malinko poučný a navíc mu neschází humor. – Režisér Alain 
Gsponer natočil již v roce 1998 tříminutový animovaný film Heidi, jenž byl satirou na tzv. 
Heidiland, tedy zažitý obraz Švýcarska, utvořený na základě knihy i jejích adaptací. –kat- 
 
ALAIN GSPONER (nar. 10.3.1976, Curych) vyrůstal ve švýcarském městě Schinznach-Bad, 
absolvoval rok základního kurzu audiovizuálního designu na Škole designu v Bernu a od 
roku 1997 studoval na Filmové akademii Bádenska-Wirtemberska v Ludwigsburgu, kterou 
ukončil absolventským snímkem Kiki & Tygr. Během studií se seznámil s pozdějším 
spolupracovníkem, scenáristou Alexanderem Bureschem, a pracoval jako rozhlasový 
žurnalista. Působí jako scenárista, režisér a dramaturg. Jeho celovečerní snímek Heidi získal 
Německou filmovou cenu za nejlepší film pro děti a mládež. – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. animovaná satira na tzv. Heidiland, tedy na obraz Švýcarska, jak jej 
představuje známá kniha Johanny Spyriové a její filmová zpracování, Heidi (1998; + sc.), kr. 
filmy X für U (2000, X pro U) a Hinter dem Berg (2001, Za horou; + spol. sc.), střm. hraný f. 
o přátelství uprchlíka z Kosova a Srba, odehrávající se v Německu v roce 1997 během 
balkánské války, Kiki & Tiger (2002, Kiki & Tygr; + spol. sc.), příběh osamělé matky, žijící se 
třemi dospělými syny v bavorském maloměstě, Rose (TV-2005, Róza - TV) s Corinne 
Harfouchovou, tragikomedie o emocionálních zmatcích v jedné „normální“ rodině Das 
wahre Leben (2006, Opravdový život) s Katjou Riemannovou a Ulrichem Noethenem, díl 
Wie ist die Welt so stille (TV-2008, Jak tichý je svět; + spol. sc.) z krimální série Polizeiruf 
110 (Volejte policii 110 - TV), komediální adaptace bestselleru Martina Sutera o mladíkovi, 
který si přivlastní nalezený rukopis románu, odehrávající v 50. letech, Lila, Lila (2009) s 
Danielem Brühlem, Der letzte Weynfeldt (TV-2009, Poslední Weynfeldt), rodinná fantasy o 
duchu na hradu Eulesteinu Das kleine Gespenst (2013, Malý duch), příběh podle 
skutečných událostí o záchraně několika tisíc Židů před nacismem, Akte Grüninger (TV-
2014, Případ Grüninger), nová adaptace klasické dětské knihy Johanny Spyriové z roku 
1880, nazvaná Heidi, děvčátko z hor (2015, Heidi) s Bruno Ganzem v roli dívčina dědečka.
 -tbk- 
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Hitchcock/Truffaut 
barevný/černobílý, umělecký dokument, 12 nevhodný pro děti, 1:1,78, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, dlouhý – 80 min. 
 
Původní název: Hitchcock/Truffaut. Země původu: Francie, USA. Výrobce: Artline Films, 
Cohen Media Group, Arte France, La Cinemathéque Française (účast), Ciné Plus (účast), CNC 
(účast), Procirep (účast), Angoa (účast). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 27.10.2016. 
Mluveno: anglicky, francouzsky, japonsky (titulky). – Setkání, které se navždy zapsalo do 
dějin kinematografie. Dokumentární lahůdka pro všechny milovníky filmu.  
 
Distribuce: Cinema Glok. Lokace: New York, Los Angeles, Paříž, Tokio. 
 
AUTOŘI: Režie: Kent Jones. Scénář: Kent Jones, Serge Toubiana. Kamera: Mihai Malaimare 
Jr., Éric Gautier, Lisa Rinzlerová, Genta Tamaki, Daniel Cowen, Nicholas Bentgen. Střih: 
Rachel Reichmanová. Zvuk: Matthieu Cochin, Matteo Liberatore. Producenti: Charles S. 
Cohen, Olivier Mille. Koproducentka: Rachel Reichmanová. Hudba: Jeremiah Bornfield. 
Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Účinkují: Bob Balaban (hlas; vypravěč v anglické verzi), Alfred Hitchcock (archivní záběry), 
François Truffaut (archivní záběry), Martin Scorsese, Wes Anderson, David Fincher, Olivier 
Assayas, Peter Bogdanovich, Arnaud Desplechin, James Gray, Kiyoshi Kurosawa, Richard 
Linklater, Paul Schrader.  
 
České titulky: Barbora Vrbová. 
 
Cena: MFF v Denveru 2015: Cena bratrů Mayslesových za nejlepší dokument. 
 
V létě roku 1962 strávil Alfred Hitchcock šest dnů konverzací s filmovým kritikem a režisérem 
Françoisem Truffautem. Výsledkem jejich setkání, jemuž byla přítomna překladatelka Helen 
G. Scottová a fotograf Philippe Halsman, se o čtyři roky později stala populární a ceněná 
kniha Rozhovory Hitchcock–Truffaut (česky ČFÚ, Praha 1987). Americký filmový kritik, 
režisér, dokumentarista a ředitel Newyorského filmového festivalu Kent Jones se ve svém 
čtvrtém filmu, premiérově uvedeném v roce 2015 na MFF v Cannes, rozhodl prozkoumat, 
nakolik inspirativní je „bible cinefilů“ pro filmaře. Jeho dokument začíná stručným 
představením Hitchcocka a Truffauta, okolností vzniku knihy a jejích ústředních témat. 
Následuje průřez Hitchcockovou a Truffautovou kariérou až do jejich setkání kvůli rozhovoru. 
Úryvky z audionahrávek doplňují záběry citovaných pasáží v knize, ukázky analyzovaných 
sekvencí z Hitchcockových filmů a nově pořízené rozhovory s plejádou slavných režisérů, 
kteří nabízejí vlastní analýzy a interpretace vybraných scén a stylistických prostředků. Arnaud 
Desplechin například mluví o Hitchcockově oblíbeném motivu přenosu viny, James Gray dává 
jeho filmy za příklad toho, jak myslet vizuálně. Martin Scorsese rozebírá kompozici záběrů v 
úvodu Psycha. Zvláštní pozornost je věnována Hitchcockově výlučné pozici autorského 
režiséra ve studiovém systému, který točil osobité filmy, ale zároveň dokázal oslovovat široké 
vrstvy diváků. Většina režisérů upozorňuje na paralely mezi Hitchcockovými filmy a dnešní 
kinematografií. – Oba tvůrci zůstali v kontaktu až do Hitchcockovy smrti v roce 1980. Truffaut 
zemřel o čtyři roky později v pouhých dvaapadesáti letech. Jeho posledním dokončeným 
dílem byla aktualizovaná verze rozhovorů s Hitchcockem.  –mrš- 
 
KENT JONES (nar. 14.10.1960, Pittsfield, Massachusetts) studoval dva roky na Newyorské 
univerzitě (NYU), nejdříve filmovou produkci a potom filmovou vědu. Nějaký čas pracoval 
ve videopůjčovně nebo jako pečovatel o autisty. Dělal u Martina Scorseseho archiváře a 
spolupracoval s ním na několika projektech. Programoval pro Filmovou společnost 
Lincolnova centra a působil v programovém oddělení Newyorského festivalu; od roku 2013 
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je ředitelem této přehlídky. V letech 2009-2012 byl výkonným ředitelem World Cinema 
Foundation. V devadesátých letech začal psát filmové recenze a stal se zástupcem 
šéfredaktora renomovaného časopisu Film Comment. Zajímá se zejména o moderní 
francouzskou kinematografii; přispíval i do Cahiers du Cinéma. Vydal mj. knihu Physical 
Evidence: Selected Film Criticism (2008, Fyzické důkazy: Výbor z filmové kritiky) a byl 
editorem svazku Olivier Assayas (2012). I ve své dokumentaristické tvorbě se věnuje 
filmovým tématům. Nesmíme ho zaměňovat mj. s americkým televizním scenáristou a 
bavičem Kentem Jonesem (nar. 1964). – Filmografie: (režie a podíl na scénáři, není-li 
uvedeno jinak) dok. Il mio viaggio in Italia (2001, Má cesta do Itálie; r. Martin Scorsese; 
spol. sc.), dok. o významu symbolu Ameriky Lady by the Sea: The Statue of Liberty (TV-
2004, Dáma u moře: Socha svobody; spol. r. Martin Scorsese), dok. věnovaný producentovi 
nízkonákladových hororů pro společnost RKO Val Lewton: The Man in the Shadows (TV-
2007, Val Lewton: Muž ve stínu; režie, sc.), dok. o známém filmaři Eliu Kazanovi, nazvaný A 
Letter to Elia (2010, Dopis Eliovi; spol. r. Martin Scorsese), hraný film Jimmy P. (2013, 
Jimmy P.; r. Arnaud Desplechin; spol. sc.), dok. inspirovaný slavnou knihou rozhovorů dvou 
světoznámých filmařů Hitchcock/Truffaut (2015, Hitchcock/Truffaut). -tbk- 
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Hlavu vzhůru 
barevný, sociální, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby 5.1, 
dlouhý – 119 min. 
 
Původní název: La tête haute. Země původu: Francie. Výrobce: Les Films du Kiosque. 
Koprodukce: France 2 Cinéma / Wild Bunch / Rhône-Alpes Cinéma / Pictanovo. S účastí Canal 
Plus / France Télévisions / Ciné Plus. Ve spolupráci: Soficinéma 10 / Manon 5 / Palatine Étoile 
11 / Sofitvciné 2. S přispěním CNC / Région Rhône-Alpes / Région Nord-Pas de Calais / 
Palatine Étoile 11 Développement / Manon Production 4 / Procirep / Angoa. Rok copyrightu: 
2015. Premiéra: 21.4.2016. Mluveno: francouzsky (titulky). – Bojovat. Věřit. Neztrácet 
naději. 
 
Distribuce: Film Europe.  
 
Lokace: Francie - Villard-de-Lans, Saint-Marcellin, La Chapelle-en-Vercors, Île-de France, 
Nord-Pas-de-Calais, Amiens, Boulogne-sur-Mer, Méaudre. 
 
AUTOŘI: Režie: Emmanuelle Bercotová. Scénář: Emmanuelle Bercotová, Marcia Romanoová. 
Kamera: Guillaume Schiffman. Architekt: Éric Barboza. Návrhy kostýmů: Pascaline 
Chavanneová. Střih: Julien Leloup. Zvuk: Pierre André, Séverin Favriau, Stéphane Thiébaut. 
Výkonná produkce: Hervé Duhamel. Producent: François Kraus, Denis Pineau-Valencienne. 
Hudba: Éric Neveux. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Catherine Deneuveová (soudkyně Florence Blaqueová), Rod Paradot (Malony 
Ferrandot), Benoît Magimel (Yann), Sara Forestierová (Malonyho matka Séverine 
Ferrandotová), Diane Rouxelová (Tess), Elisabeth Mazevová (Claudine), Anne Suarezová 
(ředitelka CEF), Christophe Meynet (Robin), Lucie Parchemalová (zapisovatelka), Martin 
Loizillon (prokurátor), Marie Piemonteseová (ředitelka školy), Catherine Saléeová (Gladys 
Vatierová), Michel Masiero (Malonyho děda).  
 
České titulky: Jana Štefflová. 
 
Ceny: César: nejlepší herečka (Catherine Deneuveová), nejlepší herec ve vedlejší roli (Benoît 
Magimel), nejlepší mužská herecká naděje (Rod Paradot); (nominace) nejlepší film, nejlepší 
režie (Emmanuelle Bercotová), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Sara Forestierová), nejlepší 
ženská herecká naděje (Diane Rouxelová), nejlepší původní scénář (Emmanuelle Bercotová, 
Marcia Romanoová). Cena Lumière: nejlepší mužská herecká naděje (Rod Paradot).  
 
Sociální drama Hlavu vzhůru režírovala Emmanuelle Bercotová, která se podílela i na jeho 
scénáři a která se zároveň objevuje v české distribuci jako protagonistka milostného příběhu 
Můj král (2015, Mon roi; r. Maïwenn). – V kanceláři soudkyně pro děti a mládež Florence 
Blaqueové odmítne pětadvacetiletá problematická svobodná matka Séverine dále pečovat o 
svého staršího syna, šestiletého Malonyho. Chlapec skončí v dětském domově… - 
Nepřizpůsobivý dospívající delikvent Malony, stejně jako Séverine s kurátory buď 
nekomunikují, nebo jsou na ně hrubí, a tak se u nich sociální pracovníci střídají. Hoch skončí z 
rozhodnutí Florence ve výchovném ústavu na venkově, i když státní zástupce by ho raději 
viděl v nápravném zařízení. Dostane nového kurátora Yanna (který má podobnou minulost 
jako jeho nový klient). V osamělé komunitě v horách dohání Malony pod dohledem laskavé 
vychovatelky Claudine zanedbanou výuku, ale kvůli záchvatu vzteku není přijat do školy. Na 
oslavu Malonyho šestnáctin přijede i soudkyně Florence. Chlapec nastoupí jako pomocná síla 
v pizzerii. Je stále pod Yannovým dohledem. Sblíží se s Claudininou dcerou Tess. – Malonyho 
nevlastní bratr Toni se ocitne v dětském domově. Chlapec bratra unese v kradeném voze. 
Havarují. Nikomu se nic nestane. Tentokrát soudkyně pošle Malonyho na pět měsíců do 
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nápravného zařízení. Mladík si zde dělá řidičský průkaz a navštěvuje záchranářský kurz. 
Uteče odtud, aby zabránil těhotné Tess v potratu. Pak se dobrovolně vrátí. Po vypršení trestu 
Yann domluví Malonymu práci na pile. Když se Tess narodí dítě, donese je šťastný nezletilý 
otec ukázat soudkyni. Ta právě odchází do důchodu. Svému nástupci navrhla, aby Malonymu 
prodloužil podporu... – Snímek mapuje desetileté období života problematického dítěte a je 
originální sondou do francouzského sociálního systému s pozitivním vyzněním, i když úsilí 
zúčastněných státních zaměstnanců se zdá být tváří v tvář nezvladatelnému delikventovi 
marné. -kat-  
 
EMMANUELLE BERCOTOVÁ (nar. 6.11.1967, Paříž) studovala baletní školu, ale pak se 
věnovala studiím herectví v kurzech Florent a režie na filmové škole Fémis. Natáčela 
oceňované krátké filmy a v roce 2001 debutovala psychologickým snímkem Clément, v 
němž hrála i hlavní ženskou roli. Souběžně se scenáristickou a režijní prací se úspěšně 
věnuje herectví; za hlavní roli ve snímku Můj král získala cenu na MFF v Cannes 2015 ex 
aequo a byla nominována na Césara a na Cenu Lumière. Z dalších ocenění připomínáme 
Cenu poroty za krátký film ex aequo na MFF v Cannes 1997 (Prázdniny), Cenu mladých na 
MFF v Cannes 2001 (Clément), Cenu za režii na MFF v Soluni 2005 (Zákulisí), nominace na 
Césara za nejlepší původní scénář (Polisse) a nominace na Césara za nejlepší film, režii a 
původní scénář (Hlavu vzhůru). Je nositelkou státního vyznamenání Rytíř Čestné legie 
(2015). Často spolupracuje s herečkou Isild Le Bescoovou a se svým druhem, 
kameramanem Guillaumem Schiffmanem, s nímž má syna, dětského herce a zpěváka 
Némo Schiffmana (nar. 2000). – Filmografie: (režie a scénář, či podíl na něm, není-li 
uvedeno jinak) kr. f. Les vacances (1997, Prázdniny), Le choix d’Élodie (TV-1999, Élodiina 
volba; režie), střm. f. La puce (1999, Blecha), kr. f. La faute au vent (1999, Může za to vítr) z 
kolektivního TV projektu Scénarios sur la drogue (2000, Scénáře o drogách), romantické 
drama o sblížení svobodomyslné třicátnice a chlapce Clément (2001; + herečka), kr. filmy 
La sécurité routière: Quelque’un vous aime (2002, Někdo vás miluje; režie) a À poil! (2004, 
O vlásek), hudební drama o fanynce a její obdivované zpěvačce, jejichž osudy se prolnou, 
Backstage (2004, Zákulisí), epizoda Tirez sur le caviste (2009, Střílejte na sklepmistra) z TV 
seriálu Suite noire (2009, Černá série), Mes chères études (TV-2010, Mé drahé učení), 
segment La question (Otázka) z filmu Les infidèles (2012, Nevěrníci - V), hořká komedie o 
putování restauratérky z maloměsta a jejího vnuka Elle s’en va (2013, Ona kráčí) s 
Catherine Deneuveovou a Némo Schiffmanem, sociální drama o těžké převýchově 
problematického dítětě, na níž má velký podíl obětavá soudkyně, Hlavu vzhůru (2015, La 
tête haute) s Catherine Deneuveovou; (herečka, není-li uvedeno jinak) Ragazzi (1991, 
Chlapci; r. Mama Keïta), État des lieux (1995, Inventář; r. Jean-François Richet), La divine 
poursuite (1997, Božské pronásledování; r. Michel Deville), La classe de neige (1998, Školní 
výlet; r. Claude Miller), Vše začíná dnes (1999, Ça commence aujourd’hui; r. Bertrand 
Tavernier), Une pour toutes (1999, Jedna za všechny; r. Claude Lelouch), À tout de suite 
(2004, Tak za chvilku; Benoît Jacquot), Camping sauvage (2005, Tábor divochů; r. 
Christophe Ali, Nicolas Bonilauri - TV), segment Le regard d’un enfant (Dětský pohled; r. 
Isild Le Bescoová) z filmu Enfances (2007, Dětství – TV), Polisse (2011; r. Maïwenn; + spol. 
sc.), Rue Mandar (2012; r. Idit Cebulaová), En solitaire (2013, Osamělý; r. Christophe 
Offenstein), Můj král (2015, Mon roi; r. Maïwenn). -tbk-  
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Hledá se Dory 
barevný, animovaný, dobrodružný, rodinný, přístupný, 1:1,85, 2–D, 3-D, Dolby Digital, 
dlouhý – 103 min. 
 
Původní název: Finding Dory. Země původu: USA. Výrobce: Pixar Animation Studios, Walt 
Disney Pictures. Pro Walt Disney Studios. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 16.6.2016. 
Mluveno: česky (dabováno). – Nezapomenutelné dobrodružství, které asi zapomene. 
 
Distribuce: Falcon (do 15.6.2018). 
 
AUTOŘI: Režie: Andrew Stanton, Angus MacLane (spolurežie). Námět: Andrew Stanton, 
Victoria Strouseová, Bob Peterson. Scénář: Andrew Stanton, Victoria Strouseová. Kamera: 
Jeremy Lasky, Ian Megibben. Výtvarník: Steve Pilcher. Střih: Axel Geddes. Zvuk: Tim Nielsen. 
Výkonná produkce: John Lasseter. Producent: Lindsey Collinsová. Animace: David DeVan 
(supervize), Michael Stocker (supervize), Jeremy Talbor (supervize). Vizuální efekty: Chris 
Chapman (supervize). Hudba: Thomas Newman. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Písně: (titulní píseň) Unforgettable (autor hudby/text Irving Gordon, zpívá Sia).  
 
Hlasy: (v původním znění – uvádíme pro úplnost) Ellen DeGeneresová (Dory), Albert Brooks 
(Marlin), Ed O’Neill (Hank), Kaitlin Olsonová (Naděje), Diane Keatonová (Jenny), Eugene Levy 
(Charlie), Hayden Rolence (Nemo), Ty Burrell (Bailey), Idris Elba (Fluke), Dominic West 
(Rudder), Sigourney Weaverová (hlasatelka v Mořském akváriu). 
 
Dabing: Barbora Munzarová (Dory), Ivan Trojan (Marlin), Jaromír Meduna (Hank), Anna 
Brousková (Naděje), Šimon Fukar (Nemo), Otakar Brousek (Bailey), Simona Postlerová 
(Jenny), Petr Gelnar (Charlie), Linda Křišťálová (malá Dory), Michal Dlouhý (Fluke), Zbyšek 
Pantůček (Rudder, Měsíčník), Jiří Ployhar (závozník), Marek Eben (hlasatel v Mořském 
akváriu).  
 
Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Texty písní: Pavel Cmíral. Dialogy české verze: Jiří 
Sádek. Režie české verze: Jiří Sádek (Studio Virtual). 
 
Cena: Cena BAFTA:(nominace) nejlepší animovaný film. 
 
Scenárista a režisér Andrew Stanton se po třinácti letech vrátil k postavám svého oscarového 
animovaného dobrodružství Hledá se Nemo (2003, Finding Nemo), v němž rybí otec Marlin 
(klaun očkatý) pátral v oceánu po ztraceném synkovi. Našel jej s pomocí zmatkářské a 
dobrácké modré rybky Dory (bodlok pestrý). Ta se nyní stala protagonistkou snímku Hledá se 
Dory. – Malá Dory má problémy s krátkodobou pamětí. Po roce se setká s Marlinem, 
hledajícím Nema... – Dory bydlí s Marlinem a Nemem u Velké útesové bariéry. Kvůli hejnu 
migrujících rejnoků si vybaví útržky z dětství s rodiči v Mořském akváriu v zálivu Morro v 
Kalifornii. Vyrazí tam s Marlinem a Nemem. Kus je svezou želvy. U cíle Dory odchytí 
pracovníci akvária a dají ji do karantény. Zatímco se Nemo a Marlin pokoušejí proniknout do 
areálu, Dory se tam ujme samec chobotnice Hank, přeborník v mimikrech, který tu žije na 
zapřenou. Seznámí ji se samičkou žraloka velrybího Nadějí a se samcem běluhy mořské 
Baileym. Všichni jí chtějí pomoci. Po řadě peripetií, nedorozumění, náhod a riskantních akcí, 
kdy mnohdy jde o život, Hank řídí nákladní auto s akvárii, kde se omylem ocitla i Dory. Vůz 
skončí v moři a rybka se opět setká s přáteli. Rodiče najde tam, kde se ztratila; celou dobu na 
ni čekali. Všichni se vrátí na Velkou útesovou bariéru. – Tvůrci vycházejí z výtvarné stránky i 
atmosféry původního filmu a znovu i z detailního studia podmořského světa a prostředí 
mořského akvária. Opět využívají antropomorfizaci postav. Podstatné je optimistické vyznění 
s důrazem na rodinná pouta a na sílu přátelství a s ekologickým apelem. K filmu je připojen 
krátký animovaný snímek studia Pixar Ptáčátko (2016, Piper; r. Alan Barillaro). –kat- 
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ANDREW STANTON (nar. 3.12.1965, Rockport/Boston, Massachusetts) vystudoval animaci 
na Kalifornském uměleckém institutu ve Valencii (CalArts). Začínal dráhu jako scenárista 
animovaného TV seriálu Mighty Mouse, the New Adventures (1987). V roce 1990 nastoupil 
do studia Pixar jako druhý animátor a jako devátý zaměstnanec. Stal se členem tamního 
„mozkového trustu“ a podílel se na prvním celovečerním titulu studia Toy Story - Příběh 
hraček. Působí ve firmě jako scenárista, režisér a producent a také namlouvá hlasy. Kromě 
několika animovaných filmů režíroval i hranou sci-fi John Carter: Mezi dvěma světy (2012). 
Získal mj. Oscara v kategorii animovaných filmů za tituly Hledá se Nemo a Vall-I (+ Cena 
BAFTA) a je spoludržitelem čtyř Cen Annie(Toy Story - Příběh hraček, Toy Story 2: Příběh 
hraček, Hledá se Nemo/za film i za scénář/). – Filmografie: (animované filmy, není-li 
uvedeno jinak) (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. filmy A Story (1987, 
Příběh; + prod., spol. animátor, hlas) a Somewhere in the Arctic (1988, Někde v Arktidě), 
Život brouka (1989, A Bug’s Life; spol. r. John Lasseter; spol. nám., spol. sc., hlas), Hledá se 
Nemo (2003, Finding Nemo; spol. r. Lee Unkrich; nám., spol. sc., hlas), Vall-I (2008, Wall-E; 
+ spol. nám.), hraná dobrodružná sci-fi John Carter mezi dvěma světy (2012, John Carter), 
Hledá se Dory (2016, Finding Dory; + nám., spol. sc., hlas); (námět a scénář či podíl na nich, 
není-li uvedeno jinak) Toy Story – Příběh hraček (1995, Toy Story; r. John Lasseter; + 
návrhy postav, spol. animátor), Toy Story 2: Příběh hraček (1999, Toy Story 2; r. John 
Lasseter; + hlas), Příšerky s.r.o. (2001, Monsters Inc.; r. Pete Docter; spol. sc., spol. prod.), 
kr. f. BURN-E (2008, Burn-E: Světlo galaxie; r. Angus MacLane; spol. nám., spol. prod. - V), 
Toy Story 3: Příběh hraček (2010, Toy Story 3; r. Lee Unkrich; spol. nám.), kr. f. Party 
Central (2014; r. Kelsey Mann; spol. postavy); (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) 
Ratatouille (2007, Ratatouille; r. Brad Bird), kr. f. Kouzelník Presto (2008, Presto; r. Doug 
Sweetland), Vzhůru do oblak (2009, Up; r. Pete Docter, Bob Peterson), kr. f. Částečně 
zamračeno (2009, Partly Cloudy; r. Peter Sohn), Rebelka (2012, Brave; r. Mark Andrews, 
Brenda Chapmanová), Univerzita pro příšerky (2013, Monsters University; r. Dan Scanlon), 
V hlavě (2015, Inside Out; r. Pete Docter), Hodný dinosaurus (2015, The Good Dinosaur; r. 
Peter Sohn), kr. f. Ptáčátko (2016, Piper; r. Alan Barrilaro), připojený k filmu Hledá se Dory.
  -tbk- 
 
JOHN LASSETER (vl. jm. John Alan Lasseter, nar. 12.1.1957, Hollywood, Kalifornie) vyrůstal 
v losangeleském předměstí Whittier a od dětství měl zálibu v animovaných filmech. 
Studoval na Pepperdineově univerzitě v Malibu, ale záhy přešel na Kalifornský umělecký 
institut (CalArts) ve Valencii, kde byl pod záštitou Disneyho studia otevřen nový kurz 
klasické animace postav. Mezi jeho spolužáky patřili mj. Tim Burton, Brad Bird nebo John 
Musker a oba jeho školní filmy Lady and the Lamp (1979, Lady a lampa) a Nitemare (1980, 
Noční můra) získaly studentského Oscara. Po absolutoriu nastoupil u Disneyho v oddělení 
celovečerních animovaných filmů; podílel se např. na snímku The Fox and the Hound 
(1981, Liška a pes; r. Art Stevens, Ted Berman, Richard Rich – V). Pod dojmem 
ambiciózního hraného filmu Disneyho studia Tron (odehrávajícího se uvnitř počítače), v 
němž bylo pro tvorbu vizuálních efektů využito komputerové animace, natočil spolu s 
dalším animátorem Glenem Keanem půlminutový test, v němž úspěšně kombinovali 
klasickou ruční animaci s pozadím, vytvořeným počítačem, jenž také řídil pohyby kamery. 
V roce 1984 Lasseter přešel do Lucasovy společnosti Computer Graphics Group 
(přejmenované o dva roky později novým majitelem Stevem Jobsem na Pixar), kde dostal 
příležitost dál rozvíjet možnosti počítačové animace. Navrhl a animoval skleněného rytíře z 
kostelního okna v dobrodružném snímku Pyramida hrůzy (1985, Young Sherlock Holmes; r. 
Barry Levinson), režíroval řadu reklamních spotů a několik oceněných krátkých filmů, mj. 
Luxo Jr. (Stříbrný medvěd na MFF v Berlíně, nominace na Oscara), s jehož titulním hrdinou 
natočil v roce 1991 další dva minutové snímky (Surprise, Light & Heavy) pro TV seriál 
Sesame Street (Sezame, otevři se – TV), a první animovaný snímek, jenž vznikl výhradně 
pomocí počítače, Plechový panáček (Oscar). Završením několikaleté práce se stal 
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průkopnický počítačově animovaný celovečerní film Toy Story – Příběh hraček, za nějž 
obdržel Cenu LAFCA, zvláštního Oscara a oscarovou nominaci za podíl na scénáři. Ve své 
tvorbě nespoléhal pouze na technické vymoženosti nového způsobu animace, ale stejný 
důraz kladl na scenáristickou propracovanost příběhu. Kromě pokračování Toy Story 2: 
Příběh hraček (Zlatý glóbus) režíroval ještě Život brouka (Cena LAFCA ex aequo) a Auta 
(nominace na Oscara), jež inspirovala TV seriály Mater’s Tall Tales (2008-2010, Burákovy 
povídačky; spol. režie – V) s titulní postavou omláceného odtahového vozu a Tales from 
Radiator Springs (2013, Příběhy z Kardanové Lhoty). Lasseter ve funkci výkonného 
producenta dohlížel na celou pixarovskou animovanou tvorbu (nominace na Oscara za 
Příšerky, s.r.o. v kategorii animovaných filmů a za podíl na scénáři Toy Story 3: Příběh 
hraček 3D), jež vedle prestižních celovečerních snímků obnášela řadu krátkých filmů, 
zamýšlených často jako doprovodné bonusy pro DVD. Za podíl na animovaných TV 
speciálech Vánoční skřítkové a Vánoční skřítkové: Operace Santa v utajení byl vyznamenán 
Cenou Emmy. Když v dubnu 2006 Disneyho studio koupilo Pixar, stal se Lasseter 
uměleckým vedoucím (chief creative officer) animovaných studií Pixaru i Disneyho a navíc 
byl jmenován hlavním poradcem divize Walt Disney Imagineering, zabývající se návrhy 
atrakcí pro Disneyho zábavní parky. Jako velký obdivovatel a přítel japonského tvůrce 
animovaných filmů Hayaa Miyazakiho dohlížel na anglické verze jeho děl a ve funkci 
výkonného producenta se staral o jejich distribuci. Za celoživotní dílo obdržel Cenu 
Winsora McCaye (2008), udílenou v rámci výročních animovaných cen Annie, Zlatého lva 
na MFF v Benátkách (2009) a Cenu Cechu amerických producentů (PGA; 2009). – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. The Adventures of André & Wally B. (1984, 
André a včela; r. Alvy Ray Smith; anim. – V), Luxo Jr. (1986, Luxo Jr.; + sc., výtv., anim., 
spol. prod.), Red’s Dream (1987, Sen o klaunovi; + sc., anim. – V), Tin Toy (1988, Plechový 
panáček; + sc., anim. – V) a Knick Knack (1989, Knick Knack; + sc., anim.); Toy Story – 
Příběh hraček (1995, Toy Story; + spol. nám.), Život brouka (1998, A Bug’s Life; + spol. 
nám., hlas), Toy Story 2: Příběh hraček (1999, Toy Story 2; + spol. nám., hlas), Auta (2006, 
Cars; + spol. nám., spol. sc.), kr. f. Mater and the Ghostlight (2006, Burák a Bludička; + spol. 
nám. – V) a Burák v Tokiu (2008, Tokyo Mater), Auta 2 (2011, Cars 2; + spol. nám.); 
(výkonná produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak; celovečerní filmy) Příšerky, s.r.o. 
(2001, Monsters, Inc.; r. Pete Docter), Hledá se Nemo (2003, Finding Nemo; r. Andrew 
Stanton), Úžasňákovi (2004, The Incredibles; r. Brad Bird), Robinsonovi (2007, Meet the 
Robinsons; r. Stephen Anderson), Ratatouille (2007, Ratatouille; r. Brad Bird), VALL-I (2008, 
WALL-E; r. Andrew Stanton), Tinker Bell (2008, Zvonilka; r. Bradley Raymond – V), Bolt – 
pes pro každý případ (2008, Bolt; r. Chris Williams, Byron Howard), Vzhůru do oblak (2009, 
Up; r. Pete Docter), Tinker Bell and the Lost Treasure (2009, Zvonilka a ztracený poklad; r. 
Klay Hall – V), Princezna a žabák (2009, The Princess and the Frog; r. John Musker, Ron 
Clements), Toy Story 3: Příběh hraček 3D (2010, Toy Story 3; r. Lee Unkrich; + spol. nám.), 
Tinker Bell and the Great Fairy Rescue (2010, Zvonilka a velká záchranná výprava; r. 
Bradley Raymond – V), Na vlásku (2010, Tangled; r. Nathan Greno, Byron Howard), 
Medvídek Pú (2011, Winnie the Pooh; r. Stephen J. Anderson, Don Hall), Rebelka (2012, 
Brave; r. Mark Andrews, Brenda Chapmanová), Zvonilka: Tajemství křídel (2012, Secret of 
the Wings; r. Bobs Gannaway, Peggy Holmesová), Raubíř Ralf (2012, Wreck-It Ralph; r. Rich 
Moore), Univerzita pro příšerky (2013, Monsters University; r. Dan Scanlon), Letadla (2013, 
Planes; r. Klay Hall; + spol. nám.), Ledové království (2013, Frozen; r. Chris Buck, Jennifer 
Leeová), Zvonilka a piráti (2014, The Pirate Fairy; r. Peggy Holmesová; + spol. nám.), 
Letadla 2: Hasiči a záchranáři (2014, Planes: Fire & Rescue; r. Bobs Gannaway), Velká 
šestka (2014, Big Hero 6; r. Don Hall, Chris Williams), Zvonilka a tvor Netvor (2014, Tinker 
Bell and the Legend of the NeverBeast; r. Steve Loter), V hlavě (2015, Inside Out; r. Pete 
Docter), The Good Dinosaur (2015; r. Peter Sohn), Zootropolis: Město zvířat (2016, 
Zootopia; r. Byron Howard, Rich Moore), Hledá se Dory (2016, Finding Dory; r. Andrew 
Stanton), Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa (2016, Moana; r. Ron Clements, John 
Musker); (výkonná produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak; krátké filmy) Geriho hra 
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(1997, Geri’s Game; r. Jan Pinkava), It’s Tough to Be a Bug (1998, Je těžké být broukem; r. 
Chris Bailey), Pro ptáky (2000, For the Birds; r. Ralph Eggleston), Mike’s New Car (2002, 
Mikeovo nové auto; r. Pete Docter, Roger Gould – V), Exploring the Reef (2003, Objevování 
útesu; r. Roger Gould – V), Hop a skok (2003, Boundin’; r. Bud Luckey), Jack-Jack Attack 
(2004, Jack-Jack útočí; r. Brad Bird – V), Koncert pro jednoho (2005, One Man Band; r. 
Mark Andrews, Andrew Jimenez), Lifted (2006, Únos; r. Gary Rydstrom – V), How to Hook 
Up Your Home Theater (2007, Jak zapojit domácí kino; r. Kevin Deters, Stevie Wermers-
Skeltonová), Your Friend the Rat (2007, Vaši kamarádi hlodavci; r. Jim Capobianco – V), 
Kouzelník Presto (2008, Presto; r. Doug Sweetland), Glago’s Guest (2008, Glagův host; r. 
Chris Williams), BURN-E (2008, Burn-E: Světlo galaxie; r. Angus MacLane – V), Super Rhino 
(2009, Superkřeček Bivoj; r. Nathan Greno – V), Partly Cloudy (2009, Polojasno; r. Peter 
Sohn – V), Dug’s Special Mission (2009, Dogova sólová mise; r. Ronnie Del Carmen – V), 
Prep & Landing (TV-2009, Vánoční skřítkové; r. Stevie Wermers-Skeltonová, Kevin Deters), 
Day & Night (2010, Den & Noc; r. Teddy Newton – V), Prep & Landing Stocking Stuffer: 
Operation Secret Santa (TV-2010, Vánoční skřítkové: Operace Santa v utajení; r. Kevin 
Deters, Stevie Wermers-Skeltonová), Tick Tock Tale (2010, Příběh hodin; r. Dean Wellins), 
Balada o Nessie (2011, The Ballad of Nessie; r. Stevie Wermers-Skeltonová, Kevin Deters), 
Havajské prázdniny (2011, Hawaiian Vacation; r. Gary Rydstrom), La luna (2011, La luna; r. 
Enrico Casarosa), Pixie Hollow Games (TV-2011, Zvonilka a Velké hry; r. Bradley Raymond), 
Toy Story: Krátké příběhy (2011, Small Fry; r. Angus MacLane; + spol. nám.), Prep & 
Landing: Naughty vs. Nice (TV-2011, Vánoční skřítkové: Zlobiví proti hodným; r. Kevin 
Deters, Stevie Wermers-Skeltonová), Tangled Ever After (2012, Na vlásku šťastně až 
navěky; r. Nathan Greno, Byron Howard – V), Partysaurus Rex (2012, Partysaurus Rex; r. 
Mark Walsh; + spol. nám.), Papíry (2012, Paperman; r. John Kahrs), The Legend of Mor’du 
(2012, Legenda o medvědovi Mordu; r. Brian Larsen – V), Modrý deštník (2013, The Blue 
Umbrella; r. Saschka Unseld), Mickeyho velká jízda (2013, Get a Horse!; r. Lauren 
MacMullanová), Toy Story of Terror (2013, Hrůzný příběh hraček; r. Angus MacLane), Party 
Central (2014; r. Kelsey Mann), Hostina (2014, Feast; r. Patrick Osborne), uvedená jako 
předfilm k animovanému filmu Velká šestka, Láva (2014, Lava; r. James Ford Murphy), 
připojený k filmu V hlavě, Oslava v Ledovém království (2015, Frozen Fever; r. Chris Buck, 
Jennifer Leeová), uvedená jako předfilm k hranému filmu Popelka (2015, Cinderella; r. 
Kenneth Branagh), Toy Story That Time Forgot (TV-2014, Zapomenutý příběh hraček; r. 
Steve Purcell), Super Team (2015, Sanjay’s Super Team; r. Sanjay Patel), připojený k filmu 
Hodný dinosaurus, Ptáčátko (2016, Piper; r. Alan Barrilaro), připojený k filmu Hledá se 
Dory, Vnitřní záležitosti (2016, Inner Workings; r. Leo Matsuda) připojený k filmu Odvážná 
Vaiana: Legenda o konci světa.  -mim- 
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Hledání 
barevný, drama, válečný, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD–K, BRD–K, Dolby Digital, dlouhý – 
130 min. 
 
Původní název: The Search. Země původu: Francie, Gruzie. Výrobce: La Petite Reine, La 
Classe Américaine, France 3 Cinéma, Wild Bunch, Orange Studio, Sarke Studio, Search 
Production. Koprodukce: Westart Invest. Ve spolupráci: NJJ Capital, Canal Plus, Ciné Plus, 
France Télévisions. Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 17.3.2016. Mluveno: čečensky, rusky, 
francouzsky, anglicky (titulky). – Poznamenaní válkou. Od oscarového režiséra filmu The 
Artist. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Gruzie: Tbilisi. Belgie: Brusel, Berlaymont. 
 
AUTOŘI: Režie: Michel Hazanavicius. Předloha: film Die Gezeichneten/The Search (1948, 
Poznamenaní, r. Fred Zinnemann, sc. Richard Schweizer, David Wechsler – TV). Scénář: 
Michel Hazanavicius. Kamera: Guillaume Schiffman. Architekt: Emile Ghigo. Návrhy 
kostýmů: Loïc Barnier, Thierry Delettre, Jette Kraghedeová, Jacques Mazuel, Sabrina 
Ricardiová, Polina Rudchiková, Simon Machabeli. Masky: Lucia Bretones Mendezová. Střih: 
Anne–Sophie Bionová, Michel Hazanavicius. Zvuk: Jean Minondo, Nadine Museová, Nicolas 
Bouvet–Levrard, Katia Boutinová, Armelle Mahéová, Gérard Lamps. Výkonná produkce: 
Christopher Woodrow, Molly Connersová, Maria Cestoneová, Sarah E. Johnsonová, Daniel 
Delume. Producent: Thomas Langmann, Michel Hazanavicius. Koproducent: Yves Bouvier, 
Emmanuel Montamat. Vizuální efekty: Philippe Falap Aubry (supervize), Digital District, 
Benuts. Zvláštní efekty: Georges Demetrau (supervize). Hudba: různé skladby a písně. 
Hudební dramaturgie: Raphael Hamburger (supervize). Koordinátor kaskadérů: Rémi 
Canaple. 
 
Hrají: Abdul–Chalim Mamacujev (Hadži Saijev), Bérénice Bejoová (Carole), Maxim 
Jemeljanov (vojín Nikolaj Gvozďov), Annette Beningová (ředitelka dětského domova Helen), 
Zukra Duišviliová (Raisa, Hadžiova starší sestra), Lela Bagakašviliová (překladatelka Elina), 
Jurij Curilo (ruský plukovník), Mamuka Matchitidze (Hadžiův otec), Rusudan Pareulidzeová 
(Hadžiova matka), Anton Dolgov (ruský voják). 
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital). 
 
Protiválečné drama Michela Hazanaviciuse Hledání je podle titulků volně inspirováno (jedná 
se však o zřetelný remake) švýcarsko-amerického snímku Die Gezeichneten/The Search 
(1948, Poznamenaní; r. Fred Zinnemann - TV) v němž hlavní roli hrál vedle Montgomeryho 
Clifta a světoznámé operní pěvkyně Jarmily Novotné český dětský herec Ivan Jandl, oceněný 
Oscarem a Zlatým glóbem. Tentokrát je příběh situován do tzv. druhé čečenské války, kdy v 
roce 1999 Rusko v čele s prezidentem Borisem Jelcinem a předsedou vlády Vladimírem 
Putinem po anonymních teroristických útocích v Moskvě napadlo Čečensko. Během války, při 
níž kvůli vraždícím ruským vojákům trpí především civilní obyvatelstvo, se střetnou osudy 
čečenského chlapce Hadžiho, jeho sestry Raisy, jedné z pracovnic Výboru pro lidská práva 
Evropské unie Francouzky Carole a ruského vojáka Nikolaje. – Ruský voják natočí na 
ukořistěnou kameru, jak Rusové bezdůvodně zavraždí v přítomnosti dcery Raisy čečenské 
rodiče. Vše sleduje i jejich syn, devítiletý Hadži, který se pak vydá na cestu s bratrem, 
kojencem Vachou. Toho později zanechá v jiné vesnici u dveří jednoho domu. S dalšími 
utečenci se Hadži, jenž po prožitých traumatech odmítá komunikovat s okolním světem, 
dostane do Nazraně v Ingušsku a skončí v dětském domově Červeného kříže. Kvůli vojákům 
však uteče a sám se protlouká ve městě. – Humanitární pracovnice Carole se snaží sesbírat 
důkazy, aby Evropu a OSN přesvědčila, že v Čečensku probíhá regulérní válka a humanitární 
krize. Na ulici si všimne hladového Hadžiho a vezme ho k sobě domů. Postupně se spřátelí. – 
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Raisa hledá bratry. Vachu nalezne rychle. V dětském domově v Nazrani objeví stopu po 
Hadžim a začne se tu starat o další sirotky. – V Permu je devatenáctiletý student Nikolaj 
povolán do armády a odvelen do Čečenska. Prodělá tvrdý výcvik a musí snášet surové bití. 
Od nenáviděného úkolu vytahovat z vrtulníků mrtvé vojáky ho „zachrání“ odjezd na frontu. – 
Carole zahraničnímu výboru v Bruselu podá za nezájmu politiků zprávu o ruských zločinech v 
Čečensku. Po návratu do Nazraně chce Hadžiho adoptovat. Ředitelka dětského domova však 
chlapce pozná a zajistí jeho opětovné shledání se setrou. – Nikolaj a jeho druhové se účastní 
vražd a mučení civilistů. Neváhají okrádat i mrtvé spolubojovníky. (Viz začátek) Nikolaj na 
ukořistěnou kameru natočí i vraždu čečenského manželského páru... – Tvůrci se snaží 
sugestivně ukázat krutosti války (mj. i v dlouhých rozhovorech uprchlíků s Carole). Překvapí 
především vynikající herecký výkon malého Abdula–Chalima Mamacujeva v postavě Hadžiho, 
který byl vybrán zřejmě i díky podobnosti s Ivanem Jandlem. –jl– 
 
MICHEL HAZANAVICIUS (nar. 29.3.1967, Paříž) pochází z litevské židovské rodiny, která 
přišla do Francie ve 20. letech. Po absolvování pařížské Národní vysoké umělecké škole 
(ENSAPC) začínal v roce 1988 v televizi jako scenárista a později i jako režisér, mj. sériemi 
C’est pas le 20 heures (TV–1994, Východním údolím za dvacet hodin; spol. r. Virginie 
Lovisoneová) a Les films qui sortent le lendemain dans les salles de cinéma (TV–1996, 
Filmy, které zítra přicházejí do kin). Působil i jako tvůrce reklamních spotů (Reebok, 
Bouygues Telecom). Až o jedenáct let později natočil celovečerní hraný debut Moji přátelé. 
Světovou proslulost získal v roce 2011 němým filmem The Artist: mj. Oscar za režii (+ 
nominace na původní scénář), Cena BAFTA za režii a za scénář, César za nejlepší film a režii, 
Cena Goya za nejlepší evropský film, Cena ISA za režii, Cena Lumière za nejlepší film, Cena 
NYFCC za režii, Cena diváků na MFF v San Sebastiánu, nominace na Zlatý glóbus za režii a 
původní scénář. Za snímek Agent 117 získal Velkou cenu na MFF v Tokiu 2006. Jeho 
bratrem je herec Serge Hazanavicius (nar. 1963) a manželkou herečka Bérénice Bejoová 
(nar. 1976). – Filmografie: (režie a scénář, není–li uvedeno jinak) Derrick contre Superman 
(TV–1992, Derrick versus Superman; spol. r. Dominique Mézerette), Ca détourne (TV–1992, 
Ta postranní; spol. r. Daniel Lambert, Dominique Mézerette), La classe américaine (TV–
1993, Americká třída; spol. r. Dominique Mézerette; + hlas), Echec au capital (TV–1997, 
Nezdar kapitálu), Mes amis (1999, Moji přátelé), OSS 117: Le Caire, nid d’espions (2006, 
Agent 117 – V), OSS 117: Rio ne répond plus (2009, Agent 117: Ztracen v Riu – V), The Artist 
(2011, The Artist; + spol. kam., spol. střih), La classe américaine (TV–2012, Americká třída; 
r. Serge Hazanavicius; spol. prod., účinkující), segment La bonne conscience (Čisté 
svědomí; režie) z kolektivního snímku Les infidéles (2012, Bezvěrci), Hledání (2014, The 
Search; + spol. střih, spol. prod.), Redoutable (2016, Obávaný; + spol. prod.); (spolupráce 
na scénáři, není-li uvedeno jinak) Delphine 1, Yvan 0 (1996; r. Dominique Farrugia; + 
herec), Le clone (1998, Klon; r. Fabio Conversi), Tuez–les tous! Rwanda: histoire d’un 
génocide sans importance (TV–2004, Zabijte je všechny! Rwanda: Historie genocidy; r. 
Raphaël Glucksmann, David Hazan, Pierre Mezerette), Les Dalton (2004, Daltoni; r. 
Philippe Haïm – V), Eric ké Rmazy (V–2005; r. Virginie Lovisoneová), (herec, není-li uvedeno 
jinak) La cité de la peur (1994, Město strachu; r. Alain Berbérian), Didier (1997; r. Alain 
Chabat), Ma femme est une actrice (2001, Má žena je herečka; r. Yvan Attal), Podivuhodná 
cesta (2011, Le voyage extraordinaire; r. Serge Bromberg, Eric Lange; účinkující), Jacky au 
royaume des filles (2014, Jacky v království žen; r. Riad Sattouf), Realita (2014, Réalité; r. 
Quentin Dupieux). –jl– 
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Hologram pro krále 
barevný, hořká komedie, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý 
– 98 min. 
 
Původní název: A Hologram for the King. Země původu: USA, SRN, Francie, Mexiko. 
Výrobce: Playtone, X-Filme Creative Pool, Primeridian, Vingt Deux Heures Vingt Deux 
(koprodukce), WS Filmproduktion (koprodukce), Silver Reel (spolupráce), Fábrica de Ciné 
(spolupráce), Lotus Entertainment (spolupráce), Deutsche Filmförderfonds (podpora), 
Medienboard Berlin-Brandenburg (podpora), Film- und Medienstiftung NRW (podpora), 
Filmförderanstalt (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 17.11.2016. Mluveno: 
anglicky, arabsky (titulky). – Film Toma Tykwera podle novely Davea Eggerse. 
 
Distribuce: Falcon (do 16.11.2018). Lokace: Saudská Arábie. Egypt: Hurghada. Maroko: 
Ourzazate, Rabat, Casablanca, Laayoune. SRN: Düsseldorf (Severní Porýní-Vestfálsko), Berlín. 
USA: Massachusetts - Boston. 
 
AUTOŘI: Režie: Tom Tykwer. Pomocná režie: Aladin Hasic (II. režie). Předloha: Dave Eggers 
(novela A Hologram for the King, 2012, česky Hologram pro krále, nakl. Plus, Praha 2014). 
Scénář: Tom Tykwer. Kamera: Frank Griebe. Architekt: Uli Hanisch. Návrhy kostýmů: Pierre-
Yves Gayraud. Masky: Daniel Parker (+ účesy), Heike Merkerová (+ účesy). Střih: Alexander 
Berner. Zvuk: Frank Kruse, Matthias Lempert, Roland Winke. Výkonná produkce: Steven 
Sareshian, Gaston Pavlovich, Claudia Bluemhuberová, Irene Gallová, Gero Bauknecht, Jim 
Seibel, Bill Johnson, Shervin Pishevar. Producent: Uwe Schott, Stefan Arndt, Arcadiy 
Golubovich, Tim O’Hair, Gary Goetzman, Dave Eggers. Koproducent: Léonard Glowinski. 
Vizuální efekty: Dominik Trimborn, Robert Pinnow, RISE Visual Effects Studio. Hudba: Johnny 
Klimek, Tom Tykwer. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Tom Hanks (Alan Clay), Alexander Black (Yousef), Sarita Choudhuryová (Zahra), Sidse 
Babett Knudsenová (Hanna), David Menkin (Brad), Megan Maczkoová (Rachel), Christy 
Meyerová (Cayley), Tracey Fairawayová (Kit), Tom Skerritt (Ron), Eric Meyers (Eric Randall), 
Jane Perryová (Ruby Clayová), Ben Whishaw (Dave), Khalid Laith (Karin Al-Ahmad), Amira El 
Sayedová (Maha), Abdullah Al Muslemani (Salem), Jay Abdo (dr. Haddad), Waleed Elgadi 
(Sayed), Dhaffer L’Abidine (Hasan), Zaydun Khalaf (Mohammed).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Ceny: Německé výroční ceny Lola: nejlepší střih (Alexander Berner), nejlepší zvuk (Frank 
Kruse, Matthias Lempert, Roland Winke); (nominace) nejlepší film. 
 
Po spolurežii (s Lanou Wachowskou a Andym Wachowským) velkolepého opusu Atlas mraků 
(2012, Cloud Atlas) natočil německý režisér Tom Tykwer hořkou komedii Hologram pro krále 
podle stejnojmenné novely Davea Eggerse opět s Tomem Hanksem v hlavní roli. Tykwer jako 
scenárista posílil humornou stránku díla (s kafkovskou atmosférou absurdních situací) a také 
romantickou linii vztahu amerického obchodníka a saudskoarabské lékařky. – V roce 2010 
přijíždí obchodník Alan Clay z Bostonu do Džiddy. Má tu připravit prezentaci patentu 
hologramové videokonference pro krále, jejíž úspěch by znamenal významnou zakázku pro 
firmu Relyant. – Clay po rozvodu s manželkou Ruby prožívá životní krizi, způsobenou též 
selháním v bývalé práci, kdy kvůli jeho rozhodnutí přesunout výrobu kol Schwinn do Číny 
přišlo o práci několik stovek amerických dělníků, a také výčitkami, že nedokáže zajistit dceři 
Kit peníze na studia. – Alan se záhy seznámí se svérázným tamním řidičem Yousefem, s nímž 
se později vydá na lov vlků do jeho rodné vesnice, přičemž tajně projedou Mekkou. V 
Královské metropoli pro ekonomii a obchod (KMET), rozestavěné v poušti, Američan zjistí, že 
jeho tříčlenný tým pracuje ve velkém stanu s vypadávajícím internetovým připojením a bez 
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možnosti stravování. Dlouho se pídí po zdejším zodpovědném manažerovi Karinu Al-
Ahmadovi. Seznámí se s jeho zástupkyní, Dánkou Hannou, která ho zasvětí do místních 
zvyklostí a sežene mu alkohol. Muž však odmítne její nabídku na sex. Naopak ho zaujme 
saudskoarabská lékařka Zahra Hakemová, za níž jde kvůli bulce na zádech. Po operaci benigní 
cysty si s ní dá schůzku a stráví krásný den v její vile na pláži a při potápění; pomilují se spolu. 
Clay se zvolna vzpamatovává ze své chandry. Nakonec se mu podaří uspořádat i prezentaci 
pro panovníka, který se najednou zjevil v KMET. Obchod mu však nakonec vyfouknou Číňané. 
Muž se rozhodne zůstat. Dělá teď průvodce po ukázkovém bytě na pustém sídlišti KMET a 
schází se s milovanou Zahrou. – Snímek se natáčel převážně v Maroku a v Egyptě. 
 -tbk- 
 
TOM TYKWER (nar. 23.5.1965, Wuppertal, Severní Porýní-Vestfálsko) natáčel od jedenácti 
let krátké trikové snímky na formát Super 8. Jako filmový nadšenec působil od roku 1980 
ve wuppertalském kině Cinema. V roce 1985 přesídlil do Berlína, kde začal studovat 
filozofii na Svobodné univerzitě (Freie Universität Berlin) a přivydělával si jako promítač. 
Od roku 1988 pracoval jako vedoucí kina Moviemento v Berlíně-Kreuzbergu a současně 
jako lektor pro různé filmové společnosti. Od roku 1990 připravoval filmové programy 
(zejména portréty filmových režisérů) pro berlínskou TV stanici FAB. Za režii celovečerního 
debutu Smrtící Maria získal mj. Bavorskou filmovou cenu. Celosvětově se proslavil 
dynamickou hříčkou Lola běží o život (mj. Cena ISA za zahraniční film, Cena diváků ex 
aequo na MFF Sundance 1999, Německá výroční cena za režii, Cena německé filmové 
kritiky za nejlepší film, nominace na cenu BAFTA a Českého lva za cizojazyčný film), jež byla 
i komerčně nejúspěšnějším německým filmem roku. Představitelka titulní hrdinky Franka 
Potenteová byla protagonistkou i následujícího snímku Princezna a bojovník, po němž 
následovaly tři mezinárodní koprodukce. Za Atlas mraků byl spolunominován na Zlatý 
globus za hudbu, dále získal německou výroční cenu za režii filmů Zimní spáči a 3. Ve svých 
stylově vyhraněných a efektně inscenovaných filmech si Tykwer sofistikovaně pohrává s 
kauzalitou, s časem a s motivem fatální náhody. Klíčový podíl na jeho vizuálně 
podmanivých snímcích má stálý kameraman Frank Griebe. Kromě režie se Tykwer věnuje i 
produkci, psaní scénářů a komponování hudby. V roce 1994 založil s přáteli (Stefan Arndt, 
Wolfgang Becker, Dani Levy) produkční společnost X-Filme Creative Pool, v jejím rámci 
produkuje nejen své filmy. Pro vlastní díla skládal a nahrával hudbu většinou s Johnnym 
Klimekem a Reinholdem Heilem v triu Pale 3. Uplatnil se i v televizi na seriálech Sense8 
(2015) a Babylon Berlin (2017-2018). V roce 2008 spoluzaložil s přítelkyní (od roku 2009 
manželkou) Marií Steinmannovou neziskovou organizaci One Fine Day e.V., podporující 
vzdělávací projekty pro mladé Afričany v ghettech keňského Nairobi. Byl oficiálním hostem 
Febiofestu 2003. Upozorňujeme na české knižní vydání literárního scénáře Lola běží o život 
(Maťa, Praha 2000) a na původní rozhovor s Tykwerem v časopise Cinepur (č. 72/2010). – 
Filmografie: (režie a podíl na hudbě, není-li uvedeno jinak) Friday Afternoon (1986, Pátek 
odpoledne; + sc.), kr. filmy Because (1990, Protože; + sc., spol. prod.) a Epilog (1991; + sc., 
prod.), cyklus dokumentů o režisérech (David Cronenberg, Rosa von Praunheim, Aki 
Kaurismäki, Wim Wenders, Lars von Trier, Peter Greenaway) Portraits (TV-1991, Portréty; 
+ sc.), temný kriminální psychothriller o osamělé ženě, poznamenané traumaty z dětství, 
Die tödliche Maria (1993, Smrtící Maria; + nám., sc., spol. prod.), milostný thriller, v němž 
se proplétají osudy pěti lidí na okraji horského městečka, Winterschläfer (1997, Zimní 
spáči; + spol. sc. - TV), černá kriminální komedie Lola běží o život (1998, Lola rennt; + sc.), 
psychologické kriminální drama Princezna a bojovník (2000, Der Krieger und die Kaiserin; + 
sc.), podobenství podle scénáře Krzysztofa Kieślowského a Krzysztofa Piesiewicze Nebe 
(2003, Heaven; režie), kr. f. o setkání slepého chlapce a mladé americké herečky True 
(2004; + sc.), později začleněný pod názvem Faubourg Saint-Denis do kolektivního filmu 
Paříži, miluji Tě (2006, Paris, je t’aime), historický thriller podle stejnojmenného románu 
Patricka Süskinda Parfém: Příběh vraha (2006, Perfume: The Story of a Murderer; režie, 
spol. sc.), kriminální thriller o mezinárodním komplotu The International (2009, 
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International – V), epizoda Feierlich reist (Cestovat slavnostně; + prod.) z filmu 
Deutschland 09 – 13 kurze Filme zur Lage der Nation (2009, Německo 2009 – 13 krátkých 
filmů o stavu země), milostný příběh svérázného trojúhelníku 3 (2010, 3; + sc.), podíl na 
dok. f. Rosakinder (2012, Děti Rosy von Prauheima; spol. režie), ambiciózní mysteriózní 
drama o lidstvu podle románu Davida Mitchella Atlas mraků (2012, Cloud Atlas; spol. r. 
Lana Wachowská, Andy Wachowski; + spol. sc.), hořká komedie podle románu Davea 
Eggerse o trablech obchodníka v životní krizi na služební cestě v Saudské Arábii, Hologram 
pro krále (2016, A Hologram for the King; + sc.); (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) 
Drei Drachen vom Grill (1992, Tři draci na grilu; r. Thomas Goerke, Robert Schneider, Ades 
Zabel; spol. kam.), Život – stavba povolena (1996, Dal Leben ist eine Baustelle; r. Wolfgang 
Becker; spol. sc.), Absolute Giganten (1999, Absolutní giganti; r. Sebastian Schipper), 
Lautlos (2004, Mlčenlivý; r. Mennan Yapo), Underexposure (2005, Podexponování; r. Oday 
Rasheed), Ich Dich auch (2005, Taky tě miluji; r. Katja Dringenbergová, Christiane Vossová; 
+ spol. hudba), Ein Freund von mir (2006, Kámoš; r. Sebastian Schipper – V), Das Herz ist 
ein dunkler Wald (2007, Srdce je temný les; r. Nicolette Krebitzová), Soul Boy (2010; r. 
Hawa Essuman; + režijní supervize), Nairobi Half Life (2012, Poloviční život v Nairobi, r. 
David Tosh Gitonga; + režijní supervize), dok. Endlich (2011, Konečně; r. Katja 
Dringenbergová, Christiane Vossová), Something Necessary (2012, Něco potřebného; r. 
Judy Kibingeová), Veve (2014; r. Simon Mukali), Kati Kati (2016; r. Mbithi Masya). -fik- 
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Hra peněz 
barevný, kriminální, psychologický, thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 99 min. 
 
Původní název: Money Monster. Země původu: USA. Výrobce: Smokehouse, The Allegiance 
Theater. Pro TriStar. Ve spolupráci s LStar Capital. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
30.6.2016. Mluveno: anglicky, korejsky, islandsky (titulky). – Odpověz nebo zemři. 
 
Distribuce: Falcon. Lokace: New York, Johannesburg. 
 
AUTOŘI: Režie: Jodie Fosterová. Námět: Alan DiFiore, Jim Kouf. Scénář: Jamie Linden, Alan 
DiFiore, Jim Kouf. Kamera: Matthew Libatique. Architekt: Kevin Thompson. Návrhy 
kostýmů: Susan Lyallová. Masky: Kerrie Smithová. Casting: Avy Kaufmanová. Střih: Matt 
Chesse. Zvuk: Ed Novick. Výkonná produkce: Tim Crane, Kerry Orent, Regina Sculleyová, Ben 
Waisbren. Produkce: Lara Alameddineová, George Clooney, Daniel Dubiecki, Grant Heslov. 
Vizuální efekty: Luke DiTommaso (supervize), The Molecule. Hudba: Dominic Lewis.  
 
Hrají: George Clooney (Lee Gates), Julia Robertsová (Patty Fennová), Jack O’Connell (Kyle 
Budwell), Caitriona Balfeová (Diane Lesterová), Dominic West (Walt Camby), Giancarlo 
Esposito (kapitán Marcus Powell), Christopher Denham (Ron Sprecher), Lenny Venito 
(kameraman Lenny Libatino), Emily Meadeová (Molly), Condola Rashadová (asistentka Bree), 
Greta Leeová (Amy Leeová). 
 
České titulky: neuvedeno.  
 
Na čtvrtém filmu, režírovaném americkou herečkou Jodie Fosterovou, Hra peněz se 
produkčně podílela společnost Smokehouse Pictures George Clooneyho, který je i 
spoluproducentem a hraje hlavní roli. Jeho postava televizní celebrity Leea Gatese, jež 
televizním divákům ve vlastní show Hra peněz radí, jak správně investovat, byla inspirována 
Jimem Cramerem, moderátorem pořadu stanice CBS Mad Money. Premiéra snímku proběhla 
mimo soutěž na festivalu v Cannes 2016. – Krátce po zahájení živého vysílání dalšího dílu 
Gatesova pořadu je natáčení narušeno ozbrojeným mladým mužem jménem Kyle. Na 
základě moderátorova doporučení nakoupil akcie společnosti Ibis Clear Capitol a přišel o 
celoživotní úspory. Chce si to vyřídit s Gatesem, který si musí obléci vestu s trhavinou, a se 
šéfem Ibisu Waltem Cambym. Požaduje 800 milionů dolarů. Nervózní útočník netuší, že Lee 
má díky miniaturnímu sluchátku v uchu spojení s režisérkou Patty Fennovou, která mu dává 
důležité informace. Určitý zlom nastane, když prostřednictvím policie promluví ke Kyleovi 
jeho těhotná přítelkyně a od plic mu vynadá. Z Kyleova rukojmího se v přímém přenosu 
Gates postupně mění v jeho komplice. Stejně jako on se snaží zjistit, kde se stala chyba a kdo 
nese za prudký pokles hodnoty akcií (údajně způsobený chybou počítačového algoritmu) 
zodpovědnost. Více než policie, která s Kylem marně pokouší vyjednávat, hrdinům v pátrání 
po generálním řediteli Ibisu Waltovi Cambym pomáhá mediální manažerka společnosti Diane 
Lesterová. S jejím přispěním se podaří odhalit, že Camby investoval peníze akcionářů do 
platinových dolů v Jižní Africe a ztratil je kvůli tamní stávce. Kyle cestou s Gatesem za 
Cambym nešťastnou náhodou postřelí Leeova producenta Rona Sprechera. Pak přinutí 
boháče přiznat před televizní kamerou chybu. Krátce nato udělá Kyle (který předtím 
prozradil Gatesovi, že vesta je jen atrapou) prudký pohyb a je zastřelen policií. – Thriller, 
postavený na přítomnosti dvou hereckých hvězd, nabízí mj. pohled na problém spjatý s 
rozvírajícími se nůžkami mezi bohatými a chudými. Tvůrci též obratně pracují s kombinací 
filmového a televizního záznamu. –mrš- 
 
JODIE FOSTEROVÁ (vl. jm. Alicia Christian Foster, nar. 19.11.1962, Los Angeles) už od tří let 
účinkovala v reklamních spotech a uplatnila se jako dětská herečka v televizi. Namluvila 
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postavy do animovaných seriálů The Amazing Chan and the Chan Clan (1972, Úžasný Chan 
a jeho klan), The Addams Family (1973, Addamsova rodina), hrála hlavní role v sitcomech 
Bob & Carol & Ted & Alice (1973) a Paper Moon (1974-75, Papírový měsíc), jež vznikly na 
motivy stejnojmenných filmů, a ve třech školních speciálech. Jako host vystoupila v řadě 
dalších seriálů, mj. Mayberry R.F.D., The Courtship of Eddie’s Father (Námluvy Eddieho 
otce), Julia, Gunsmoke (uveden v TV), Nanny and the Professor (Vychovatelka a profesor), 
Daniel Boone, Adam-12, My Three Sons (Moji tři synové), Ironside, Bonanza, Ghost Story 
(Duchařský příběh), The Partridge Family (Rodina Partridgeových), Kung Fu, The New Perry 
Mason (Nový Perry Mason), Medical Center (Zdravotní středisko). Světovou proslulost jí 
přinesla výrazná úloha mladistvé prostitutky Iris ve Scorseseho dramatu Taxikář (Cena 
NSFC, nominace na Oscara, Cena BAFTA spol. s filmem Bugsy Malone). Slibně se rozvíjející 
kariéru však přerušila, aby dokončila své vzdělání. Absolvovala francouzské lyceum v Los 
Angeles (1980) a pak vystudovala anglickou literaturu na Yaleově univerzitě (1985). Během 
studií čelila projevům posedlého obdivu psychopata Johna Hinckleyho, který se ve snaze 
zaimponovat jí pokusil v březnu 1981 zastřelit prezidenta Ronalda Reagana a byl umístěn 
do psychiatrické léčebny. Vrátila se k herectví a vytvořila řadu pozoruhodných kreací, jež ji 
zařadily mezi nejvýraznější soudobé herečky: prodavačka Linda, pronásledovaná 
psychopatem, v dramatu z Bronxu 60. let Pět nároží (Cena ISA), napadená servírka Sára 
Tobiasová v psychologickém dramatu Znásilnění (Oscar, Zlatý glóbus, Cena NBR, 
Donatellův David), agentka FBI Clarice Starlingová v mistrovském kriminálním thrilleru 
Mlčení jehňátek (Oscar, Zlatý glóbus, Cena BAFTA a NYFCC), venkovská divoška Nell ve 
stejnojmenném psychologickém snímku (Cena SAG, Donatellův David, nominace na Oscara 
a na Zlatý glóbus), zanícená vědkyně Ellie Arrowayová ve sci-fi dramatu Contact (Cena 
Saturn, nominace na Zlatý glóbus), samozvaná vykonavatelka spravedlnosti Erica Bainová 
v psychologickém thrilleru Mé druhé já (nominace na Zlatý glóbus), matka zraněného 
chlapce Penelope Longstreetová v adaptaci divadelní hry Yasminy Rezaové Bůh masakru 
(nominace na Zlatý glóbus). Její hlas zazněl v TV seriálech Frasier (uveden v TV), The X Files 
(Akta X – TV) a The Simpsons (Simpsonovi – TV). Postavila se rovněž na druhou stranu 
kamery. Ještě jako teenager režírovala experimentální krátký film The Hands of Time (Ruce 
času), zařazený do dokumentu, který o ní v polovině 70. let natáčela společnost BBC. 
Zkušenosti získala jako režisérka epizod TV seriálů Tales from the Darkside (Příběhy z 
temnot – TV), House of Cards (Dům z karet – TV) a Orange Is the New Black (Oranžová je 
nový styl), za nějž byla nominovaná na Cenu Emmy. Další nominaci na Emmy měla jako 
výkonná producentka TV dramatu Dítě na prodej. Byla majitelkou výrobní společnosti Egg 
Pictures (1990-2001). Jako režisérka zprvu natáčela komornější, ryze osobní filmy, než se 
odhodlala realizovat oddechový žánrový snímek Hra peněz. Za své dílo byla mj. 
vyznamenána Cenou Cecila B. DeMillea (2012), udílenou Sdružením zahraničního tisku v 
Hollywoodu. Žila v dlouhodobém vztahu s producentkou Cydney Bernardovou (1993-
2008), která pomáhala vychovat její dva syny. Svou lesbickou sexuální orientaci však 
veřejně zmínila teprve v roce 2007. V dubnu 2014 uzavřela sňatek s herečkou Alexandrou 
Hedisonovou. – Filmografie: (herečka, není-li uvedeno jinak) Menace on the Mountain (TV-
1970, Hrozba z hor; r. Vincent McEveety), Napoleon and Samantha (1972, Napoleon a 
Samantha; r. Bernard McEveety – TV), Kansas City Bomber (1972; r. Jerrold Freedman), 
Tom Sawyer (1973; r. Don Taylor – TV), One Little Indian (1973, Jeden malý indián; r. 
Bernard McEveety), Smile, Jenny, You’re Dead (TV-1974, Usměj se, Jenny, jsi mrtvá; r. Jerry 
Thorpe), Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974, Alice tu už nebydlí; r. Martin Scorsese – 
TV), Echoes of a Summer (1975, Ozvěna léta; r. Don Taylor – TV), Taxi Driver (1976, Taxikář; 
r. Martin Scorsese – V), Bugsy Malone (1976; r. Alan Parker – TV), Freaky Friday (1976, 
Podivný pátek; r. Gary Nelson – TV), The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976, 
Děvčátko, které bydlí na konci ulice; r. Nicolas Gessner – TV), Moi, fleur bleue (1977, Já, 
modrá květina; r. Eric Le Hung), Casotto (1977, Kabina na pláži; r. Sergio Citti), Candleshoe 
(1977; r. Norman Tokar – TV), Foxes (1979, Liščata; r. Adrian Lyne – TV), Carny (1980, Pouť; 
r. Robert Kaylor), O’Hara’s Wife (1982, O’Harova žena; r. William S. Bartman), Svengali (TV-



179 
 

1983; r. Anthony Harvey), The Hotel New Hampshire (1984, Hotel New Hampshire; r. Tony 
Richardson – TV), Le sang des autres (1984, Krev těch druhých; r. Claude Chabrol – TV), 
Mesmerized (1985, Okouzlení; r. Michael Laughlin; + spol. prod. – TV), Five Corners (1987, 
Pět nároží; r. Tony Bill – TV), Siesta (1987; r. Mary Lambertová – V), Stealing Home (1988, 
Návrat do rodného města; r. Steven Kampmann, Will Aldis – TV), Znásilnění (1988, The 
Accused; r. Jonathan Kaplan), Catchfire (1989, Hra s ohněm; r. Dennis Hopper – V), Mlčení 
jehňátek (1990, The Silence of the Lambs; r. Jonathan Demme), Stíny a mlha (1991, 
Shadows and Fog; r. Woody Allen), Návrat Sommersbyho (1993, Sommersby; r. Jon Amiel), 
Maverick (1994, Maverick; r. Richard Donner), Nell (1994, Nell; r. Michael Apted; + spol. 
prod.), Contact (1997, Contact; r. Robert Zemeckis), Anna a král (1999, Anna and the King; 
r. Andy Tennant), The Dangerous Lives of Altar Boys (2001, Skandál v katolické škole; r. 
Peter Care; + spol. prod. – TV), Úkryt (2002, Panic Room; r. David Fincher), Příliš dlouhé 
zásnuby (2004, Un long dimanche de fiançailles; r. Jean-Pierre Jeunet), Tajemný let (2005, 
Flightplan; r. Robert Schwentke), Spojenec (2006, Inside Man; r. Spike Lee), Mé druhé já 
(2007, The Brave One; r. Neil Jordan; + spol. prod.), Zapomenutý ostrov (2008, Nim’s 
Island; r. Mark Levin, Jennifer Flackettová), Motherhood (2009, Mateřské galeje; r. 
Katherine Dieckmannová – V), Bůh masakru (2011, Carnage; r. Roman Polanski), Elysium 
(2013, Elysium; r. Neill Blomkamp); (podíl na výkonné produkci) The Baby Dance (TV-1997, 
Dítě na prodej; r. Jane Andersonová – TV), Waking the Dead (1999, Čekání na smrt; r. Keith 
Gordon – V); (režie, není-li uvedeno jinak) příběh mimořádně nadaného chlapce Little Man 
Tate (1991, Človíček Tate; + herečka – V), v němž vytvořila postavu matky, drama 
rodinného setkání Domů na svátky (1995, Home for the Holidays; + spol. prod.) s Holly 
Hunterovou, Robertem Downeym, Jr., Anne Bancroftovou a Charlesem Durningem, drama 
muže, který své psychické problémy řeší pomocí maňáska, The Beaver (2010, Pan Bobr; + 
herečka – V) s Melem Gibsonem, kriminální thriller z televizního studia Hra peněz (2016, 
Money Monster) s Georgem Clooneym a Julií Robertsovou.  -mim- 
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Humr 
barevný, psychologický, fantastický, milostný příběh, černá komedie, 12 nevhodný pro děti, 
1:1,85, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 119 min. 
 
Původní název: The Lobster. Země původu: Irsko, Velká Británie, Řecko, Francie, 
Nizozemsko. Výrobce: Element Pictures / Scarlet Films / Faliro House / Haut et Court / 
Lemming Film. Ve spolupráci s Limp. Pro Film4 / Bord Scannán na hÉireann/The Irish Film 
Board / Eurimages, The Netherlands Film Fund / Greek Film Centre / BFI. Ve spolupráci 
Protagonist Pictures. S účastí Canal Plus / Ciné Plus / Aide aux Cinémas du Monde / CNC / 
Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International / Institut Français. S 
podporou BFI’s Film Fund. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 24.3.2016. Mluveno: anglicky, 
francouzsky (české titulky).  
 
Distribuce: Falcon (do 23.3.2018). Lokace: Irsko: hrabství Kerry, Dublin. 
 
AUTOŘI: Režie: Yorgos Lanthimos. Scénář: Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou. Kamera: 
Thimios Bakatakis. Architekt: Jacqueline Abrahamsová. Návrhy kostýmů: Sarah 
Blenkinsopová. Střih: Yorgos Mavropsaridis. Zvuk: Mervyn Moore, Johnnie Burn (design). 
Výkonná produkce: Andrew Lowe, Tessa Rossová, Sam Lavender. Producent: Ed Guiney, Lee 
Magiday, Ceci Dempseyová, Yorgos Lanthimos. Koproducent: Christos V. Konstantakopoulos, 
Leontine Petitová, Carole Scottaová, Joost De Vries, Derk-Jan Warrink. Vizuální efekty: 
Olivier Cauwet (supervize), BUF. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Amy Ashworthová (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Giedrius 
Nagys. České titulky: Anna Kareninová (Filmprint Digital).  
 
Hrají: Colin Farrell (David), Rachel Weiszová (krátkozraká žena), Léa Seydouxová (vůdkyně 
samotářů), John C. Reilly (šišlající muž), Olivia Colmanová (ředitelka hotelu), Ben Whishaw 
(kulhající muž), Ariane Labedová (pokojská), Angeliki Papouliaová (žena bez srdce), Ashley 
Jensenová (žena se sušenkami), Michael Smiley (samotář - plavec), Jessica Bardenová (žena, 
které teče krev z nosu). 
 
Ceny: MFF v Cannes 2015: Cena poroty (Yorgos Lanthimos). Evropské filmové ceny: nejlepší 
evropský scénář (Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou), nejlepší kostýmy (Sarah 
Blenkinsopová); (nominace) nejlepší evropský film, nejlepší evropský režisér (Yorgos 
Lanthimos), nejlepší evropský herec (Colin Farrell). Ceny britského nezávislého filmu: 
nejlepší herečka ve vedlejší roli (Olivia Colmanová). Cena LAFCA: nejlepší scénář (Yorgos 
Lanthimos, Efthimis Filippou). - Oscar: (nominace) nejlepší scénář (Yorgos Lanthimos, 
Efthymis Filippou. Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší herec (Colin Farrel). Cena BAFTA: 
(nominace) nejlepší britský film. 
 
Koprodukční snímek Humr je pátým celovečerním a prvním anglicky mluveným filmem 
aténského rodáka Yorgose Lanthimose. Příběh, který je podle tvůrců především o lásce a o 
lidské potřebě mít s někým vztah a udržovat jej, se odehrává ve zvláštním bezčasí, patrně v 
blízké budoucnosti. – Architekta Davida opustí žena. Protože současná společnost singly 
neuznává, musí muž nastoupit do zvláštního hotelu. Pokud si tam do pětačtyřiceti dnů 
nenajde partnerku, bude proměněn ve zvíře podle vlastního výběru. David, který má s sebou 
psa Boba (což je jeho již proměněný bratr) chce být humrem, protože ten se dožívá více než 
sta let, má modrou krev a je celý život plodný. - V hotelu platí přísný řád, na jehož dodržování 
dbá ředitelka se svým partnerem. Každý den „hosté“ vyjíždějí do lesa na lov samotářů. Za 
chyceného samotáře získají den pobytu navíc. Před vypršením termínu David lstí přesvědčí 
ženu bez srdce, že je stejně bezcitný jako ona. Stanou se párem. Muž se prozradí, když žena 
ukope jeho psa. S pomocí pokojské se mu podaří utéct do lesa. Tady se připojí ke skupině 
samotářů, vedené chladnokrevnou vůdkyní. I zde platí pravidla; mj. nejsou povoleny 
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milostné styky. Přesto se krátkozraký David sblíží s mladou, stejně postiženou ženou. Vztah 
neutají a vůdkyně nechá provinilkyni oslepit. Dvojice uteče do města. V restauraci David 
poprosí o steakový nůž a odejde na toaletu. Má v úmyslu se také oslepit. Žena na něho u 
stolu čeká… - Tvůrci s ponurou poetikou ukazují zvláštní, nesvobodný svět. Davidův příběh 
vypráví ženský hlas, patřící jeho pozdější milence. – Při natáčení se takřka bez výjimky 
uplatňovalo přirozené světlo a nepoužívalo se líčení. Humr je nevšední a zneklidňující film. Je 
na divákovi, jak jej osloví. –kat- 
 
YORGOS LANTHIMOS (vl. jm. Giorgos Lanthimos, nar. 27.5.1973, Athény) absolvoval 
Stavrakosovu helénskou filmovou a televizní školu (HCTSS) a začínal v polovině 90. let jako 
režisér reklamních spotů a videoklipů. Natáčel také videa pro různé taneční soubory, 
režíroval na divadle (Modrovous, Zátiší v jámě, Platonov) a byl členem tvůrčího týmu, 
realizujícího zahajovací i závěrečný ceremoniál pro letní olympiádu v Athénách 2004. V 
celovečerní tvorbě debutoval mainstreamovým snímkem Můj nejlepší přítel podle scénáře 
komika Lakise Lazopoulose, který byl rovněž spolurežisérem a hlavním představitelem. 
Jeho další díla, vesměs prodchnutá freudovskou analýzou lidské psýchy, absurdními 
situacemi a často zvrhlým humorem, už byla uvedena a mnohdy také vyznamenána na 
renomovaných filmových přehlídkách: Špičák (Cena v sekci Určitý pohled na MFF v Cannes, 
výroční ceny Řecké filmové akademie Iris za nejlepší film, režii a scénář, nominace na 
Oscara za zahraniční film), Alpy (Cena Osella za scénář na MFF v Benátkách, Cena za 
nejlepší film na FF v Sydney). Největší úspěch mu zatím přineslo fantastické drama Humr 
(mj. Cena poroty na MFF v Cannes, Evropská filmová cena za scénář, Cena Iris za nejlepší 
zahraniční film), natočené v angličtině s mezinárodním hereckým obsazením. Mezi jeho 
stálé spolupracovníky patří scenárista Efthimis Filippou, producentka Athina Rachel 
Tsangariová, střihač Yorgos Mavropsaridis a také manželka, herečka Ariane Labedová (nar. 
1984). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. O viasmos tis Chlois (1995, 
Znásilnění Chlois; + sc., střih), komedie o dvou kamarádech, kteří si navzájem provádějí 
naschvály, O kalyteros mou filos (2001, Můj nejlepší přítel; spol. r. Lakis Lazopolous), 
experimentální film o třech lidech, inscenujících pro své potěšení zločiny sériového vraha v 
omšelém přímořském letovisku, Kinetta (2005; + spol. sc.), fantaskní příběh tří sourozenců, 
izolovaných v přísném ústraní rodičovské tyranie, Kynodontas (2009, Špičák; + spol. sc., 
spol. prod. – TV), minimalistická studie emocionálně zakrnělé dívky Attenberg (2010; r. 
Athina Rachel Tsangariová; spol. prod., herec) s Ariane Labedovou, oceněnou Volpiho 
pohárem na MFF v Benátkách, drama čtyř lidí, specializujících se v titulní společnosti na 
zvláštní druh pomoci pozůstalým, Alpeis (2011, Alpy; + spol. sc., spol. prod.), bizarní černá 
komedie z blízké totalitní budoucnosti Humr (2015, The Lobster; + spol. sc., spol. prod.) s 
Colinem Farrellem a Rachel Weiszovou. -mim-  
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Chlapec a svět 
barevný, animovaný, přístupný, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 80 min. 
 
Původní názvy: O menino e o mundo. Anglický název: The Boy and the World. Země původu: 
Brazílie. Výrobce: Filme de Papel. Pro Petrobras e Sabesp. Rok výroby: 2013. Premiéra: 
21.1.2016. Monopol: Cinema Glok. S podporou: SFK ČR / Cinema do Brasil. Mluveno: 
hlasové ruchy. – Cinema Glok uvádí animovaný brazilský film pro malé i velké děti. 
 
AUTOŘI: Scénář: Alê Abreu; (obrázkový scénář) Priscilla Kellenová, Alê Abreu. Režie: Alê 
Abreu. Kamera: Débora Fernandesová, Marcus Vinicius Vasconcelos, Débora Sliktaová. 
Hudba: Gustavo Kurlat, Ruben Feffer. Různé skladby a písně. Výprava: Priscilla Kellenová. 
Střih: Alê Abreu. Zvuk: Marcelo Cyro, Pedro Lima. Umělecké vedení: Priscilla Kellenová, Alê 
Abreu. Animace: Alê Abreu. Výkonné producentky: Tita Tesslerová, Fernanda Carvalgoová. 
Producent: Alê Abreu. 
 
HLASY: Vinícius Garcia, Marco Aurélio Campos, Lu Hortaová. 
 ,nnLASY: Générique 
CENY (výběr): MFF v São Paulu 2013: Cena mladých pro nejlepší brazilský film. Anifilm 2014, 
Třeboň: Hlavní cena v soutěži celovečerních filmů pro děti. Annecy 2014: Hlavní cena Křišťál 
z Annecy, Cena diváků. Brazilské velké filmové ceny 2015: nejlepší animovaný film, nejlepší 
dětský film; (nominace) nejlepší původní scénář. - Oscar: (nominace) nejlepší celovečerní 
animovaný film (Alê Abreu). 
 
Poetický snímek Chlapec a svět je po dobrodružném příběhu Garoto cósmico (2007, 
Kosmický kluk) druhým celovečerním animovaným filmem brazilského tvůrce Alêa Abreua 
(nar. 1971). Vyniká zejména výtvarnou originalitou, vycházející jakoby z dětských kreseb. – 
Malý chlapec v pruhovaném tričku dostane od rodičů barevné semínko. Když otec odjede za 
prací, synkovi se stýská. S rodinnou fotografií opustí domov. Vítr ho přivane ke starému muži 
(ve stejném pruhovaném triku) do polorozbořeného domu a k jeho psíku. Zažije s ním česání 
bavlny, propuštění z práce i karnevalový průvod. Za bouřky se kluk ocitne v továrně na 
zpracování bavlny. Po směně se přidá k mladému tkalci (opět v pruhovaném triku). V bytě 
sledují televizi, druhý den mladík muzicíruje na tržišti. Ve městě je vojenská přehlídka. Kluk 
skončí v jednom z kontejnerů, odvážejících bavlnu po moři do obří továrny. Když se vrátí, je 
svědkem, jak si mladík v práci tajně utká barevné pončo. Kvůli novému stroji jsou dělníci 
propuštěni. Dochází k vypalování pralesů, k vojenskému převratu a k policejním raziím. V 
polorozbořeném domě svého dětství pověsí starý muž rodinné foto na zeď. Vybaví si, jak 
dostal na rozloučenou od maminky barevnou čapku. Pod vzrostlým stromem vzpomíná, jak s 
rodiči zasadili semínko. - Tvůrce našel ve starém sešitě načrtnutou postavu chlapce, z níž vše 
vyplynulo. Neimitoval způsob, jak tvoří děti, ale začal kreslit se stejnou volností a svobodou. 
Příběh, vyprávěný obrazem a hudbou s minimem dialogů ve smyšlené řeči, se odehrává ve 
fiktivní zemi, ačkoliv obsahuje jasné odkazy na Brazílii. V ČR byl snímek uveden na festivalech 
Anifilm, Ostrava Kamera Oko, Kino Brasil, na PAF v Olomouci a na Ekofilmu v Brně. -kat- 
 
ALÊ ABREU (nar. 6.3.1971, São Paulo) natočil svůj první film ve třinácti letech na 
animačním workshopu v brazilském Muzeu obrazu a zvuku. Nadále se věnoval animované 
tvorbě. Profesionálně debutoval krátkým snímkem Sírius a později celovečerním filmem 
Kosmický kluk. Většina jeho snímků byla oceněna na domácích přehlídkách a byla uvedena 
i na světových festivalech. Jeho druhý celovečerní film, poetická vize prostého lidského 
života Chlapec a svět, získal mj. Hlavní cenu na MF Anifilm v Třeboni a hlavní cenu Křišťál z 
Annecy a Cenu diváků na MFAF v Annecy a byl nominován na Oscara v kategorii 
celovečerních animovaných filmů. Natáčel reklamní spoty, dělal kresby pro noviny a 
časopisy, věnoval se i knižní ilustraci a sám vydal dvě knihy. – Filmografie: (animované 
filmy; režie, scénář, výtvarník, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Sírius (1993), Espantalho 
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(1998, Strašák; + prod., animace) a Passo (2007, Krok), celovečerní debut Garoto cósmico 
(2007, Kosmický kluk; režie, spol. sc., výtvarník, spol. animace), poetický příběh malého 
kluka, který se vydá z domova na cesty, Chlapec a svět (2013, O menino e o mundo; + 
prod., střih, animace). -tbk- 
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Chronic 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby 5.1, dlouhý – 93 min. 
 
Původní název: Chronic. Země původu: Francie, Mexiko. Výrobce: Lucía Films, Videocine, 
Stromboli Films, Vamonos Films. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 8.9.2016. Mluveno: 
anglicky (titulky). – Život vedle smrti. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: USA: Los Angeles. 
 
AUTOŘI: Režie: Michel Franco. Scénář: Michel Franco. Kamera: Yves Cape. Architekt: 
Matthew Luem. Návrhy kostýmů: Diaz. Masky: Akiko Matsumotoová, Shandra Pageová 
(účesy). Střih: Michel Franco, Julio C. Perez IV. Zvuk: Frank Gaeta. Výkonná produkce: Emilio 
Azcárraga Jean, Bernardo Gomez, Tim Roth, Fernando Pérez Gavilán. Producent: Gabriel 
Ripstein, Michel Franco, Moisés Zonana, Gina Kwonová. Koproducent: Grégoire Lasalle, 
Juliette Solová, Chris Stinson, Amy Greeneová, Antonio Campos, David Zonana. Vizuální 
efekty: Furious FX. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Tim Roth (David), Sarah Sutherlandová (Nadia), Robin Bartlettová (Martha), Rachel 
Pickupová (Sarah), Michael Cristofer (John), David Dastmalchian (Bernard), Bitsie Tullochová 
(Lidia), Nailea Norvindová (Laura), Joe Santos (Isaac Sr.), Tate Ellington (Grag), Laura 
Niemiová (Margaret).  
 
České titulky: Petr Fantys (Filmprint Digital).  
 
Ceny: MFF v Cannes 2015: Cena za scénář (Michel Franco). MFF v Cartageně 2016: Cena 
Gemas za nejlepší film. 
  
Psychologický snímek režiséra a scenáristy Michela Franca (nar. 1979) Chronic patří k 
narůstající řadě titulů s tématem nevyléčitelných chorob a umírání. – David pracuje jako 
paliativní ošetřovatel v agentuře poskytující domácí péči. Sarah, o niž se den co den stará, 
umírá na AIDS. Muž při práci šetří slovy; je výkonný, nevtíravě přátelský a soucitný. Po službě 
se odreagovává ve fitcentru na běžeckém pásu, večer si na počítači prohlíží fotky dcery Nadii. 
David po pohřbu Sarah vypráví v baru neznámé dvojici, že jeho žena zemřela na AIDS. Jeho 
dalším pacientem je architekt John, který má početnou rodinu. Částečně ochrnutý muž je po 
mrtvici a má deprese. David s ním cvičí. Navštíví dům, který John navrhl, a vyfotí ho. Vydává 
se přitom za Johnova bratra. Když onemocní noční ošetřovatelka Lidia, vezme David služby i 
za ni. Dcera Laura přinese otci večeři ve chvíli, kdy John, který má právě třas, Davida pevně 
objímá. Rodina chce ošetřovatele zažalovat za sexuální obtěžování a manipulaci. K Johnovi 
má pečovatel zakázaný přístup. - David se setká s dcerou, která studuje medicínu a která má 
radost, že se vrátil. Když přijde o místo v agentuře, přes známého Isaaca získá klientku, 
šedesátnici Marthu. Zpočátku ji vozí na chemoterapii, ale postupně se o ni stará víc a víc. - 
David se baví s dcerou o jejím mrtvém bratrovi, který měl jako malý rakovinu. Nadia otce 
neodsuzuje za to, co udělal. Martha po chemoterapii své dceři lže, že je zdravá. Odmítne 
pokračovat v léčbě. Požádá Davida, aby ji zbavil trápení. Od Isaaca ví, že muž „pomohl“ 
svému synovi. David napřed odmítne, ale pak jí vyhoví. Zavolá Isaacovi, že Martha zemřela 
na zástavu srdce. Jeho dalším klientem je retardovaný šestnáctiletý chlapec na vozíku. Matka 
mu na týden odjela a on je naštvaný na celý svět. - Davida při joggingu srazí auto... – Mexický 
tvůrce šetří dialogy, otevřeně ukazuje fyzické i psychické utrpení, dotýká se i asistované 
sebevraždy a euthanasie a zároveň postupně odhaluje trauma zdánlivě uzavřeného, klidného 
a empatického protagonisty.  -kat- 
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Chůvák 
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 16:9, 2–D, Dolby Digital, délka – 110 min. 
 
Původní název: Der Nanny. Země původu: Německo. Výrobce: Pantaleon Entertainment. 
Koprodukce: Warner Bros. (koproducent) / Erfttal Film (koproducent), ARRI Productions 
(koproducent). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 25.2.2016. Mluveno: česky (dabováno). – 
Boj s harantama začíná. Film Matthiase Schweighöfera. Od studia, které vám přineslo Fakjů 
pane učiteli. 
 
Distribuce: Fénix Distribution. Lokace: Německo – Berlín. 
 
AUTOŘI: Režie: Matthias Schweighöfer, Torsten Künstler (spolurežie). Scénář: Lucy 
Astnerová, Murmel Clausen, Finn C. Stroeks, Matthias Schweighöfer. Kamera: Bernhard 
Jasper. Architekt: Christian Eisele. Návrhy kostýmů: Metin Misdik. Masky: Charlotte 
Changová, Annett Schulzeová. Střih: Zaz Montana. Zvuk: Manfred Banach. Výkonná 
produkce: Felix Leitermann. Producent: Matthias Schweighöfer, Dan Maag. Koproducent: 
Klaus Dohle. Vizuální efekty: Denis Behnke (supervizor). Zvláštní efekty: Frank Noack. 
Hudba: Josef Bach, Arne Schumann, Tobias Wagner. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Písně: Fliegen (hudba k písni Matthias Schweighöfer, text písně Matthias Schweighöfer, zpívá 
Matthias Schweighöfer). Koordinátor kaskadérů: Benedikt Eisenstecken. 
 
Hrají: Milan Peschel (Rolf Horst), Matthias Schweighöfer (Clemens Klina), Paula 
Hartmannová (Winnie Klinová), Arved Friese (Theo Klina), Friedrich Liechtenstein (Keiler), 
Tim Sander (Manni), Joko Winterscheidt (August), Andrea Osvártová (Helen Nielsenová), 
Alina Süggelerová (hospodská Steffi), Us Conradiová (Gitta), Garry Fischmann (frajírek Keno), 
Matilda Märzová (Kaya), Petra Hartungová (vyhnaná chůva), Veronica Ferresová (Ilona). 
 
Dabing: Radek Kuchař (Rolf Horst), Petr Neskusil (Clemens Klina), Klára Nováková (Winnie 
Klinová), Daniel Rchichev (Theo Klina), Bohuslav Kalva (Keiler), Petr Burian (Manni), Marek 
Holý (August), Tereza Chudobová (Helen Nielsenová), Anna Brousková (hospodská Steffi), 
Eva Miláčková (Gitta), Vojtěch Hájek (frajírek Keno), Viktorie Taberyová (Kaya), Petra 
Hanžlíková (vyhnaná chůva). Překlad české verze: Renáta Mlíkovská. Dialogy české verze: 
Alena Navrátilová. Režie české verze: Martin Těšitel (Studio Soundwave). 
 
Německá bláznivá komedie Chůvák režiséra a představitele hlavní role Matthiase 
Schweighöfera je typická romanticko–rodinná podívaná, podobná americkým vzorům. – Po 
změně územního plánu má být kvůli nové zástavě zbourána jedna ze starých čtvrtí. 
Developery jsou mladí podnikatelé Clemens a August. Potřeštěného muže ve středních 
letech Rolfa Horsta, odmítajícího opustit byt, musí během demolice vynést zásahová 
jednotka. V hospodě (určené rovněž k demolici) se Rolf se stejně postiženými přáteli 
rozhodne Clemensovi pomstít. Vydá se ho zmlátit do jeho zámku. Místo toho je však 
ovdovělým podnikatelem zaměstnán jako chůva jeho dospívajících dětí, dívky Winnie a 
chlapce Thea, kteří dosud všechny chůvy dost drsně vyhnali. Rolf chce situace využít k 
sabotování Clemensových plánů. Pokusí se jej před důležitou schůzkou s atraktivní 
investorkou Helen otupit narkotiky. Místo toho ho však nabudí tak, že podnikatel svým 
výstředním chováním a sexuální výkonností dosáhne, aby Helen projekt podpořila a urychlila 
demolici. Rolf se s dětmi sblíží a posléze je sblíží i s otcem. Současně doufá, že Clemense 
přesvědčí, aby upustil od dalšího bourání. Vezme inkognito rodinu do „své“ hospody, aby 
poznali místní lidi. Trojici se tam líbí. Po prozrazení a po potyčce Clemens chůváka propustí (a 
ten jej tak konečně může praštit). - Před dalším bourání se má slavnostně podepsat smlouva 
Clemense a Augusta s Helen. Rolf se s přáteli nevzdává. Clemensovy děti svolají další 
demonstranty. Když je Clemens vidí před policejními těžkooděnci, přidá se k nim a roztrhá 
smlouvu. S chamtivým společníkem Augustem se rozejde ve zlém a zruší další bourání. 
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Clemens, děti i Rolf s dalšími přáteli ze zachráněné čtvrti vyrazí na prázdninovou plavbu 
soukromou lodí. – Ztřeštěný příběh, na mnoha místech přehnaný a přitažený za vlasy, se 
snaží skloubit komediální, romantické, rodinné, sentimentální a sociální motivy. Zůstává však 
jen naivní oddechová podívaná. –jl– 
 
MATTHIAS SCHWEIGHÖFER (nar. 11.3.1981, Anklam, Meklenbursko-Přední Pomořansko, 
Německo) je synem herců Gitty (nar. 1954) a Michaela (nar. 1952) Schweighöferových. Po 
rozchodu rodičů žil s matkou ve Frankfurtu nad Odrou a v Chemnitzu. Do maturity na 
tamním gymnáziu vystupoval ve školních představeních. Následně studoval rok herectví na 
berlínské Vysoké herecké škole Ernsta Busche (Hochschule für Schauspielkunst). Od 
šestnácti let účinkuje v TV filmech a v seriálech (například Ärzte /Lékaři/, Dr. Stefan Frank, 
Polizeiruf 110 /Volejte policii 110 - TV/, Siska, Tatort /Místo činu - TV/, Wanted 
/Hledaný/), v reklamách, ve videoklipech, ve filmu, v dabingu a na divadle. S producentem 
Danem Maagem působí od roku 2011 ve vlastní filmové produkční společnosti Pantaleon 
Films v Mnichově. Věnuje se i filmové režii a produkci, hudbě a zpěvu. Žil střídavě v Berlíně 
a v Paříži. Jeho partnerkou je skriptka Angelika Ani Schrommová. – Filmografie: (herec, 
není–li uvedeno jinak) Raus aus der Haus (TV–1994, Ven z domu; r. Andreas Dresen), Spuk 
aus der Gruft (1997, Přízrak ze záhrobí; r. Günter Meyer), Ein Mann fällt nicht vom Himmel 
(TV–1998, Muž nespadne z nebe; r. Sibylle Tafel), Freunde (1999, Přátelé; r. Martin Eigler), 
kr. f. Overdrive (1999, Rychloběh; r. Sönke el Bitar), Spuk im Reich der Schatten (TV–1999, 
Přízrak v říši stínů; r. Günter Meyer), kr. filmy 3 Tage 44 (2000, 3 dny 44; r. Oliver 
Dommenget) a Fremdes Land (2000, Cizí země; r. Stephan Rick), Küss mich, Frosch (TV–
2000, Polib mě, žabáku; r. Dagmar Hirtz), kr. f. Mein Freund, seine Mutter und die Elbe 
(2000, Můj přítel, jeho matka a Labe; r. Kathi Liehrs), Verbotenes Verlangen – Ich liebe 
meinen Schüler (TV–2000, Zakázaná touha; r. Zoltan Spirandelli), Babykram ist 
Männersache (TV–2001, Dětské haraburdí je mužská záležitost; r. Uwe Janson), Herz im 
Kopf (2001, Srdce v hlavě; r. Michael Gutmann), Mein Vater, die Tunte (2001, Můj otec 
teplouš; r. Uwe Janson), Nachts im Park (2001, V noci v parku; r. Uwe Janson), Ballett ist 
ausgefallen (2002, Balet je propadák; r. Anne Wildová), Die Freunde der Freunde (TV–
2002, Přátelé přátel; r. Dominik Graf), FeardotCom (2002, Strach.com; r. William Malone), 
Die Klasse von ’99 – Schule war gestern – Leben ist jetzt(2003, Třída ’99 – včera škola – 
dnes život; r. Marco Petry), Hamlet X (2003; r. Herbert Fritsch), Soloalbum (2003, Sólové 
album; r. Gregor Schnitzler), Baal (2004; r. Uwe Janson), kr. f. Happy End (2004; r. 
Sebastian Strasser), Kalter Frühling (TV–2004, Studené jaro; r. Dominik Graf), 
Kammerflimmern (2004, Srdeční zástava; r. Hendrik Hölzemann), kr. f. Hypochonder (2005, 
Hypochondr; r. Maggie Perenová), Kombat Sechzehn (2005, Kombat šestnáct; r. Mirko 
Borscht), Modrooká Polly (2005, Polly Blue Eyes; r. Tomy Wigand), Schiller (TV–2005; r. 
Martin Weinhart), dok. f. Weisse Raben – Alptraum Tschetschenien (2005, Bílá várna – 
Noční můra Čečensko; r. Johann Feindt, Tamara Trampe; hlas), střm. f. Der blaue Affe 
(2006, Modrá opice; r. Carsten Unger), Lulu (TV–2006; r. Uwe Janson), Das wilde Leben 
(2007, Divoký život; r. Achim Bornhak), Ein spätes Mädchen (TV–2007, Zpožděná dívka; r. 
Hendrik Handloegten), Fata Morgana (2007, Fata morgána; r. Simon Gross), Keinohrhasen 
(2007, Zajíček bez oušek; r. Til Schweiger), Rudý baron (2007, Der rote Baron; r. Nikolai 
Müllerschön), Der Architekt (2008, Architekt; r. Ina Weisseová), Valkýra (2008, Walküre; r. 
Bryan Singer), kr. f. Wir lieben Kino – U–Bahn (2008, Milujeme kino – Metro; r. Hendrik 
Hölzemann), Marcel Reich–Ranicki: Mein Leben (TV–2009, Marcel Reich–Ranicki: Můj 
život; r. Dror Zahavi), Must Love Death (2009, Muset milovat smrt; r. Andreas Schaap), 
Night Train (2009, Noční vlak; r. Brian King – V), kr. dok. Raise Your Voice (2009, Zvyš svůj 
hlas; r. Patrick Schorn, účinkující), Zweiohrküken (2009, Kuře s ušima; r. Til Schweiger), 12 
Meter ohne Kopf (2009, Zátoka pirátů; r. Sven Taddicken – V), 3faltig (2010, Trojjediný; r. 
Harald Sicheritz), Friendship! (2010, Vždy připraven!; r. Markus Goller), Rubbeldiekatz 
(2011, Škrábej kočku; r. Detlev Buck), Russendisko (2012, Ruské disko; r. Oliver 
Ziegenbalg), Tim Sander goes to Hollywood (2012, Tim Sander jde do Hollywoodu; r. 
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Andreas Schaap), Frau Ella (2013, Paní Ella; r. Markus Goller; + spol. prod., text písně), 
anim. f. Keinohrhase und Zweiohrküken (2013, Zajíček Bezušáček a ušaté kuře; r. Maya 
Gräfin Rothkirchová, Til Schweiger; hlas), Kokowäah 2 (2013, Kohout na víně 2; r. Torsten 
Künstler, Til Schweiger), Bibi & Tina: Voll verhext! (2014, Bibi & Tina: Plně začarované!; r. 
Detlev Buck), Irre sind männlich (2014, Blázniví jsou mužští; r. Anno Saul), Highway To 
Hellas (2015, Dálnice do Helady; r. Aron Lehmann; spol. prod.), Der geilste Tag (2016, 
Nejnadrženější den; r. Florian David Fitz; + spol. prod.), anim. f. Robinson Crusoe: Na 
ostrově zvířátek (2016, Robinson Crusoe; r. Vincent Kesteloot, Ben Stassen; hlas), Vier 
gegen die Bank (2016, Čtyři proti bance; r. Wolfgang Petersen); (režie, není – li uvedeno 
jinak) romantická komedie o trampotách mladého učitele What a Man (2011, Jaký muž; + 
spol. sc., spol. prod., herec), komedie o odborníkovi přes rozchody Schlussmacher (2012, 
Rozchodovač; spol. r. Torsten Künstler, + spol. prod., herec), komedie o hledání vlastního 
dítěte Vaterfreuden (2014, Otcem na poslední chvíli; spol. r. Torsten Künstler, + spol. sc., 
spol. prod., herec), bláznivá komedie o muži, z něhož se stane Chůvák (2015, Der Nanny; + 
spol. sc., spol. prod., hudba, text a zpěv písně, herec). –jl– 
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Inferno 
barevný, thriller, adaptace 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 122 
min. 
 
Původní název: Inferno. Země původu: USA. Výrobce: Columbia Pictures, Imagine 
Entertainment. Ve spolupráci s L Star Capital. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 13.10.2016. 
Mluveno: anglicky, italsky, francouzsky (titulky). – Šifra mistra Leonarda & Andělé a démoni, 
to byl jen začátek. Jeho nejtěžší úkol. Poslední naděje lidstva.  
 
Distribuce: Falcon (do 12.10.2018). Lokace: Itálie: Florencie, Benátky, Padova. Turecko: 
Istanbul. Maďarsko: Budapešť.  
 
AUTOŘI: Rok copyrightu: 2016. Režie: Ron Howard. Pomocná režie: Wade Eastwood (II. 
režie). Předloha: Dan Brown (román Inferno, 2013, česky Inferno, naposledy nakl. Argo, 
Praha 2014). Scénář: David Koepp. Kamera: Salvatore Totino. Druhá kamera: Andrew 
Rowlands. Architekt: Peter Wenham. Návrhy kostýmů: Julian Day. Střih: Dan Hanley, Tom 
Elkins. Zvuk: Adrian Bell, Casey Genton (design). Výkonná produkce: David Householter, Dan 
Brown, William N. Connor, Anna Culpová, Ben Waisbren. Producent: Brian Grazer, Ron 
Howard. Vizuální efekty: Jody Johnsonová (supervize), Double Negative, Prime Focus. 
Zvláštní efekty: David Watkins (supervize). Hudba: Hans Zimmer, Richard Harvey (dodatečná 
hudba), Andrew Kawczynski (dodatečná hudba), Steve Mazzaro (dodatečná hudba). Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Wade Eastwood. 
 
Hrají: Tom Hanks (Robert Langdon), Felicity Jonesová (MUDr. Sienna Brooksová), Sidse 
Babett Knudsenová (dr. Elizabeth Sinskeyová), Irrfan Khan (Harry Probošt Sims), Omar Sy 
(Christoph Bouchard), Ben Foster (Bertrand Zobrist), Ana Ularuová (Vayentha), Ida 
Darvishová (Marta), Cesare Cremonini (Ignazio Busoni), Paul Ritter (Arbogast).  
 
České titulky: Filmprint Digital.  
 
Ron Howard se s lehce obměněným štábem ujal filmového zpracování i třetího bestselleru 
amerického spisovatele Dana Browna. Po Šifře mistra Leonarda (2006, The Da Vinci Code) a 
Andělé a démoni (2009, Angels & Demons) tak vznikl thriller Inferno, v němž se role 
profesora náboženské symbologie Roberta Langdona opět zhostil Tom Hanks a autor 
předlohy je pod filmem znovu podepsán jako jeden z výkonných producentů. –  
Vědec a miliardář Bertrand Zobrist podle svých slov nalezl cestu jak zredukovat stoupající 
počet lidí na Zemi a zachránit tak planetu. Před agentem Světové zdravotnické organizace 
(WHO) Bouchardem, který ho pronásleduje, skočí z věže. – Florencie. Robert Langdon se 
probere v nemocnici. Má poraněnou hlavu, trápí ho přeludy v morových maskách, ztratil 
krátkodobou pamět. S pomocí mladé lékařky Sienny se mu podaří uprchnout před vražednicí 
Vayenthou v policejní uniformě, pracující pro šéfa nelegální organizace Simse na Zobristově 
zakázce. - Robert neví, jak se ve Florencii ocitl. U Sienny doma najde ve svém saku pouzdro s 
Faradyovým ukazovátkem, to mu „promítne“ na zeď Botticellův obraz Mapa pekla 
(odkazující na Dantovo Peklo) s písmeny, z nichž profesor sestaví další vodítko. Dvojice je 
pronásledována neznámými ozbrojenci (agenty WHO) a Vayenthou, která později zahyne. 
Zjistí, že Zobrist kdesi ukryl smrtící virus. Langdona hledá kvůli pátrání po patogenu doktorka 
Siskeyová z WHO. Virus je třeba nalézt do půlnoci. Citát na Dantově posmrtné masce, jíž se 
uprchlíci zmocní ve florentském muzeu, nasměruje dvojici do Benátek. Když tam profesorovi 
dojde, že virus je v Istanbulu, Sienna ho opustí a uteče; jako Zobristova stoupenkyně spěchá 
dokončit jeho dílo. S Langdonem se spojí Siskeyová se svým týmem. Do Istanbulu se 
dostanou speciálem WHO. Dorazí sem i Sims (když pochopil smysl Zobristovy zakázky, 
kontaktoval Siskeyovou). Langdon, tým WHO a Sims ve starobylém istanbulském vodojemu 
(Yerebatanské cisterně) zabrání aktivaci viru. Sienna a Sims zahynou. – Snímek, natočený ve 
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stejném klíči jako oba předcházející, se od předlohy odchýlí až v závěru - v románu se Sienna 
přidá k WHO, Sims je zatčen, část viru (způsobujícího neplodnost) unikne. Napínavý příběh, 
prokládaný Langdonovými děsuplnými vizemi, se odehrává v autentickém a atraktivním 
prostředí vzácných italských či tureckých památek. –kat- 
 
RON HOWARD (vl. jm. Ronald William Howard, nar. 1.3.1954, Duncan, Oklahoma) je po 
otci německého původu a jako dítě z herecké rodiny začínal už ve dvou letech na jevišti. V 
dětských úlohách se pod jménem Ronny Howard uplatnil zejména v televizi. Pravidelně 
účinkoval v sitcomu The Andy Griffith Show (1960-68), v dramatickém seriálu The Smith 
Family (1971-72, Smithova rodina) a Happy Days (1974-80, Šťastné dny), jenž mu vynesl 
Zlatý glóbus. Jako host vystoupil v řadě dalších seriálů, mj. Five Fingers (Pět prstů), Johnny 
Ringo, The Twilight Zone (Pásmo soumraku), Hennessey, Dennis the Menace (Dennis – 
postrach ulice), Cheyenne, Pete and Gladys (Pete a Gladys), Dobie Gillis, The New Breed 
(Nové plémě), Route 66 (Silnice 66), The Eleventh Hour (Jedenáctá hodina), Dr. Kildare, The 
Fugitive (Uprchlík), The Big Valley (Velké údolí), I Spy (Jsem agent), The Monroes 
(Monroeovi), Gomer Pyle: USMC (Mariňák Gomer Pyle), Gentle Ben (Dobrák Ben), 
Mayberry R.F.D., The FBI, Judd for the Defense (Judd za obhajobu), Lancer, Land of the 
Giants (Země obrů), Daniel Boone, Gunsmoke (uveden v TV), The Headmaster (Ředitel 
školy), Lassie, The New Doctors (Noví doktoři), Bonanza, M*A*S*H (uveden v TV), The 
Waltons, Laverne & Shirley, Frasier (hlas; uveden v TV), The Simpsons (Simpsonovi; hlas – 
TV). Z jeho filmových rolí utkví v paměti konzervativní třídní prezident Steve Bolander v 
Amerických graffiti a dychtivý mladík Gillom, který si idealizuje umírajícího pistolníka, ve 
westernu Střelec (nominace na Zlatý glóbus). Natáčel amatérské snímky, dva roky 
navštěvoval filmovou fakultu Jihokalifornské univerzity (USC) a pak nastoupil ve výrobní 
společnosti Rogera Cormana, který mu umožnil přechod k režii. V Hollywoodu se prosadil 
úspěšnými komediemi Noční směna a Žbluňk!, ale později se uplatnil i v jiných žánrech, od 
komorní sci-fi (Zámotek; Cena Saturn za režii), přes výpravnou fantasy (Willow), rodinnou 
komedii (Rodičovství), propracovaný akční snímek (Oheň), epický přistěhovalecký příběh 
(Navždy a daleko), psychothriller (Výkupné), western (Ztracené), boxerské drama (Těžká 
váha) až po politický snímek Duel Frost/Nixon (nominace na Oscara a na Cenu BAFTA za 
nejlepší film a režii, nominace na Zlatý glóbus za režii). Howardova tvorba sestává ze 
zručně režírovaných, atraktivních příběhů s účastí známých hereckých hvězd, nezřídka 
čerpajících z nedávné historie a plných životního optimismu. Většina jeho filmů se stala 
diváckými hity; nejúspěšnější byly dramatická rekonstrukce kosmického letu Apollo 13 
(Cena DGA, nominace na Zlatý glóbus za režii), vánoční pohádka Grinch, skutečný příběh 
geniálního matematika Čistá duše (Oscar a nominace na Cenu BAFTA za režii a za nejlepší 
film, Cena DGA a nominace na Zlatý glóbus za režii) a adaptace bestsellerů Dana Browna 
Šifra mistra Leonarda a Andělé a démoni. Podílel se rovněž na režii dvou krátkých snímků 
pro webové stránky Funny or Die. Společně s producentem Brianem Grazerem založil v 
roce 1986 společnost Imagine Entertainment, v jejímž rámci vyráběl nejen vlastní filmy, ale 
i díla jiných režisérů. Jako producent či výkonný producent je podepsán rovněž pod TV 
seriály Maximum Security (1985, Maximální ostraha), Poison (1988, Jed), Parenthood 
(1990, Rodičovství), Hiller and Diller (1997-98, Hiller a Diller), From the Earth to the Moon 
(1998, Ze Země na Měsíc – TV), za který dostal Cenu PGA a Emmy, Sports Night (1998-2000, 
Studio Sport – TV), Felicity (1998-2002; uveden v TV), The PJs (1999-2001), Wonderland 
(2000), The Beast (2001, Bestie), Arrested Development (2003-06, Opožděný vývoj; + hlas), 
za nějž obdržel další Emmy, The Inside (2005, Mysl vraha), Curious George (2006-1?, 
Zvědavý George – TV), Parenthood (2010-15, Famílie; + spol. nám. – TV), pod reality show 
The Great Escape (2012, Velký útěk – TV) a pod mnohými neprodanými pilotními snímky, 
mj. Lynchovým Mulholland Dr. (1999). Ve spolupráci s firmou Canon a dalšími partnery 
převzal záštitu nad projektem Imaginat10n (2013), v jehož rámci vzniklo deset krátkých 
snímků, režírovaných mj. Jamiem Foxxem, Evou Longoriaovou a jeho dcerou Bryce. Za své 
dílo byl vyznamenán na MFF v Palm Springs (2009). V červnu 1975 se oženil se svojí 



190 
 

středoškolskou láskou Cheryl Alleyovou, s níž vychoval čtyři děti. Nejstarší z jejich tří dcer 
Bryce Dallas Howardová se stala známou herečkou. Jeho mladší bratr Clint Howard je už 
od dětských let plodným filmovým a televizním hercem (přes 200 rolí). – Filmografie: 
(herec, není-li uvedeno jinak) Frontier Woman (1956, Žena z pohraničí; r. Ron Ormond), 
The Journey (1959, Cesta; r. Anatole Litvak), Dark December (TV-1959, Temný prosinec; r. 
Franklin Schaffner), Five Minutes to Live (1961, Pět minut do konce života; r. Bill Karn), The 
Music Man (1961, Obchodník s hudbou; r. Morton Da Costa – TV), The Courtship of Eddie’s 
Father (1962, Námluvy Eddieho otce; r. Vincente Minnelli), Village of the Giants (1965, 
Vesnice obrů; r. Bert I. Gordon), A Boy Called Nuthin‘ (TV-1967, Kluk jménem Nula; r. 
Norman Tokar), Smoke (TV-1970; r. Vincent McEveety), The Wild Country (1970, Divoká 
země; r. Robert Totten), American Graffiti (1973, Americké graffiti; r. George Lucas – TV), 
Happy Mother’s Day, Love George (1973, Všechno nejlepší ke Dni matek, líbá George; r. 
Darren McGavin), The Migrants (TV-1974, Kočovní farmáři; r. Tom Gries), The Spikes Gang 
(1974, Spikova banda; r. Richard Fleischer – TV), Locusts (TV-1974, Kobylky; r. Richard T. 
Heffron), Huckleberry Finn (TV-1975; r. Robert Totten), The First Nudie Musical (1975, 
První nahatý muzikál; r. Mark Haggard, Bruce Kimmel), Eat My Dust! (1976, Polykej můj 
prach!; r. Charles Griffith), The Shootist (1976, Střelec; r. Don Siegel – V), střm. f. I’m a Fool 
(TV-1976, Já vůl; r. Noel Black), More American Graffiti (1979, Další americké graffiti; r. 
B.W.L. Norton), Act of Love (TV-1980, Čin lásky; r. Jud Taylor), Bitter Harvest (TV-1981, 
Hořká sklizeň; r. Roger Young), Fire on the Mountain (TV-1981, Oheň na hoře; r. Donald 
Wrye), Return to Mayberry (TV-1986, Návrat do Mayberry; r. Bob Sweeney), Welcome to 
Hollywood (1998, Vítejte v Hollywoodu; r. Tony Markes, Adam Rifkin – TV), Osmosis Jones 
(2001, Agent Bílá Krvinka; r. Bobby a Peter Farrellyovi; hlas – V); (režie, není-li uvedeno 
jinak) akční komedie o milencích na útěku před jejími rodiči Grand Theft Auto (1977, Velká 
automobilová krádež; + spol. sc., herec), v níž hrál hlavní roli, hudební komedie o 
středoškolácích, kteří utvoří rockovou kapelu, Cotton Candy (TV-1978, Cukrová vata; + 
spol. sc.) s Charlesem Martinem Smithem, drama ochrnuté dívky, která chce létat, Skyward 
(TV-1980, K nebesům; + spol. prod.) s Bette Davisovou v roli letecké instruktorky, 
fantastický dětský snímek o chlapci, jenž se dostane do starého Egypta, Through the Magic 
Pyramid (TV-1981, Skrz kouzelnou pyramidu; + spol. prod.), veselohra o dvou mladících, 
kteří si při práci v márnici přivydělávají organizováním prostituce, Night Shift (1982, Noční 
směna; + herec – V) s Henrym Winklerem a debutujícím Michaelem Keatonem, neprodaný 
komediální pilot Littleshots (TV-1983, Mrňousové; + spol. prod.), komedie o nesmělém 
mladíkovi, který se zamiluje do mořské panny, Splash (1984, Žbluňk! – TV) s Tomem 
Hanksem a Darryl Hannahovou, sci-fi o důchodcích, kteří náhodou objeví fontánu mládí, 
Cocoon (1985, Zámotek – V) s plejádou hereckých veteránů (Don Ameche, Hume Cronyn, 
Jessica Tandyová, Maureen Stapletonová aj.), veselohra o dělnících v pensylvánské 
automobilce ovládané Japonci Gung Ho (1986, Hurá!; + spol. prod. – TV) s Michaelem 
Keatonem, dobrodružná fantasy podle námětu George Lucase Willow (1988 – V) s Valem 
Kilmerem, komedie o trampotách s dětmi z pohledu různých členů rozvětvené rodiny 
Parenthood (1989, Rodičovství; + spol. nám. – V) se Stevem Martinem a Mary 
Steenburgenovou, drama chicagských hasičů, bojujících s nebezpečným žhářem, Oheň 
(1991, Backdraft) s Kurtem Russellem, drama irských emigrantů v Americe, odehrávající se 
na konci 19. století, Navždy a daleko (1992, Far and Away; + spol. nám., spol. prod.) s 
Tomem Cruisem a Nicole Kidmanovou, drama ze zákulisí newyorského bulvárního deníku 
Noviny (1994, The Paper) s Michaelem Keatonem, Robertem Duvallem a Glenn Closeovou, 
rekonstrukce dramatického osudu nezdařené výpravy na Měsíc Apollo 13 (1995, Apollo 13) 
s Tomem Hanksem v úloze astronauta Jima Lovella, thriller Výkupné (1996, Ransom) s 
Melem Gibsonem v úloze milionáře, odmítajícího splnit požadavky únosců svého syna, 
satirická komedie EdTV (1999, Ed TV; + spol. prod.) s Matthewem McConaugheym jako 
hrdinou nepřetržité realitní show, výpravná komedie podle veršované pohádky Dr. Seusse 
Grinch (2000, How the Grinch Stole Christmas; + spol. prod., herec) s Jimem Carreym v 
titulní úloze potměšilého skřeta, životní příběh matematika Johna Forbese Nashe trpícího 
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schizofrenií Čistá duše (2001, A Beautiful Mind; + spol. prod., herec) s Russellem Crowem, 
drsný western o ženě, pátrající s pomocí odcizeného otce po dceři unesené apačskou 
tlupou, The Missing (2003, Ztracené; + spol. prod. – V) s Cate Blanchettovou a Tommym 
Lee Jonesem, životopis boxerského šampiona z let hospodářské krize Jima Braddocka 
Těžká váha (2005, Cinderella Man; + spol. prod.) s Russellem Crowem, adaptace 
bestselleru Dana Browna o pátrání po přísně střeženém církevním tajemství Šifra mistra 
Leonarda (2006, The Da Vinci Code) s Tomem Hanksem a Audrey Tautouovou, drama 
rozhovorů známého britského novináře a bývalého amerického prezidenta podle divadelní 
hry Petera Morgana Duel Frost/Nixon (2008, Frost/Nixon; + spol. prod.) s Michaelem 
Sheenem a Frankem Langellou, adaptace dalšího Brownova románu Andělé a démoni 
(2009, Angels & Demons; + spol. prod.), opět s Tomem Hanksem v roli harvardského 
symbologa Roberta Langdona, hořká komedie o muži, váhajícím zda prozradit nejlepšímu 
příteli nevěru jeho ženy, Dilema (2011, The Dilemma; + spol. prod.) s Vincem Vaughnem a 
Kevinem Jamesem, drama dlouholetého soupeření automobilových jezdců Jamese Hunta a 
Nikiho Laudy Rivalové (2013, Rush; + spol. prod.) s Chrisem Hemsworthem a Danielem 
Brühlem, dok. ze zákulisí rapperského festivalu Made in America (TV-2013; + spol. prod.), 
čtvrtá část dok. seriálu o vlivu vědeckých objevů na naše životy Breakthrough (TV-2015, 
Průlomové objevy; spol. prod. - TV), nazvaná The Age of Aging (Stárnutí; + hlas), skutečné 
drama novoanglické velrybářské lodi, jež se stalo inspirací pro Melvilleovu Bílou velrybu, V 
srdci moře (2015, In the Heart of the Sea; + spol. prod.) s Chrisem Hemsworthem, dok. The 
Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years (2016, The Beatles: Eight Days a Week – 
The Touring Years; + spol. prod.), přepis třetího románu Dana Browna Inferno (2016, 
Inferno; + spol. prod.), znovu s Tomem Hanksem; (podíl na produkci či výkonné produkci, 
není-li uvedeno jinak) Leo and Loree (1980, Leo a Loree; r. Jerry Paris), When Your Lover 
Leaves (TV-1983, Když tvůj milenec odejde; r. Jeff Bleckner; + herec), Into Thin Air (TV-
1985, Beze stopy; r. Roger Young – TV), No Man’s Land (1987, Země nikoho; r. Peter 
Werner – V), Vibes (1988, Vibrace; r. Ken Kwapis – V), Clean and Sober (1988, Čistý a 
střízlivý; r. Glenn Gordon Caron – V), The ‘burbs (1989, Lidé z předměstí; r. Joe Dante – TV), 
Closet Land (1991, Uzavřená země; r. Radha Bharadwajová), The Chamber (1996, Cela; r. 
James Foley – V), Inventing the Abbotts (1997, Rande; r. Pat O’Connor – V), dok. Beyond 
the Mat (1999, Gladiátoři 2000; r. Barry W. Blaustein – TV), The Alamo (2004, Pevnost 
Alamo; r. John Lee Hancock – V), anim. f. Curious George (2006, Zvědavý George; r. 
Matthew O’Callaghan – V), Výměna (2008, Changeling; r. Clint Eastwood), anim. f. Curious 
George 2: Follow That Monkey! (2009, Zvědavý George: Následuj opici; r. Norton Virgien – 
TV), Restless (2011, Neklid; r. Gus Van Sant – V), Kovbojové a vetřelci (2011, Cowboys & 
Aliens; r. Jon Favreau), dok. Unsung Heroes: The Story of America’s Female Patriots (TV-
2014, Neznámí hrdinové: Příběh amerických vlastenek; r. Frank Martin), The Good Lie 
(2014, Dobrá lež; r. Philippe Falardeau), anim. f. Curious George 3: Back to the Jungle 
(2015, Zvědavý George 3: Návrat do džungle; r. Phil Weinstein). -mim- 
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Inkarnace 
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 86 min. 
 
Původní název: Incarnate. Země původu: USA. Výrobce: Deep Underground, Hightop 
Releasing (zadavatel), BH Tilt (spolupráce), IM Global (spolupráce), Blumhouse (spolupráce), 
WWE Studios (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 15.12.2016. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Víra nás opustila. Od tvůrců filmů Insidious a Očista. 
 
Distribuce: CinemArt (do 20.12.2020). Lokace: USA: Los Angeles, Santa Clarita. 
 
AUTOŘI: Režie: Brad Peyton. Scénář: Ronnie Christensen. Kamera: Dana Gonzales. 
Architekt: Bill Boes. Návrhy kostýmů: Lisa Norciaová, Mona Mayová. Masky: Nacoma 
Whobreyová, Emanuel Millar (účesy), Ozzy Alvarez (zvláštní maskérské efekty). Střih: Todd E. 
Miller, Jonathan Chibnall. Zvuk: Robert Eber. Výkonná produkce: Jeanette Volturno-Brillová, 
Stuart Ford, Charles Layton, Michael J. Luisi, Robyn Marshallová, Josh Maguire, Couper 
Samuelson, Brad Peyton, Matt Kaplan. Producent: Jason Blum, Trevor Engelson, Michael 
Seitzman. Vizuální efekty: Jeff Lichtfuss (supervize), Brandon Parvini (supervize), Ghost Town 
Media. Hudba: Andrew Lockington. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Trampas Thompson. 
 
Hrají: Aaron Eckhart (dr. Seth Ember), Carice van Houtenová (Lindsay), Catalina Sandino 
Morenoová (Camilla), David Mazouz (Cameron), Keir O’Donnell (Oliver), Matt Nable (Dan), 
John Pirruccello (Henry), Emily Jacksonová (Riley), Petra Sprecherová (bezdomovkyně). 
 
České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital). 
 
Snímek Inkarnace (česky Vtělení, ale správně by mělo být podle originálního názvu Inkarnant, 
tedy ten, kdo se vtěluje) je čtvrtým celovečerním filmem a zároveň prvním hororem ve 
filmografii kanadského režiséra Brada Peytona. Na rozdíl od obvyklých příběhů s tématem 
vymítání se zde nejedná o náboženský exorcismus. – Lindsay s jedenáctiletým synem 
Cameronem odešla od násilnického manžela. V noci do bytu vnikne bezdomovkyně, jíž 
chlapec překvapivě zlomí vaz. Ženu ovládal démon, a ten se teď zmocnil jeho mysli. Když 
přivolaný kněz nepomůže, obrátí se agentka z Vatikánu Camilla na doktora Setha Embera – 
potřebují inkarnanta. Muž, který je na vozíčku a má za sebou náročné vypuzení (jeho 
ekvivalent pro exorcismus), odmítne zasáhnout, dokud mu žena neřekne, že chlapce se s 
největší pravděpodobností zmocnil arcidémon Maggie; právě toho Ember dlouho hledá, 
protože mu zabil ženu a synka. Podle něj jsou démoni parazitické bytosti v netělesném 
přemístění, živí se energií svých obětí a udržují je sugescí v jiném světě, kde se „posedlí“ cítí 
šťastně. Seth pracuje s mladými asistenty Oliverem a Riley. Ti akci monitorují pomocí 
elektrod, počítačů, kamery a drogy, kterou Oliver Emberovi aplikuje; mužův mozek je pak tak 
blízko smrti, jak je to možné, inkarnát pak vstoupí do Cameronova podvědomí a má osm 
minut na to, aby „parazita“ vypudil. Bytost, ovládající Camerona, ho ve ztemnělém pokoji 
chlapcovými ústy přivítá - svěcená voda a církevní rituály už ji prý nudí. První pokus se 
nezdaří. Přivolají na pomoc chlapcova otce Dana, ale démon ho zabije; muž se přes 
Emberovo varování dotknul syna. Nakonec se doktorovi podaří chlapce zachránit. Málem 
přitom přijde o život. Když ho v sanitce Camilla uchopí za ruku, démon, který do něho 
vstoupil, se zmocní jí… - Zdlouhavý snímek má nehororovou atmosféru a předvídatelný děj. –
kat- 
 
BRAD PEYTON (nar. 27.5.1978, Gander, Newfoundland, Kanada) vystudoval film v 
Kanadském filmovém centru v Torontu (CFC; 2002). Režíroval několik temně laděných 
krátkých snímků, z nichž nejznámější je fantastická komedie Evelyn: Nejroztomilejší zlá 
mrtvá dívka, oceněná na menších festivalech a nominovaná na kanadskou výroční cenu 
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Genie. Natáčel také epizody TV seriálů, animovaného What It’s Like Being Alone (Jaké to je 
být sám; + spol. sc., spol. prod.) a hraného Republic of Doyle (Doylův okrsek – TV). Byl 
tvůrcem animovaného seriálu Dr. Dimensionpants (2014-2015; + spol. režie, spol. prod.) a 
výkonným producentem historického seriálu o lovcích kožešin Frontier (2016, Hranice; + 
spol. režie). Pro studio Warner Bros. nejdříve vytvořil pokračování dvou divácky úspěšných 
titulů, než natočil svůj nejznámější snímek San Andreas. – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. f. Evelyn: The Cutest Evil Dead Girl (2002, Evelyn: Nejroztomilejší zlá 
mrtvá dívka; + spol. sc.), kombinovaná rodinná komedie Jako kočky a psi: Pomsta 
prohnané Kitty (2010, Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore) s Chrisem O’Donnellem, 
verneovská parafráze Cesta na tajuplný ostrov 2 (2012, Journey 2: The Mysterious Island) s 
Dwaynem Johnsonem a Michaelem Cainem, katastrofický snímek o následcích velkého 
zemětřesení San Andreas (2015) s Dwaynem Johnsonem a Carlou Guginoovou, náboženský 
thriller Inkarnace (2016, Incarnate; + spol. prod.) s Aaronem Eckhartem v úloze ochrnutého 
exorcisty; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Suck (2009, Vysaj 
si; r. Rob Stefaniuk – TV), anim. f. Pirate’s Passage (TV-2015, Pirátská plavba; + spol. sc.).
  -mim- 
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Já, kocour 
barevný, fantastický, rodinná komedie, přístupný, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 89 
min. 
 
Původní název: Nine Lives. Země původu: Francie, Čína. Výrobce: EuropaCorp, Fundamental 
Films (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 6.10.2016. Mluveno: česky (dabováno). 
– Kevin Spacey, jak ho ještě neznáte. Od režiséra filmové trilogie Muži v černém. 
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: Kanada: Montreal, Quebec. USA: New York. 
 
AUTOŘI: Režie: Barry Sonnenfeld. Pomocná režie: Craig Hayes (II. režie). Scénář: Gwyn 
Lurieová, Matt R. Allen, Caleb Wilson, Daniel Antoniazzi, Ben Shiffrin. Kamera: Karl Walter 
Lindenlaub. Architekt: Michael Wylie. Návrhy kostýmů: Marylin Fitoussiová. Masky: Joan 
Patricia Parrisová, Michelle Côtéová (účesy). Střih: Don Zimmerman. Zvuk: Louis Marion. 
Výkonná produkce: Mark Gao, Claude Léger, Gregory Ouanhon, Jonathan Vanger. 
Producent: Lisa Ellzeyová. Animace: Stephen Clee (supervize). Vizuální efekty: Craig Hayes 
(supervize), Rodeo FX, EDI, Method Studios. Zvláštní efekty: Louis Craig (supervize). Hudba: 
Evgueni Galperine, Sacha Galperine. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Alexandre Cadieux. Práce se zvířaty: Janine Ainesová, Christie Mieleová. 
 
Hrají: Kevin Spacey (Tom Brand), Jennifer Garnerová (Lara Brandová), Robbie Amell (David 
Brand), Cheryl Hinesová (Madison Camdenová), Mark Consuelos (Ian Cox), Malina 
Weissmanová (Rebecca Brandová), Christopher Walken (Felix Perkins), Talitha Batemanová 
(Nicole Camdenová), Teddy Sears (Josh Myers), Jay Patterson (Benson), Jewelle Blackmanová 
(dr. Coleová), Serge Houde (Stein).  
 
Dabing: Igor Bareš (Tom Brand), Kateřina Petrová (Lara Brandová), Ivo Hrbáč (David Brand), 
Natálie Mudrová (Rebecca Brandová, Nicole Camdenová), Marcel Vašinka (Felix Perkins). 
 
Překlad české verze: Iveta Kristek Pavlovičová. Dialogy české verze: Jiří Balcárek. Režie české 
verze: Jiří Balcárek (Studio Pro-Time).  
 
Tom Brand v podání Kevina Spaceyho je v rodinné komedii Barryho Sonnenfelda Já, kocour 
(v originále Devět životů) věčně zaměstnaným ředitelem a majitelem firmy Firebrand. Jako 
arogantní, sebestředný a megalomanský miliardář Tom Brand ignoruje rodinný život, takže 
málem zapomene na jedenácté narozeniny dcery Rebeccy, která si nepřeje nic jiného než 
kočku. Na poslední chvíli muž koupí kocoura v obchodu svérázného Felixe Perkinse a dorazí s 
ním na schůzku se svým zástupcem Ianem na střeše budovy, kam udeří blesk… Když se 
miliardář probere v nemocnici, zjistí, že jeho mysl je v těle sibiřského kocoura jménem Pan 
Chlupáč, zatímco bezduché tělo má napojené na přístroje. Perkins, který se tu objeví, mu 
poradí, aby během týdne v kocouří podobě dokázal rodině, že mu na ní záleží. Nepovede-li se 
mu to, zůstane zvířetem. Doma se „kocour“ bez výsledku pokusí vyjádřit, co se s ním stalo. 
Rodinu navštíví Perkins a tvorovi připomene, že má málo času. Tomův syn David se snaží 
zabránit Ianovi v prodeji otcovy firmy. Rebecca si Pana Chlupáče zamiluje a myslí si, že se do 
něj její otec převtělil. David má pocit, že zklamal, a rozhodne se skočit z budovy. Kocour/Tom 
se ve snaze zachránit ho vrhne za ním dolů. Mladíkovi se rozevře padák a on se snese přímo 
na slavnostní předání budovy novým majitelům, čemuž se mu podaří hned zamezit. 
Napravený Tom je zpět ve svém těle. S Rebeccou zajdou k Perkinsovi pro Pana Chlupáče, 
který prý už vyčerpal osm životů. – Snímek, těžící z nijak originální „záměny“, pobaví zejména 
kočičími patáliemi. -adp- 
 
BARRY SONNENFELD (nar. 1.4.1953, New York) pochází z židovské rodiny učitelky na základní 
škole a prodejce osvětlovací techniky. Vystudoval politické vědy na Hampshire College v 
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Massachusetts a pak film na Newyorské univerzitě (NYU; 1978). Pracoval v newyorské 
fotolaboratoři a praktické filmové zkušenosti získával s koupenou 16mm kamerou. Podílel se 
na průmyslových snímcích a také na několika pornofilmech. K regulérní kameramantské práci 
se dostal díky bratrům Coenovým, za jejichž prvotinu Zbytečná krutost byl nominován na 
Cenu ISA. Za epizodu Out of Step (1984, Mimo rytmus; r. Jeffrey Hornaday) z cyklu TV pořadů 
ABC Afterschool Specials obdržel denní Emmy. Stal se vyhledávaným kameramanem a vedle 
celovečerní tvorby natáčel také reklamní snímky (Nike, Reebok). Na začátku 90. let se slibně 
uvedl jako režisér filmovou verzí populárního TV seriálu Addamsova rodina, k níž později 
realizoval i volné pokračování. Největší divácký ohlas mu přinesla sci-fi trilogie Muži v 
černém, ale zbytek jeho díla vzbudil spíš rozpačité reakce. Je dokonce držitelem Zlaté maliny 
za režii westernové komedie Wild Wild West. Od přelomu tisíciletí, kdy s producentem 
Barrym Josephsonem založili vlastní výrobní společnost, se víc věnoval práci pro televizi jako 
výkonný producent seriálů Maximum Bob (1998; + spol. režie), Fantasy Island (1998-99, 
Ostrov fantazie), Secret Agent Man (2000, Tajný agent; + spol. nám.), The Tick (2001-02, 
Klíšťák; + spol. režie), Karen Sisco (2003), Notes from the Underbelly (2007-08, Bejbybum; + 
spol. režie – TV) a především oceňované komediální show Pushing Daisies (2007-09, Řekni, 
kdo tě zabil; + spol. režie – TV), za jejíž pilotní epizodu dostal jako režisér Cenu DGA a Emmy. 
Od roku 1989 je jeho manželkou Susan Ringoová, s níž má dceru a jež s ním příležitostně 
spolupracuje jako producentka. – Filmografie: (neúplná; kamera, není-li uvedeno jinak) dok. 
In Our Water (1982, V naší vodě; r. Meg Switzgableová; spol. kam.), How to Be a Perfect 
Person in Just Three Days (TV-1983, Jak se stát dokonalým člověkem během pouhých tří dnů; 
r. Joan Micklin Silverová), Zbytečná krutost (1984, Blood Simple; r. Joel Coen), Violated (1984, 
Znásilněná; r. Richard Cannistraro; dod. záběry), Compromising Positions (1985, Nebezpečné 
situace; r. Frank Perry – V), Doubletake (TV-1985, Dvojí odhalení; r. Jud Taylor – V), Welcome 
Home, Bobby (TV-1986, Vítej doma, Bobby; r. Herbert Wise), Classified Love (TV-1986, Láska 
na inzerát; r. Don Taylor – TV), Wisdom (1986; r. Emilio Estevez; dod. záběry – V), Raising 
Arizona (1987, Zmatky v Arizoně; r. Joel Coen – TV), Three O’Clock High (1987, Přesně ve tři; r. 
Phil Joanou), Throw Momma from the Train (1987, Vyhoď máti z vlaku; r. Danny DeVito – V), 
Velký (1988, Big; r. Penny Marshallová), When Harry Met Sally... (1989, Když Harry potkal 
Sally...; r. Rob Reiner - V), Miller’s Crossing (1990, Millerova křižovatka; r. Joel Coen – V), 
Misery nechce zemřít (1990, Misery; r. Rob Reiner; + II. režie); (režie, není-li uvedeno jinak) 
fantastická komedie Addamsova rodina (1991, The Addams Family; + herec) s Anjelicou 
Hustonovou, Raulem Juliou a Christopherem Lloydem, veselohra o snaživém zaměstnanci 
luxusního hotelu For Love or Money (1993, Z lásky nebo pro peníze; + spol. prod. – TV) s 
Michaelem J. Foxem, pokračování Addamsova rodina II (1993, Addams Family Values; + 
herec) se stejným hereckým obsazením, adaptace románu Elmora Leonarda z holly-
woodského prostředí o gangsterovi, který se chce stát producentem, Chyťte ho! (1995, Get 
Shorty; + spol. prod., herec) s Johnem Travoltou, komedie o zvláštních agentech pro boj s 
mimozemskými vetřelci MIB – Muži v černém (1997, Men in Black) s Tommym Lee Jonesem a 
Willem Smithem, nákladná akční komedie, inspirovaná stejnojmenným TV seriálem, Wild 
Wild West (1999, Wild Wild West; + spol. prod.) s Willem Smithem a Kevinem Klinem, 
veselohra podle románu humoristy Davea Barryho Big Trouble (2001, Velký průšvih; r. Barry 
Sonnenfeld; + spol. prod., hlas – V) s Timem Allenem a Rene Russoovou, pokračování Muži 
v černém 2 (2002, Men in Black II; + herec), opět s Tommym Lee Jonesem a Willem 
Smithem, komedie o trampotách dysfunkční rodiny na výletě RV (2006, Rodinná dovolená 
a jiná neštěstí; + herec – V) s Robinem Williamsem, neprodané pilotní snímky Hackett (TV-
2008) o středoškolském profesorovi, Play or Be Played (TV-2008, Buď hráčem nebo 
figurkou; + spol. prod.) o elitních právnících, Suburban Shootout (TV-2009, Střílení na 
předměstí) podle stejnojmenného britského seriálu Let It Go (TV-2009, Nech to být) o 
svérázné televizní moderátorce a Funny in Farsi (2010, V perštině je to legrační; + spol. 
prod.) podle autobiografické knížky Firoozeh Dumasové, závěr úspěšné série, odehrávající 
se částečně v minulosti, Muži v černém 3 (2012, Men in Black 3; + herec) s Willem 
Smithem, Tommym Lee Jonesem a Joshem Brolinem, další neprodané piloty Beverly Hills 
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Cop (TV-2013, Policajt v Beverly Hills; + spol. prod.) podle úspěšné filmové komedie a Dead 
Boss (TV-2014, Mrtvý šéf) na motivy stejnojmenného britského seriálu, rodinná komedie o 
obchodním magnátovi, uvězněném v kočičím těle, Já, kocour (2016, Nine Lives) s Kevinem 
Spaceym; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Zakázané ovoce 
(1998, Out of Sight; r. Steven Soderbergh), The Crew (2000, Akce Pelikán; r. Michael Dinner – 
V), Lupiči paní domácí (2004, The Ladykillers; r. Joel a Ethan Coenové), Řada nešťastných 
příhod (2004, Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events; r. Brad Silberling), 
Kouzelná romance (2007, Enchanted; r. Kevin Lima), anim. f. Vesmírní opičáci (2008, Space 
Chimps; r. Kirk DeMicco). -mim- 
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Jack Reacher: Nevracej se 
barevný, akční, thriller, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk - 5.1, 7.1, dlouhý – 
118 min. 
 
Původní název: Jack Reacher: Never Go Back. Země původu: USA. Výrobce: Tom Cruise 
Production, Paramount Pictures (zákazník), Skydance (zákazník). Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 27.10.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Neustupuj. Nevzdávej se. Nevracej se. 
 
Distribuce: CinemArt (do 20.10.2019). Lokace: USA: New Orleans (Louisiana), Louisiana. 
 
AUTOŘI: Režie: Edward Zwick. Pomocná režie: Wade Eastwood (II. režie). Předloha: Lee 
Child (kniha Never Come Back, 2012, česky Nevracej se, BB art, Praha 2014). Scénář: Richard 
Wenk, Edward Zwick, Marshall Herskovitz. Kamera: Oliver Wood. Architekt: Clay A. Griffith. 
Návrhy kostýmů: Lisa Lovaasová. Masky: Leigh Ann Yandleová. Střih: Billy Weber. Zvuk: Tom 
Williams. Výkonná produkce: Paula Wagnerová, Herb W. Gains, David Ellison, Dana 
Goldbergová. Producent: Tom Cruise, Don Granger, Christopher McQuarrie. Vizuální efekty: 
Erik Liles (supervize), William Mesa (supervize), Lola VFX, Flash Film Works. Zvláštní efekty: 
Garry Elmendorf (supervize). Hudba: Henry Jackman, Alex Belcher (dodatečná hudba), 
Stephen Hilton (dodatečná hudba), Paul Mounsey (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Wade Eastwood. 
 
Hrají: Tom Cruise (Jack Reacher), Cobie Smuldersová (Susan Turnerová), Aldis Hodge (Espin), 
Danika Yaroshová (Samantha), Patrick Heusinger (najatý vrah), Holt McCallany (plukovník 
Morgan), Robert Knepper (generál Harkness), Robert Catrini (plukovník Moorcroft), Madalyn 
Horcherová (seržant Leachová), Austin Hébert (Prudhomme), Teri Wyblerová 
(Prudhommova žena). 
 
České titulky: Petr Putna.  
 
Adaptace osmnácté knihy populární série britského autora Leea Childa o bývalém vojenském 
policistovi, známém bystrým úsudkem, střelhbitými pěstmi a nezvyklými metodami, Jack 
Reacher: Nevracej se je volným pokračováním thrilleru (podle deváté knihy) Jack Reacher: 
Poslední výstřel (2012, Jack Reacher; r. Christopher McQuarrie). Po historickém eposu 
Poslední samuraj (2003, The Last Samurai) jde o druhou spolupráci režiséra Edwarda Zwicka 
s představitelem hlavní role a spoluproducentem filmu Tomem Cruisem. – Jack Reacher 
pomůže majorce vojenské policie Susan Turnerové dopadnout policisty, kteří unášeli 
přistěhovalce. Když za ní přijede do Washingtonu, zjistí, že byla obviněna ze špionáže a že je 
ve vězení. Od jejího obhájce Moorcrofta se dozví, že ho majorka nechce kontaktovat a že ho 
nějaká žena zažalovala o otcovství patnáctileté dcery Samanthy. Reachera sledují muži z 
bezpečnostní agentury Para Source, která operovala v Afghánistánu. Právě tam byli 
zastřeleni dva majorčini podřízení, kteří měli vyšetřit nelegální obchod s vyřazenými 
americkými zbraněmi. Moorcrofta umlátí muži z Para Source. Ze zločinu je obviněn Reacher 
a skončí ve stejném vězení jako Turnerová. Pochopí, že majorce tu hrozí smrt a podaří se mu 
s ní utéct. Zároveň ví, že v nebezpečí je také jeho údajná dcera Sam, kterou již dříve našel. I ji 
zachrání před najatými zabijáky. Nástupce Turnerové, plukovníka Morgana (zapleteného do 
komplotu), zavraždí najatý zabiják, stopy však opět ukazují na Reachera. Susan a Jack se 
chtějí ospravedlnit. Sam si prosadí, že ji vezmou s sebou. Stopy vedou do New Orleansu. 
Turnerová se domnívá, že agentura Para Source prodávala v Afghánistánu místním zbraně, 
ale vyjde najevo, že ve vyřazených hlavicích pašovala do Států opium. Hlavou špinavého 
obchodu byl generál Harkness. Ten také nařizoval likvidaci těch, kteří „byznys“ ohrožovali. 
Jack musí ještě zachránit Samanthu, kterou pronásleduje Harknessův zabiják. V závěru zjistí, 
že dívka není jeho dcera, avšak na jejich vzniklém vztahu to nic nemění. – Akční příběh, 
doplněný flashbacky z Afghánistánu, má sice za vlasy přitaženou zápletku, ale i tak osobitý 
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protagonista, napínavé honičky, atraktivní prostředí a ironický nadhled zaručují tradiční 
žánrovou podívanou.  –kat- 
 
EDWARD ZWICK (nar. 8.10.1952, Chicago, Illinois) pochází z židovské rodiny a vyrůstal na 
chicagském předměstí Winnetka. Už na střední škole se věnoval divadlu a novinařině (The 
New Republic, Rolling Stone). Vystudoval literaturu na Harvardově univerzitě (1974) a pak 
odjel díky Rockefellerovu stipendiu do Evropy studovat experimentální divadlo. Seznámil 
se s Woodym Allenem, jemuž asistoval při natáčení Lásky a smrti. Po návratu do USA 
navštěvoval režijní kurzy Amerického filmového institutu (AFI), jež absolvoval krátkým 
filmem Timothy and the Angel (1976, Timothy a anděl), který byl oceněn na několika 
festivalech a pomohl mu k angažmá v televizi. Nejdřív se podílel na populárním 
dramatickém seriálu Family (1976-80, Rodina; spol. režie, spol. sc., spol. prod.), za jehož 
poslední sezonu byl jako producent nominován na Cenu Emmy. Největšího ohlasu dosáhl 
paradokumentárním dramatem televizních zpravodajů, kteří se při rutinní reportáži stanou 
rukojmími teroristů, Zvláštní zpráva, vyznamenaným mj. Cenami Emmy za nejlepší speciál 
a nejlepší scénář, a jako tvůrce oblíbené show Thirtysomething (1987-91, Třicet a něco; + 
spol. sc., spol. režie, spol. prod.), jež mu ze čtyř nominací přinesla Cenu Emmy za nejlepší 
dramatický seriál a další nominaci za scénář. Od konce 80. let se prosadil jako filmový 
režisér, který v rámci klasické hollywoodské narace dokázal s výjimečným vizuálním 
cítěním a divácky přitažlivým způsobem inscenovat i závažná témata, týkající se často 
válečných konfliktů a jejich důsledků. Byl dvakrát nominován na Zlatý glóbus (Glory, 
Legenda o vášni) a za režii Posledního samuraje obdržel Cenu NBR. Se spolužákem s AFI, 
scenáristou a producentem Marshallem Herskovitzem založil v polovině 80. let produkční 
společnost Bedford Falls, v níž kromě jeho vlastních děl vznikly i další pozoruhodné snímky, 
např. historická romantická komedie Zamilovaný Shakespeare (Oscar, Cena BAFTA), 
Soderberghovo drama Traffic – Nadvláda gangů (nominace na Oscara) či drama mentálně 
zaostalého muže Jmenuji se Sam (Cena Stanleye Kramera, udílená Cechem filmových 
producentů PGA). Vedle filmové tvorby se dál jako producent věnoval natáčení 
dramatických TV seriálů, mj. Dream Street (1989, Ulice snů), My So-Called Life (1994-95, 
Tak tohle je můj život – TV), Relativity (1996-97, Relativita; + spol. r.), Once and Again 
(1999-2002, Druhá šance; + spol. nám., spol. sc., spol. režie – TV), ve kterém také ztělesnil 
příležitostnou postavu psychoterapeuta, a Quarterlife (2008, Život na půl plynu; + spol. 
nám., spol. sc.), distribuovaný na internetu. Za televizní scenáristickou práci obdrželi s 
Herskovitzem Laurel Award (WGA; 2012). Jeho filmové dílo bylo vyznamenáno Cenou 
Franklina J. Schaffnera (1992), již udílí Americký filmový institut svým absolventům. Má za 
manželku herečku a scenáristku Liberty Godshallovou, s níž vychoval dvě děti. Syn Jesse 
Zwick (nar. 1986) je scenáristou a režisérem a tvůrcův starší bratr Joel Zwick (nar. 1942) 
také režíruje (např. Moje tlustá řecká svatba). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
příběh ambiciózních matek budoucích modelek Paper Dolls (TV-1982, Papírové panenky – 
TV), na nějž později navázal stejnojmenný seriál, komedie o ženě se dvěma manžely 
Having It All (TV-1982, Mít to všechno) s Dyan Cannonovou, napínavé drama z televizního 
zákulisí Special Bulletin (TV-1983, Zvláštní zpráva; + spol. nám., spol. prod.), realizované 
formou fiktivní zpravodajské relace, příběh mladého manželství About Last Night... (1986, 
Ohledně minulé noci... – V), natočený podle jednoaktovky Davida Mameta Sexuální 
perverze v Chicagu, drama jednoho z prvních černošských oddílů za občanské války Glory 
(1989, Glory) s Matthewem Broderickem a Denzelem Washingtonem, příběh dvou žen, 
hledajících štěstí na Aljašce, Leaving Normal (1992, Sbohem, město N – TV) s Christine 
Lahtiovou a Meg Tillyovou, rodinná sága podle novely Jima Harrisona Legenda o vášni 
(1994, Legends of the Fall; + spol. prod.) s Bradem Pittem a Anthonym Hopkinsem, 
psychologické drama o vyšetřování tragické události z války v Perském zálivu Odvaha pod 
palbou (1996, Courage Under Fire) s Denzelem Washingtonem a Meg Ryanovou, politický 
thriller o důsledcích teroristických útoků Stav obležení (1998, The Siege; + spol. sc., spol. 
prod.) s Denzelem Washingtonem, Annette Beningovou a Brucem Willisem, historický 
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snímek o konfliktu císařské moci s odbojnými válečníky v Japonsku 19. století Poslední 
samuraj (2003, The Last Samurai; + spol. sc., spol. prod.) s Tomem Cruisem, drama z Afriky 
zmítané občanskými válkami Krvavý diamant (2006, Blood Diamond; + spol. píseň, spol. 
prod.) s Leonardem DiCapriem, drama židovských uprchlíků v běloruských lesích za druhé 
světové války Odpor (2008, Defiance; + spol. sc., spol. prod.) s Danielem Craigem a Lievem 
Schreiberem, příběh prodejce povzbuzujících léků Láska a jiné závislosti (2010, Love and 
Other Drugs; + spol. sc., spol. prod.) s Jakem Gyllenhaalem a Anne Hathawayovou, drama 
legendárního zápasu o šachového mistra světa mezi Bobbym Fischerem a Borisem 
Spasským Pawn Sacrifice (2014, Tah pěšcem; + spol. prod. – V) s Tobeym Maguirem a 
Lievem Schreiberem, další kriminální thriller podle románu Lee Childa Jack Reacher: 
Nevracej se (2016, Jack Reacher: Never Go Back; + spol. sc.) s Tomem Cruisem; (podíl na 
produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Extreme Close-Up (TV-1990, Velký 
detail; r. Peter Horton; + spol. nám. – TV), Dangerous Beauty (1997, Nebezpečná krása; r. 
Marshall Herskovitz – V), Zamilovaný Shakespeare (1998, Shakespeare in Love; r. John 
Madden), Traffic – Nadvláda gangů (2000, Traffic; r. Steven Soderbergh), Jmenuji se Sam 
(2001, I Am Sam; r. Jessie Nelsonová), Women vs. Men (TV-2001, Ženy proti mužům; r. 
Chazz Palminteri; + herec – TV), Abandon (2002, Opuštěná; r. Stephen Gaghan – V), Lone 
Star State of Mind (2002, Kovbojové a blázni; r. David Semel – V), Boys of Abu Ghraib 
(2013, Chlapci z Abú Grajbu; r. Luke Moran), About Alex (2013, Víkend s Alexem; r. Jesse 
Zwick), Cut Bank (2014; r. Matt Shakman), The Birth of a Nation (2016, Zrození národa; r. 
Nate Parker).  -mim-  
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Jak přežít single 
barevný, romantická komedie, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, 
Dolby Digital, délka – 110 min. 
 
Původní název: How to Be Single. Země původu: USA. Výrobce: Wrigley Pictures. Pro New 
Line Cinema / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures. Ve spolupráci: Flower Films. Rok copyrightu: 
2016. Premiéra: 5.5.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Párty začíná. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: New York, Grand Canyon. 
 
AUTOŘI: Režie: Christian Ditter. Předloha: Liz Tuccilloová (kniha How to Be Single, 2008, Jak 
být singlem). Scénář: Abby Kohnová, Marc Silverstein, Dana Foxová. Kamera: Christian Rein. 
Architekt: Steve Saklad. Návrhy kostýmů: Leah Katznelsonová. Střih: Tia Nolanová. Zvuk: 
Danny Michael. Výkonná produkce: Marcus Viscidi, Richard Brener, Michael Disco, Dave 
Neustadter, Michele Weissová, Drew Barrymoreová, Nancy Juvonenová. Producent: John 
Rickard, Dana Foxová. Koproducent: Katie Silbermanová. Vizuální efekty: Jacob Eaton 
(koordinátor). Zvláštní efekty: Fred Buchholz (koordinátor). Hudba: Fil Eisler. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Season Kentová (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Declan Mulvey.  
 
Hrají: Dakota Johnsonová (Alice), Rebel Wilsonová (Robin), Alison Brieová (Lucy), Leslie 
Mannová (Meg), Damon Wayans Jr. (David), Anders Holm (Tom), Nicholas Braun (Josh), Jake 
Lacy (Ken), Jason Mantzoukas (George), Colin Jost (Paul), Dana Foxová (těhotná Bridget).  
 
České titulky: Veronika Sysalová. 
 
Romantická komedie Christiana Dittera Jak přežít single vznikla podle knižního debutu How 
to Be Single (Jak být singlem) Liz Tuccilloové, která spolupracovala na seriálu Sex ve městě. – 
Postavami bez stálých partnerů jsou tu asi pětadvacetiletá vypravěčka Alice, její starší sestra, 
workoholická lékařka Meg, obézní a nadržená Robin, pragmatická Lucy a pohledný majitel 
baru, „čítankový“ single Tom. – Alice si po čtyřech letech soužití dá na čas pauzu od přítele 
Joshe. Nastěhuje se k Meg a nastoupí jako asistentka ve velké právnické firmě, kde se 
spřátelí s vrstevnicí Robin. Ta ji zasvětí do toho, co „dělá singla singlem“ (nezávazný sex a 
pařby) a seznámí ji s Tomem; pro každou single je téměř povinností mít s ním sex, což Alice 
splní. Lucy hledá v Tomově baru partnera on line ve svém laptopu. Tom ji zasvěcuje do tajů 
mužského myšlení, ale ona mu nevěří. Alice se chce vrátit k Joshovi, ten však už má novou 
milenku. Meg se rozhodne pro umělé oplodnění. Sotva otěhotní, zamiluje se do ní o něco 
mladší Ken a hned se spolu pomilují. Alice začne chodit s osamělým otcem Davidem, ale 
rozejdou se; movitý Afroameričan se dosud nepřenesl přes smrt manželky. Tom si uvědomí, 
že Lucy miluje, jenže ta konečně našla muže svých snů (George) v knihkupectví. Meg porodí 
holčičku. Ken, s nímž se rozešla, za ní přijde do porodnice… Robin žije stále stejně. Alice je 
zatím sama a splní si dávný sen: sleduje v Grand Canyonu východ slunce. – Nezáživný snímek 
tématem, povrchním přístupem a úpornou „příručkovitostí“ připomíná předchozí adaptaci 
knihy Liz Tuccilloové a Grega Behrendta Až tak moc tě nežere (2009, He’s Just Not That Into 
You; r. Ken Kwapis). A o sexu se jenom často a nevybíravě mluví. –kat- 
 
CHRISTIAN DITTER (nar. 9. 3. 1977, Giessen, Hesensko) po maturitě krátce pobyl na praxi v 
produkční společnosti Colonia Media v Kolíně nad Rýnem (1996-97) a po ročním učení na 
kulturních studiích univerzity v Lüneburgu absolvoval režii na Televizní a filmové akademii 
v Mnichově (2006). Již jeho studentské snímky získaly několik ocenění, včetně 
absolventské celovečerní komedie Francouzština pro začátečníky, uvedené v kinech. 
Kromě dalších romantických a rodinných komedií režíroval epizody TV seriálů 
Schulmädchen (2005, Školačky), Türkisch für Anfänger (2007, Turečtina pro začátečníky) a 
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Doctor’s Diary (2008, Deník doktorky - TV) nebo reklamní spoty. – Filmografie: (režie, není-
li uvedeno jinak) kr. studentské snímky Bad Breath (1999, Špatný dech; + sc., střih), Slaats 
Swandel (1999, spol. režie), Verzaubert (1999, Zakletý; + sc., spol. střih), Grounded (2003, 
Zakotvený), studentská romantická komedie Französisch für Anfänger (2006, Francouzština 
pro začátečníky; + sc.), trilogie dobrodružných rodinných snímků o dětské partě 
Vorstadtkrokodile (2009, Krokodýlové z předměstí; + sc. – V), Vorstadtkrokodile 2 (2010, 
Krokodýlové z předměstí 2; + spol. sc. – V) a Vorstadtkrokodile 3 – Freunde für immer 
(2010, Krokodýlové z předměstí 3; r. Wolfgang Groos; spol. sc., spol. prod. – V), 
dobrodružná rodinná komedie Wickie auf grosser Fahrt (2011, Viking Vicky a poklad bohů 
3D; + sc. – V), kr. komedie #Vegas (2014), adaptace romantického románu Cecelie 
Ahernové o peripetiích vztahů dvou přátel od dětských let S láskou, Rosie (2014, Love, 
Rosie) s Lily Collinsovou a Samem Claflinem, komedie o čtyřech mladých ženách a jednom 
muži, hledajících partnery, Jak přežít single (2016, How to Be Single) s Dakotou 
Johnsonovou, Rebel Wilsonovou, Leslie Mannovou, Alison Brieovou a Andersem Holmem.
  –jl– 
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James White 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, Dolby Digital, délka – 86 min. 
 
Původní název: James White. Země původu: USA. Výrobce: Borderline Films. Pro Relic 
Pictures. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 14.4.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Cynthia 
Nixon a Christopher Abbott v hlavních rolích strhujícího dramatu. 
 
Distribuce: Artcam. 
 
AUTOŘI: Režie: Josh Mond. Scénář: Josh Mond. Kamera: Mátyás Erdély. Architekt: Jade 
Healyová, Scott Kuzio. Návrhy kostýmů: Emma Potterová. Střih: Matthew Hannam. Zvuk: 
Coll Anderson. Výkonná produkce: Andrew Kelly, Sean Langton. Producent: Antonio 
Campos, Sean Durkin, Melody C. Roscherová, Max Born, Eric Schultz. Koproducent: Alex 
Schepsman, Jacob Wasserman, Michael Balchan. Hudba: Scott Mescudi. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Randall Poster (hudební supervize), Meghan 
Currierová (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Anthony Vincent. České titulky: 
Lenka Tyrpáková (Filmprint Digital).  
 
Hrají: Christopher Abbott (James White), Cynthia Nixonová (Gail Whiteová), Scott Mescudi 
(Nick), Makenzie Leighová (Jayne), Scott Cohen (Barry White), Ron Livingston (Ben), David 
Call (Elliot), David Cale (Grief Cou).  
 
Ceny: MFF Sundance 2015: Cena diváků v kategorii Příští nejlepší. - Independent Spirit 
Awards (ISA) – americké Ceny nezávislého ducha: (nominace) nejlepší první film (Josh 
Mond, Max Born, Antonio Campos, Sean Durkin, Melody C. Roscherová, Eric Schultz), 
nejlepší herec v hlavní roli (Christopher Abbott), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Cynthia 
Nixonová).  
 
Psychologický, autobiograficky laděný nezávislý komorní snímek James White je 
celovečerním režijním debutem producenta a spoluzakladatele společnosti Borderline Films 
Joshe Monda. – Nezaměstnaný třicátník James White dorazí s kocovinou do bytu své matky 
Gail na šivu za zemřelého otce, jehož moc neznal. Poprvé tu vidí jeho druhou, asiatskou 
manželku s dcerkou. Když dorazí kamarád z dětství, Afroameričan Nick (v podání rappera a 
autora hudby k filmu Scotta Mescudiho), vyrazí s ním na tah, který skončí strkanicí v baru. 
Změní lokál, kde se James seznámí se vstřícnou tmavovláskou, s níž se později pomiluje. Pak 
se s Nickem vrátí do bytu. Naštvaný James hosty neurvale vyhodí. Podle matky ji syn vyjídá, 
podle něj se o ni stará v její nemoci (rakovině). - James odjede za Nickem, který v Mexiku 
dělá hotelového klauna. Čas tráví lenošením a najde tu milenku, středoškolačku Jayne. Kvůli 
matčině zhoršujícímu se stavu se musí vrátit do New Yorku. Obětavě o ni pečuje, ale často se 
odreagovává pitím a sexem. Nemocná je občas mimo sebe. Po jednom záchvatu skončí v 
nemocnici, kde ji však nepřijmou, protože by přišla o hospicovou péči. James nedostane práci 
v redakci od rodinného přítele Bena, jelikož na pohovor dorazí s kocovinou a nepřipravený. 
Matce zalže, že uspěl. Gail doma zemře. Když jí James zatlačí oči, odejde z bytu, kam mezitím 
dorazil Nick. – Tvůrce přiznává, že snímek vychází z jeho potřeby vyrovnat se s matčinou 
rakovinou. Předností jsou sice prožité výkony protagonistů, jinak však dílo provokuje 
formální umělostí i odpuzující Jamesovou nezakotveností. Herečka Cynthia Nixonová, známá 
především jako Miranda ze Sexu ve městě, se zde prezentuje ve zcela odlišné roli. –kat- 
 
JOSH MOND (nar. 1983, New York) vystudoval Tischovu uměleckou školu při Newyorské 
univerzitě (NYU). Se spolužáky Antoniem Camposem a Seanem Durkinem založili v roce 
2003 produkční společnost Borderline Films, kterou mj. prezentovali i na MFF v Karlových 
Varech 2013, kde byla též uvedena jejich dosavadní tvorba. Společně se také střídají v 
různých funkcích jako scenáristé, producenti či režiséři. Josh Mond produkoval a režíroval 
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několik hudebních videoklipů (např. hit skupiny Mayday Parade s názvem Kids In Love) a 
reklamních spotů (Sonyrecords, Citibank, Bloomingdales). V roce 2011 byl časopisem 
Variety vyhlášen za jednoho z deseti nejsledovanějších producentů. Jako režisér a 
scenárista debutoval v celovečerní tvorbě autorským snímkem James White. Jeho sestra 
Julie Mondová je herečkou. Byl třikrát nominován na Cenu ISA v kategorii prvních filmů 
(Po škole, Martha Marcy May Marlene, James White). – Filmografie: (podíl na produkci, 
není-li uvedeno jinak) kr. film Doris (2006; r. Sean Durkin), Bristol Boys (2006, Bristolští 
hoši; r. Brandon David; + herec), kr. filmy The Last 15 (2007, Posledních 15; r. Antonio 
Campos) a A Long Way Home (2008, Dlouhá cesta domů; r. Vincent Lin), Afterschool (2008, 
Po škole; r. Antonio Campos), kr. f. Mary Last Seen (2010, Mary naposledy spatřena; r. 
Sean Durkin), Two Gates of Sleep (2010, Dvě brány sna; r. Alistair Banks Griffin), Martha 
Marcy May Marlene (2011; r. Sean Durkin), Simon Killer (2012; r. Antonio Campos), kr. 
filmy Karaoke! (2013, Andrew Renzi) a Tzniut (2014; r. David Formentin), The Eyes of My 
Mother (2016, Oči mé matky; r. Nicolas Pesce), Christine (2O16; r. Antonio Campos); (režie, 
scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Untitled Josh Mond Short (2013, 
Josh Mond uvádí) a 1009 (2013), autobiograficky laděný snímek o vztahu syna a matky, 
umírající na rakovinu, James White (2015, James White).  -tbk- 
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Jason Bourne 
barevný, psychologický, akční thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk - 5.1., 7.1 (Dolby 
Digital), dlouhý – 124 min. 
 
Původní název: Jason Bourne. Země původu: USA. Výrobce: Kennedy/Marshall. Ve 
spolupráci: Captivate Entertainment, Pearl Street. Pro Universal Pictures. Ve spolupráci: 
Perfect World Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 28.7.2016. Mluveno: anglicky 
(titulky).  
 
Distribuce: CinemArt (do 28.7.2019). Lokace: Las Vegas (Nevada), Washington D.C., 
Kanárské ostrovy – Tenerife, Berlín, Londýn, Řím, Island. 
 
AUTOŘI: Režie: Paul Greengrass. Pomocná režie: Simon Crane (II. režie). Námět: Robert 
Ludlum (postavy). Scénář: Paul Greengrass, Christopher Rouse. Kamera: Barry Ackroyd. 
Druhá kamera: Igor Meglic. Architekt: Paul Kirby. Návrhy kostýmů: Mark Bridges. Masky: 
Frances Hannonová (návrhy masek, účesů, prostetiky). Střih: Christopher Rouse. Zvuk: Tim 
Fraser, Michael Fentum (design zvuku), Oliver Tarney (design zvuku). Výkonná produkce: 
Henry Morrison, Christopher Rouse, Jennifer Toddová, Doug Liman. Producent: Frank 
Marshall, Jeffrey M. Weiner, Ben Smith, Matt Damon, Paul Greengrass, Gregory Goodman. 
Koproducent: Chris Carreras. Vizuální efekty: Charlie Noble (supervize), Sean Stranks 
(supervize), Shailendra Swarnkar (supervize), Double Negative, Outpost VFX, Nvizible. 
Zvláštní efekty: Conrad V. Brink Jr. (koordinátor). Hudba: John Powell, David Buckley, Batu 
Sener (dodatečná hudba). Písně: Extreme Ways [Jason Bourne] (Richard Hall, interpret 
Moby). Koordinátor kaskadérů: Gary Powell, Roger Yuan (souboje). 
 
Hrají: Matt Damon (Jason Bourne), Tommy Lee Jones (ředitel CIA Robert Dewey), Alicia 
Vikanderová (Heather Leeová), Vincent Cassel (Spojka), Julia Stilesová (Nicky Parsonsová), Riz 
Ahmed (Áron Kalloor), Ato Essandoh (Craig Jeffers), Scott Shepherd (Edwin Russell), Bill 
Camp (Malcolm Smith), Vinzenz Kiefer (Christian Dassault), Stephen Kunken (Bauman), 
Gregg Henry (Richard Webb).  
 
České titulky: Kateřina Hámová (Filmprint Digital). 
 
O zvláštním špionu-zabijákovi, hledajícím svou identitu, Jasonu Bourneovi, vznikly původně 
tři velmi úspěšné filmy, jež byly adaptacemi knižní trilogie žánrového specialisty Roberta 
Ludluma: Agent bez minulosti (2002, The Bourne Identity; r. Doug Liman), Bournův mýtus 
(2004, The Bourne Supremacy; r. Paul Greengrass) a Bourneovo ultimátum (2007, The 
Bourne Ultimatum; r. Paul Greengrass). Ty měly společného hlavního představitele Matta 
Damona a scenáristu Tonyho Gilroye. Ten napsal a režíroval snímek Bourneův odkaz (2012, 
The Bourne Legacy) s agentem Aaronem Crossem v podání Jeremyho Rennera, v němž jsou 
odvolávky na původní řadu. Do bourneovské filmografie musíme ještě přidat první televizní 
adaptaci The Bourne Identity (TV-198 8; r. Roger Young) s Richardem Chamberlainem, jež 
byla u nás uvedena na videu pod názvem Agent beze jména a v televizi pod titulem Kdo je 
Bourne? Režisér dvou bourneovských titulů Paul Greengrass se k postavě vrátil v akčním 
thrilleru Jason Bourne opět s Mattem Damonem jako protagonistou a spoluproducentem, 
přičemž sám napsal scénář se svým stálým střihačem Christopherem Rousem. V novém díle 
zachovali dosavadní styl rychlé akce, snímané s maximálním realismem (často velmi 
pohyblivou kamerou), s prudkým střihem a s tepající hudbou, stále evokující napětí. Dodrželi 
též vyprávěcí schéma, v němž Bourne na různých místech světa bojuje o holý život proti 
lidem z CIA, kteří zradili nejen jeho, ale i svou organizaci, a v němž mají výraznou úlohu velmi 
schopné ženy. – Jason Bourne sice ví, že se narodil jako David Webb a že jeho otec Richard 
pracoval v CIA, ale to je vše. V současnosti se živí jako úspěšný borec v nelegálních pěstních 
zápasech v Řecku. Jeho bývalá kolegyně Nicky Parsonsová (Julie Stilesová, známá z 
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předcházejících dílů) hackne složky CIA, týkající se tajných operací, mimo jiné i projektů 
Treadstone, v němž byl Bourne, a dosud neaktivované operace Železná ruka. Odhalí ji však 
nová šéfka CIA pro kyber-operace Heather Leeová. Ředitel CIA Robert Dewey předpokládá, 
že je Nicky dovede k Bourneovi, jehož je nutné zlikvidovat. Jason a Nicky se skutečně setkají v 
Athénách při pouličních demonstracích. Uniknou sice po divoké honičce na motocyklu 
týmům CIA, avšak Deweyho zabiják Spojka Nicky zastřelí. Bourne odjede do Berlína za 
hackerem Christianem Dassaultem, s nímž Nicky spolupracovala. Odmítne však složky CIA 
zveřejnit na internetu. Opět unikne vyslaným agentům, zatímco Dassault je zabit. – Leeová 
chce bývalého agenta přimět, aby se vrátil do služby. Netuší, že Dewey má v úmyslu zneužít ji 
k definitivnímu odstranění nepohodlného muže. V Londýně se Bourne později setká s 
Malcolmem Smithem, který mu přizná, že ho v roce 1999 sledoval dříve, než tehdy mladý 
muž nastoupil do programu Treadstone na výchovu brutálních zabijáků ve službách státu. 
Přizná též, že jeho otec byl před synovýma očima zabit v Bejrútu při atentátu, připisovaném 
tehdy teroristům, ve skutečnosti ovšem provedeném Spojkou. Richard totiž nesouhlasil se 
synovým naverbováním a vyhrožoval, že tajný program zveřejní. Spojka má osobní účty s 
Bournem: strávil kvůli němu dva roky v brutálním zajetí v Sýrii. Nyní v Londýně zastřelí 
několik agentů CIA a také Smithe, ale Bournea opět nedostane. K vyvrcholení dojde v Las 
Vegas při velké počítačové konferenci. Mladý miliardář Áron Kalloor z počítačové firmy 
Hluboký sen na ní hodlá zveřejnit svou vynucenou spolupráci s CIA při narušování soukromí 
klientů společnosti. Dewey chce, aby ho Spojka zastřelil i s Leeovou, která je při Bourneovi. 
Jason tomu zabrání. Pak se střetne s Deweyem. Život mu zachrání Leeová, která na poslední 
chvíli zastřelí svého šéfa. Následuje divoká honička v ulicích Las Vegas, při níž Jason autem 
pronásleduje Spojku v ukradeném policejním obrněném BearCatu. Bývalý agent pak 
nepřítele v souboji zabije. – Leeová aspiruje na místo ředitelky CIA. Sejde se s Bournem a 
přesvědčuje ho, aby se jako správný vlastenec vrátil do služby. Muž jí zanechá odposlech, na 
němž Leeová konstatuje před ředitelem Národní zpravodajské služby Russellem, že pokud 
nepřiměje Bournea ke spolupráci, měl by být odstraněn... -tbk- 
 
PAUL GREENGRASS (nar. 13.8.1955, Cheam, Surrey, Anglie) byl nadšeným filmovým 
amatérem a chtěl se stát investigativním novinářem. Vystudoval Cambridgeskou univerzitu 
a strávil deset let v televizní společnosti Granada natáčením aktuálních dokumentů pro 
seriál World in Action (Svět v pohybu). Na konci 80. let přešel k hrané tvorbě. Režijně se 
podílel na kriminálních seriálech Crime Story (Příběh zločinu; + spol. sc.), Kavanagh QC a 
dvakrát získal Cenu BAFTA za nejlepší TV drama (Vražda Stephena Lawrence, Omagh). V 
mezinárodním měřítku se prosadil působivou rekonstrukcí Krvavá neděle (mj. Zlatý 
medvěd na MFF v Berlíně ex aequo, Cena diváků na FF Sundance, Britská nezávislá filmová 
cena na režii, irská výroční cena IFTA za scénář a za režii), jež mu přinesla angažmá v 
Hollywoodu. I ve svých zámořských filmech ctil dokumentaristické postupy (maximálně 
pohyblivá ruční kamera, dynamické střihové tempo) a často se zabýval sociální a politickou 
problematikou. Jeho snímky získaly řadu ocenění, např. Let č. 93 (Ceny LAFCA, NSFC, 
BAFTA a nominace na Oscara za režii, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský film a za 
scénář), Bourneovo ultimátum (nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský film a za režii), 
Kapitán Phillips (nominace na Zlatý glóbus, na Ceny BAFTA a DGA za režii). S bývalým 
náměstkem ředitele britské zpravodajské služby Peterem Wrightem napsali knihu 
Spycatcher (1987; česky 1997 jako Lovec špionů), jejímuž publikování se kvůli citlivým 
informacím ze zákulisí MI5 marně snažila zabránit britská vláda. Byl spoluzakladatelem a 
prvním prezidentem (2007-2014) profesní organizace Directors UK, která hájí zájmy 
britských filmařů v audiovizuálním sektoru. Jeho bratr Mark Greengrass je uznávaným 
historikem a autorem několika knih; podílel se mj. na známém kolektivním díle Atlas 
objevů (česky 1998). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) skutečný příběh 
pohřešovaného vojáka z falklandské války Resurrected (1988, Zmrtvýchvstání – TV) s 
Davidem Thewlisem, drama When the Lies Run Out (TV-1993, Když dojdou lži; + sc.) s 
Alfredem Molinou, drama inspirované policejním skandálem z 80. let Open Fire (TV-1994, 
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…když propukne peklo; + sc. – V), drama z války v Zálivu The One That Got Away (TV-1996, 
Ten, který se zachránil; + spol. sc.), příběh novináře, jenž odhalí korupci ve fotbale, 
inspirovaný skutečným případem z 60. let, The Fix (TV-1997, Podvod; + sc.) se Stevem 
Cooganem, milostný příběh snílka a ochrnuté dívky The Theory of Flight (1998, Teorie 
létání – TV) s Kennethem Branaghem a Helenou Bonham Carterovou, kriminální drama s 
rasovou tematikou The Murder of Stephen Lawrence (TV-1999, Vražda Stephena 
Lawrence; + sc.), dramatizace masakru v severoirském Derry v lednu 1972 Bloody Sunday 
(2001, Krvavá neděle; + sc. – TV), drama následků bombového útoku IRA, natočené na 
motivy skutečné události, Omagh (TV-2004; r. Pete Travis; spol. sc., spol. prod.), špionážní 
thriller podle románu Roberta Ludluma Bournův mýtus (2004, The Bourne Supremacy) s 
Mattem Damonem, rekonstrukce únosu čtvrtého letadla z 11. září Let číslo 93 (2006, 
United 93; + sc., spol. prod.), závěr špionážní trilogie Bourneovo ultimátum (2007, The 
Bourne Ultimatum), znovu s Mattem Damonem, špionážní thriller z Iráku těsně po svržení 
Saddáma Husajna Zelená zóna (2009, The Green Zone; + spol. prod.) s Mattem Damonem a 
Gregem Kinnearem, skutečné drama americké nákladní lodi přepadené somálskými piráty 
Kapitán Phillips (2013, Captain Phillips) s Tomem Hanksem, další pokračování špionské 
ságy Jason Bourne (2016, Jason Bourne; + spol. sc., spol. prod.) opět s Mattem Damonem.
 -mim- 
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Je to jen konec světa 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 5.1, délka – 95 min. 
 
Původní název: Juste la fin du monde. Země původu: Kanada, Francie. Výrobce: Sons of 
Manual, MK2 Productions, France 2 Cinéma (koprodukce), Quebecor Fund (spolupráce), 
Super Ecran (spolupráce), My Unity Production (účast), 120 Films (účast), France Télévisions 
(účast), Canal Plus (účast), Ciné Plus (účast), Téléfilm Canada (podpora), Sodec Tax 
(podpora), Credit for Quebec Film Productions (podpora), Canadian Film or Video Production 
Tax Credit (podpora), The Harold Greenberg Fund (podpora), Radio-Canada (podpora). Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 10.11.2016. Mluveno: francouzsky (titulky). – Mohla to být 
krásná rodinná večeře. Kdyby nebyla poslední. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 31.3.2026). Lokace: Kanada: Sainte-Dorothéé, Laval, provincie 
Québec.  
 
AUTOŘI: Režie: Xavier Dolan. Předloha: Jean-Luc Lagarce (divadelní hra Juste la fin du 
monde, 1990, česky Je to jen konec světa). Scénář: Xavier Dolan. Kamera: André Turpin. 
Architekt: Colombe Rabyová. Výprava: Colombe Rabyová. Návrhy kostýmů: François 
Barbeau. Masky: Maïna Militzaová. Střih: Xavier Dolan. Zvuk: François Grenon, Sylvain 
Brassard (design zvuku, mix). Výkonná produkce: Patrick Roy. Producenti: Nancy Grantová, 
Xavier Dolan, Sylvain Corbeil, Elisha Karmitz, Nathanaël Karmitz, Michel Merkt. Koprodukce: 
France 2 Cinéma. Vizuální efekty: Maxime Lapointe (supervize), Alchemy 24. Zvláštní efekty: 
Luc Therrien. Hudba: Gabriel Yared. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Gaspard Ulliel (Louis), Nathalie Bayeová (matka), Vincet Cassel (Antoine), Marion 
Cotillardová (Catherine), Léa Seydouxová (Suzanne), Antoine Desrochers (Pierre Jolicoeur), 
William Boyce Blanchette (Louis v pubertě), Emile Rondeau (Louis jako dítě), Sasha Samar 
(taxikář).  
 
Ceny: MFF v Cannes 2016: Velká cena poroty (Xavier Dolan), Cena ekumenické poroty. 
César, francouzské výroční ceny: nejlepší režie (Xavier Dolan), nejlepší herec (Gaspard 
Ulliel), nejlepší střih (Xavier Dolan); (nominace) nejlepší film, nejlepší herečka ve vedlejší roli 
(Nathalie Bayeová), nejlepší herec ve vedlejší roli (Vincent Cassel). 
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Sedmadvacetiletý kanadský režisér Xavier Dolan dosud natočil šest filmů, z nichž pět bylo 
uvedeno na MFF v Cannes. Ten zatím poslední, stejnojmenná adaptace divadelní hry 
dramatika Jeana-Luca Lagarcea (1957-1995) Je to jen konec světa, žánrově spadá mezi 
emocionálně vyhrocená melodramata stejně jako většina jeho předchozích titulů. Členy 
rodiny, kteří kvůli neschopnosti vzájemně si naslouchat nedokážou vést konstruktivní dialog, 
hrají přední hvězdy současné francouzské kinematografie. – Film uvozuje titulek „Někde, už 
někdy dřív.“ Čtyřiatřicetiletý homosexuální spisovatel Louis se po dvanácti letech života ve 
velkém městě vrací na venkov za svou rodinou, aby oznámil, že umírá. Vítá jej excentrická 
matka, frustrovaná mladší sestra Suzanne, již Louis téměř nezná, a cholerický, o dost starší 
bratr Antoine s plachou introvertní partnerkou Catherine, s níž se Louis vidí poprvé. Baví se o 
fotografiích z dětství, pohlednicích, které Louis během celého období posílal domů, o 
významu jména prvorozeného syna nebo o domě, ve kterém žili dříve. V pauzách mezi 
jednotlivými chody pohoštění, přichystaného matkou, vede Louis postupně delší dialog s 
každým z příbuzných. Uvědomuje si, že během doby, kdy byl pryč, se toho moc nezměnilo. 
Ve svém starém pokoji vzpomíná na idylické dětství a svou první lásku, chlapce Pierra. Od 
bratra se během společné cesty autem pro cigarety dozví, že ten zemřel na rakovinu. U 
moučníku se Louis ostatním svěří, že cítí lítost a že se bude domů vracet častěji. Po hádce s 
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Antoinem však z domu odejde. Zprávu o svém zdravotním stavu si nechá pro sebe. - Komorní 
drama o neschopnosti citové upřímnosti se téměř celé odehrává v interiérech a v detailních 
záběrech, což společně s častými hádkami vytváří nepříjemně dusivou atmosféru. Studie 
rodinné deprivace v inscenačním minimalismu nicméně dokáže udržet pozornost díky 
temperamentu jednotlivých postav a různorodým hereckým stylům jejich představitelů. – 
Film je věnován památce kostýmního návrháře Françoise Barbeaua (1935-2016), který 
zemřel před jeho dokončením. –mrš- 
 
XAVIER DOLAN (vl. jm. Xavier Dolan-Tadros, nar. 20.3.1989, Montreal) je synem herce a 
zpěváka egyptského původu Manuela Tadrose a kanadské učitelky. Od pěti let účinkoval v 
reklamních spotech a jako dětský herec se uplatnil ve filmech i v TV seriálech, např. 
Omerta, la loi du silence (Omerta – TV), L’or (Zlato) a Ayoye. Odešel z univerzity, aby se 
mohl věnovat filmařině. Okamžitě vzbudil pozornost částečně autobiografickým dramatem 
Zabil jsem svou matku, jež bylo oceněno v sekci Čtrnáctideník režisérů na MFF v Cannes, 
bylo uvedeno na mnoha dalších festivalech a doma získalo mj. výroční frankofonní ceny 
Jutra za nejlepší scénář a film. I jeho další snímky obdržely řadu ocenění, z nichž 
připomínáme tři nominace na Césara v kategorii zahraničních filmů (Zabil jsem svou 
matku, Imaginární lásky, Laurence Anyways), nominace na kanadskou výroční cenu Genie 
za nejlepší film a režii (Imaginární lásky), Queer palmu na MFF v Cannes (Laurence 
Anyways), Cenu FIPRESCI na MFF v Benátkách (Tom na farmě) a Cenu poroty ex aequo na 
MFF v Cannes (Mami!). V celém jeho výrazně autorském díle hraje důležitou úlohu 
tvůrcova přiznaná homosexualita. Režíroval také kontroverzní videoklip College Boy s 
francouzskou rockovou skupinou Indochine nebo videoklip Adele: Hello. – Filmografie: 
(neúplná; herec) Miséricorde (TV-1994, Milosrdenství; r. Jean Beaudin), J’en suis! (1997; r. 
Claude Fournier), La forteresse suspendue (2001, Tajná pevnost; r. Roger Cantin – TV), 
Martyrs (2008, Mučedníci; r. Pascal Laugier – V), Suzie (2009; r. Micheline Lanctôtová), 
Good Neighbours (2010, Dobří sousedé; r. Jacob Tierney), Miraculum (2014; r. Daniel 
Grou), Elephant Song (2014, Sloní píseň; r. Charles Binamé); (režie, scénář, není-li uvedeno 
jinak) příběh rozporuplného vztahu homosexuálního mladíka a jeho matky J’ai tué ma 
mère (2009, Zabil jsem svou matku; + spol. kostýmy, prod., herec – TV), v němž sám 
vytvořil hlavní roli, portrét milostného trojúhelníku Imaginární lásky (2010, Les amours 
imaginaires; + výprava, kostýmy, střih, spol. prod., herec), v němž hrál homosexuálního 
mladíka, který se zamiluje do stejného kluka jako jeho nejlepší přítelkyně, působivé drama 
Laurence Anyways (2012; + spol. kostýmy, střih, herec) s Melvilem Poupaudem v úloze 
učitele, který se chce stát ženou, psychologické drama podle divadelní hry Michela Marca 
Boucharda Tom à la ferme (2013, Tom na farmě; režie, spol. sc., kostýmy, střih, spol. prod., 
herec – TV), v němž ztělesnil titulní postavu muže, který přijíždí jako nevítaný vetřelec na 
pohřeb svého milence, příběh obtížného soužití nezvladatelného mladíka se syndromem 
ADHD a jeho matky Mami! (2014, Mommy; + spol. kostýmy, střih, spol. prod.), adaptace 
divadelní hry Jeana-Luca Lagarcea o nefunkční rodině Je to jen konec světa (2016, Juste la 
fin du monde; + sc., střih, spol. prod.). -mim- 
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Joy 
barevný/černobílý, životopisný, psychologický, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 
2-D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 125 min. 
 
Původní název: Joy. Země původu: USA. Výrobce: Davis Entertainment Company / 10 by 10 
Entertainment. Pro Fox 2000 Pictures. Ve spolupráci s Annapurna Pictures. Rok výroby: 
2015. Premiéra: 7.1.2016. Monopol: CinemArt (do 7.7.2017). Mluveno: anglicky, španělsky 
(české titulky). – Nikdy si nemysli, že ti svět něco dluží. Protože to tak není. Nikdo ti nic 
nedluží.  
 
AUTOŘI: Námět: Annie Mumoloová, David O. Russell. Scénář: David O. Russell. Režie: David 
O. Russell. II. režie: Ben Bray. Kamera: Linus Sandgren. Hudba: West Dylan Thordson, David 
Campbell. Hudební supervize: Susan Jacobsová. Různé skladby a písně. Výprava: Judy 
Beckerová. Kostýmy: Michael Wilkinson. Střih: Jay Cassidy, Alan Baumgarten, Christopher 
Tellefsen, Tom Cross. Zvuk: (design) Jason King; Jose Antonio Garcia. Masky: Evelyne 
Norazová. Účesy: Lori McCoy-Bellová. Vizuální efekty: (producent) David Robinson; Lola VFX, 
Mammal Studios, Psyop, Cos FX Films, Space Monkey. Zvláštní efekty: (koordinátor) Judson 
Bell. Koordinátor kaskadérů: Ben Bray. Výkonní producenti: Matthew Budman, John Fox, 
Mary McLagenová, Joy Manganoová, George Parra, Annie Mumoloová, Ethan Smith. 
Producenti: John Davis, Ken Mok, Megan Ellisonová, Jonathan Gordon, David O. Russell. 
Koproducentka: Michele Zieglerová. České titulky: Kateřina Hámová.  
 
HERCI: Jennifer Lawrenceová (Joy), Robert De Niro (Rudy), Édgar Ramírez (Tony), Diane 
Laddová (Mimi), Virginia Madsenová (Terry), Isabella Rosselliniová (Trudy), Dascha 
Polancoová (Jackie), Elisabeth Röhmová (Peggy), Susan Lucciová (Danica), Laura Wrightová 
(Clarinda), Maurice Benard (Ridge), Donna Millsová (Priscilla), Bradley Cooper (Neil Walker), 
Jimmy Jean-Louis (Toussaint), Ken Howard (manažer), Ray De La Paz (Tonyho otec), John 
Enos III (Roderick), Marianne Leoneová (Sharon), Melissa Riversová (Joan Riversová), Drena 
De Niroová (Cindy), Colleen Campová (Lori), Isabella Crovetti-Crampová (malá Joy). 
 
CENY: Zlatý glóbus: nejlepší herečka v komedii/muzikálu (Jennifer Lawrenceová); (nominace) 
nejlepší komedie/muzikál. – Oscar: (nominace) nejlepší herečka (Jennifer Lawrenceová). 
 
Snímek Joy je volným ztvárněním životního příběhu vynálezkyně a hvězdy teleshoppingu Joy 
Manganoové (nar. 1959) od dětství až do jejích čtyřiceti let. Scenárista a režisér David O. 
Russell do stěžejních rolí obsadil herce ze svého úspěšného filmu Terapie láskou (2012, Silver 
Linings Playbook). Vypravěčkou typického příběhu „amerického snu“ je Joyina babička Mimi. 
Její vnučka byla odmalička kreativní. Kvůli rozvodu rodičů nešla na vysokou. Teď jako 
rozvedená matka dvou dětí (pracující za přepážkou na letišti) žije v domě zatíženém 
hypotékou s matkou Terry, závislou na televizních mýdlových operách. Exmanžel, neúspěšný 
venezuelský zpěvák Tony, bydlí v suterénu, kam přibyde i Joyin otec Rudy, majitel rodinného 
autoservisu, kterého vyhodila partnerka. Nevlastní sestra Peggy na Joy přesto žárlí a nasazuje 
na ni. Na jachtě otcovy nové movité přítelkyně Trudy dostane Joy při vytírání rozlitého vína 
nápad na samoždímací mop. Vyrobí prototyp. S Tedyho pomocí přesvědčí Trudy k investici, 
ale teprve až když se mladá žena dostane k řediteli teleshoppingu Neilu Walkerovi a mop v 
přímém přenosu sama předvede před kamerou, prodej trhá rekordy. Joy zapojí do podnikání 
otce, Peggy, Trudy, Tonyho i nejlepší kamarádku Jackii, jenže špatná smlouva, podrazy, 
podvod a hamižnost ze strany dodavatele i rodiny ji přivedou na pokraj bankrotu. V kritické 
situaci se však vzchopí a přimáčkne ke zdi podvodného dodavatele. Nepřízeň osudu je 
zlomena, budoucnost zajištěna; Joy žije ve velkém domě, má svou firmu a patenty na stovku 
dalších vynálezů. – David O. Russell propletl život skutečné Joy s fiktivními událostmi. Zhruba 
polovinu děje založil na příbězích dalších odvážných žen. „Podnikatelský“ retro příběh se 
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šťastným koncem s flashbacky z hrdinčiny minulosti a dobovým soundtrackem, doplňují jako 
protiklad k životní realitě úryvky z tehdejších telenovel a romantických seriálů. –kat- 
 
DAVID O. RUSSELL (vl. jm. David Owen Russell, nar. 20.8.1958, New York) vyrůstal v 
Larchmontu nedaleko New Yorku. Vystudoval literaturu a náboženství na massachusettské 
Amherst College (1981) a stal se politickým aktivistou. Učil v Nikaraguy angličtinu, v 
Bostonu vzdělával negramotné a přitom se pokoušel psát scénáře. Ve Washingtonu 
pracoval pro Nadaci Roberta F. Kennedyho a sbíral praktické zkušenosti jako produkční pro 
dok. TV pořad Smithsonian World (1984, Smithsonův svět). Režíroval několik kr. filmů, 
jejichž ohlas mu zajistil finance na celovečerní prvotinu o masturbaci a incestu Leštit si kopí 
(mj. Cena diváků na FF Sundance, Ceny ISA za první scénář a první film), která ho rázem 
zařadila k předním tvůrcům americké nezávislé scény. Své postavení potvrdil dalším 
portrétem dysfunkční rodiny Flirtování s katastrofou (nominace na Cenu ISA za scénář a za 
režii) a zaujal i prvním hollywoodským filmem, nekonvenční válečnou tragikomedií Tři 
králové (mj. nominace na Cenu Cechu amerických scenáristů). Většina z jeho dalších 
snímků zaznamenala mimořádný ohlas u filmových kritiků a odborníků, Fighter (nominace 
na Oscara a na Zlatý glóbus za režii), Terapie láskou (Ceny NBR, ISA a BAFTA, nominace na 
Oscara a na Zlatý glóbus za scénář, Cena ISA a nominace na Oscara za režii), Špinavý trik 
(Ceny NYFCC a BAFTA za scénář, plus scenáristické nominace na Oscara a na Zlatý glóbus, 
nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za režii), Joy (nominace na Zlatý 
glóbus za nejlepší komedii/muzikál). Russell proslul nejen volbou kontroverzních témat, 
ale také častými konflikty se štábem i herci při natáčení. Jako výkonný producent se podílel 
na dvou filmových veselohrách a na TV sitcomu Outer Space Astronauts (2009, Vesmírní 
astronauti). Jeho manželkou byla producentka Janet Grilloová (1992-2007), s níž má syna. 
– Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. dok. o přistěhovalcích Boston to Panama 
(1985, Z Bostonu do Panamy; + sc., střih, prod.), kr. komedie Bingo Inferno (1987; + sc., 
střih, prod.) o rodině posedlé soutěžemi a televizí a Hairway to the Stars (1990, Pěšinka ke 
hvězdám; + sc., prod.) o ženě, opájející se u holiče bizarními představami, tragikomický 
příběh teenagera, starajícího se o nemocnou matku, Spanking the Monkey (1994, Leštit si 
kopí; + sc., spol. prod.) s Jeremym Daviesem, komedie o adoptovaném muži, jenž se v 
doprovodu manželky a psycholožky vydává za biologickými rodiči, Flirtování s katastrofou 
(1996, Flirting with Disaster; + sc.) s Benem Stillerem, Patricií Arquetteovou a Téou 
Leoniovou, ironický snímek o vojácích, pátrajících v Iráku po ukradeném kuvajtském 
pokladu, Tři králové (1999, Three Kings; + sc., herec) s Georgem Clooneym a Markem 
Wahlbergem, existenciální komedie o mladíkovi, který si najme dvojici detektivů, aby mu 
pomohli objasnit nezměřitelnost života, I Heart Huckabees (2004, Mám rád Huckabees; + 
spol. sc., spol. prod. – V) s Jasonem Schwartzmanem, Dustinem Hoffmanem a Lily 
Tomlinovou, kr. dok. o irácké válce Soldiers Pay (2004, Vojáci zaplatí; spol. r. Tricia 
Reganová, Juan Carlos Zaldivar; + spol. kam., spol. prod.), složený z rozhovorů s veterány, 
životopisný boxerský snímek Fighter (2010, The Fighter) s Markem Wahlbergem a 
Christianem Balem, nekonvenční romantická komedie podle románu Matthewa Quicka 
Terapie láskou (2012, Silver Linings Playbook; + sc.) s Bradleym Cooperem a Jennifer 
Lawrenceovou, skutečností inspirovaný příběh dvou podvodníků a agenta FBI Špinavý trik 
(2013, American Hustle; + spol. sc.) s Christianem Balem, Amy Adamsovou a Bradleym 
Cooperem, komedie o dívce, která po bizarní nehodě hledá zastání ve washingtonských 
politických kruzích, Accidental Love (2013, Náhodná láska; + spol.sc.), dokončená po 
neshodách s producenty až po pěti letech a podepsaná pseudonymem Stephen Greene), 
životopisný příběh o kariéře vynálezkyně samoždímacícho mopu Joy (2015, Joy; + spol. 
nám, sc., spol. prod.) s Jennifer Lawrenceovou v titulní úloze; (podíl na výkonné produkci, 
není-li uvedeno jinak) Adaptace (2002, Adaptation; r. Spike Jonze; herec), Anchorman: The 
Legend of Ron Burgundy (2004, Zprávař; r. Adam McKay – V), Wake Up, Ron Burgundy: The 
Lost Movie (2004, Zprávař 2; r. Adam McKay). -mim- 
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Julieta 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 99 min. 
 
Původní název: Julieta. Země původu: Španělsko. Výrobce: El Deseo. Ve spolupráci: 
FilmNation Entertainment, Blue Lake Media Fund. S účastí: TVE, Movistar Plus. S podporou: 
ICAA, ICO. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 21.7.2016. Mluveno: španělsky (titulky). – Film 
Pedra Almodóvara. 
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: Španělsko: Madrid, A Coruña, Huesca, Sevilla, Algodor. 
 
AUTOŘI: Režie: Pedro Almodóvar. Předloha: Alice Munroová (povídky Chance, Soon, Silence 
z knihy Runaway, 2004, česky naposledy Útěk, nakl. Paseka, Praha/Litomyšl 2014). Scénář: 
Pedro Almodóvar. Kamera: Jean-Claude Larrieu. Architekt: Antxón Gómez. Výtvarník: 
Miquel Navarro (sošky Avy). Návrhy kostýmů: Sonia Grandeová. Masky: Ana López-
Puigcerverová (návrhy masek), Sergio Pérez (účesy). Střih: José Salcedo. Zvuk: Sergio 
Burman. Výkonná produkce: Agustín Almodóvar. Producent: Esther Garcíaová. Hudba: 
Alberto Iglesias. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Cuco Usín. 
 
Hrají: Emma Suárezová (Julieta), Adriana Ugarteová (mladá Julieta), Daniel Grao (Xoan 
Feijóo), Inma Cuestaová (Ava), Darío Grandinetti (Lorenzo), Michelle Jennerová (Bea), Rossy 
de Palmaová (Marian), Nathalie Pozaová (Juana), Pilar Castroová (Claudia), Priscilla 
Delgadoová (dospívající Antía), Sara Jiménezová (dospívající Bea), Blanca Parésová 
(osmnáctiletá Antía), Mariam Bachirová (Sanáa), Susi Sánchezová (Julietina matka), Joaquín 
Notario (Julietin otec), Ramón Aguirre (Inocencio), Agustín Almodóvar (průvodčí), Esther 
Garciaová (matka na hřbitově).  
 
České titulky: Šárka Holišová (PO.E.TA).  
 
Ceny: Cena BAFTA: (nominace) nejlepší cizojazyčný film. - Ceny Goya: nejlepší herečka 
(Emma Suárezová), (nominace) nejlepší film, nejlepší režie (Pedro Almodóvar), nejlepší 
scénář-adaptace (Pedro Almodóvar), nejlepší hudba (Alberto Iglesias), nejlepší zvláštní efekty 
(Reyes Abades, Eduardo Díaz), nejlepší masky a účesy (Ana López-Puigcerver, Sergio Pérez 
Berbel, David Martí). 
 
Po rozmarné komedii Rozkoš v oblacích (2012, Los amantes pasajeros) se populární 
španělský filmař Pedro Almodóvar vrátil ke svému stabilnímu tématu, jímž jsou silné ženské 
osobnosti, jejich problémy a traumata. Děj se odehrává v letech 1985-2016 a režisér proto 
pro ústřední ženskou postavu využil dvě herečky. – Asi padesátiletá Julieta se chystá 
odstěhovat s přítelem Lorenzem z Madridu do Portugalska. Na ulici potká někdejší 
kamarádku své dcery Beu, která jí řekne, že Antíu nedávno viděla u jezera Como a dozvěděla 
se od ní, že má tři děti. Julieta, jíž dcera zmizela ze života v roce 2003, se rozhodne zůstat v 
Madridu. Rozejde se s Lorenzem a nastěhuje se do bytu v domě, kde s dcerou kdysi bydlely. 
Začne pro Antíu psát své vzpomínky... – V roce 1985 se Julieta (která vystudovala klasickou 
filologii) ve vlaku setká s rybářem Xoanem. Po sebevraždě muže, který si k ní přisedl v kupé a 
pak skočil pod vlak, má výčitky svědomí. Nicméně se s Xoanem ve vlaku pomiluje. Později za 
ním odjede do přístavního městečka. Dozví se od strohé hospodyně Marian, že jeho 
manželka, která byla několik let v kómatu, zemřela. Julieta porodí holčičku a žijí šťastně s 
Xoanem. Když se žena jednoho dne dozví, že muž jí byl nevěrný se svou kamarádkou, 
sochařkou Avou, pohádá se s ním. Xoan vyjede na moře a za bouře zahyne. Antía se na 
letním táboře skamarádí s Beou a s matkou se přestěhují do Madridu. V roce 2003 odjede 
osmnáctiletá dcera na tříměsíční duchovní pobyt do Pyrenejí a zmizí; nechce prý mít s 
matkou už nic společného. Julieta po ní marně pátrá, ale nakonec se se ztrátou vyrovná. Po 
čase se seznámí s Lorenzem, který napsal o Avě monografii a chodí za sochařkou, trpící 
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roztroušenou sklerózou, do nemocnice stejně jako ona. Umělkyně prozradí Julietě, že Antía 
se tehdy od Marian dozvěděla o hádce manželů a viní ji z otcovy smrti. Posléze z téhož 
obvinila i Avu a nakonec i samu sebe; z výčitek našla východisko ve víře. Po Avině smrti se 
Julieta usmíří s Lorenzem. Dostane dopis od dcery, která píše, že se její syn utopil a že ona až 
teď pochopila, co znamená pro matku ztráta dítěte. Julieta se autem vydává za ní... – 
Almodóvar zůstává věrný svému stylu, zejména po hýřivě barevné vizuální stránce, ale 
tentokrát se zříká všech extravagancí a pohybuje se v žánru psychologického dramatu, byť s 
drobnými melodramatickými náznaky. -tbk- 
 
PEDRO ALMODÓVAR (vl. jm. Pedro Almodóvar Caballero, nar. 25.9.1950, Calzada de 
Calatrava, provincie Ciudad Real, Španělsko) se měl stát podle rodinné tradice farmářem. 
Jako chlapec navštěvoval klášterní školy, kde mu poměrně značné problémy způsoboval 
jeho ateismus a prudká povaha. V sedmnácti letech však odešel do Madridu, kde prožil 
prvních deset let jako zaměstnanec Španělské národní telefonní společnosti (CTNE). Současně 
hrál divadlo se souborem Los goliardos, statoval ve filmech, točil vlastní amatérské snímky s 
provokativně erotickými náměty, psal filmové kritiky pro deníky El País a Diario A6. Je 
autorem pornografického fotorománu Toda tuya (Úplně tvá) a novely Fuego en las entranas 
(1982, Oheň v útrobách). V českém nakladatelství Garamond vyšla jeho povídková kniha 
Patty Diphusa, Venuše záchodků (2004, Patty Diphusa y otros textos, 2001) a knižní 
bilingvní verze scénářů Todo sobre mi madre = Vše o mé matce (2005) a Hable con ella = 
Mluv s ní (2013). Také zpíval s vlastní rockovou kapelou. Během 80. let získal pověst čelného 
představitele filmové postmoderny a kultovního tvůrce autorských filmů, vyznačujících se 
prolínáním nejrůznějších žánrů, kontroverzními motivy (sexuální úchylky, násilí, drogy a 
bizarní události) a výtvarnou stylizací, inspirovanou komiksy a pop artem. Ústředním 
tématem téměř všech jeho filmů jsou problémy mezilidských vztahů ve světě 
zprostředkované komunikace, lidská osamělost, láska a vášeň. Díky jeho filmům nastartovali 
mezinárodní kariéru někteří jeho oblíbení herci (Carmen Mauraová, Antonio Banderas, 
Victoria Abrilová, Penélope Cruzová) i spolupracovníci, skladatel Alberto Iglesias nebo střihač 
José Salcedo. Nejvíce ocenění získal za snímek Mluv s ní: Oscar za původní scénář a nominace 
na Oscara za režii, Zlatý glóbus za cizojazyčný film, Ceny BAFTA za původní scénář a za 
cizojazyčný film, Český lev za cizojazyčný film, ceny EFA za nejlepší film, režii a scénář, César za 
nejlepší film EU, Donatellův David za cizojazyčný film, Cena LAFCA za režii, Cena NSFC za 
cizojazyčný film. Z dalších cen přípomínáme: Cena za scénář na MFF v Benátkách, Cena EFA 
pro nejlepší mladý film, Donatellův David pro nejlepšího zahraničního režiséra, Cena Goya za 
původní scénář (Ženy na pokraji nervového zhroucení), César za nejlepší zahraniční film 
(Vysoké podpatky), Cena za režii a Cena ekumenické poroty na MFF v Cannes, Cena FIPRESCI 
na MFF v San Sebastiánu, Cena BAFTA za cizojazyčný film a za režii, César za zahraniční film, 
divácká cena EFA za režii, Cena Goya za režii, Cena LAFCA za zahraniční film (Vše o mé matce), 
Cena za scénář na MFF v Cannes, Cena FIPRESCI na MFF v San Sebastiánu, Cena EFA za režii a 
divácká cena EFA za nejlepší film, Cena Goya za režii (Volver), Cena BAFTA za nejlepší 
cizojazyčný film (Kůže, kterou nosím), Cena Teddy za nejlepší film na MFF v Berlíně (Zákon 
touhy). Kromě toho obdržel za svou celoživotní tvorbu Čestného Césara (1999) a Cenu EFA 
(2013). V roce 1987 založil vlastní produkční společnost El Deseo, kterou řídí jeho bratr, 
producent Agustín Almodóvar (nar. 1956), jenž také hraje malé role v jeho filmech. 
Upozorňujeme na rozsáhlé a analytické statě o jeho díle v časopisech Film a doba (1-
2/1996, 4/2004), Cinepur (16/2000), Cinema (5/2000), Revue Prostor (63-64/2004) a 
Labyrint revue (17-18/2005), na původní rozhovor v Divadelních novinách (18/2010) a 
slovenskou monografii Pedro Almodóvar (2005) autorské dvojice Viktória Matáková a 
Petra Hanáková. – Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) (krátké filmy) Dos putas 
o historia de amor que termina en boda (1974, Dvě děvky aneb Milostná historie končící 
svatbou), Film político (1974, Politický film), La caída de Sodoma (1975, Pád Sodomy), El 
sueño, o la estrella (1975, Sen nebo hvězda), Homenaje (1975, Pocta), Blancor (1975, Běloba), 
Tráiler de „Whoʹs Afraid of Virginia Woolf?“ (1976, Foršpan na film Kdo se bojí Virginie 
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Woolfové), Sea caritativo (1976, Buď dobročinný), Muerte en la carretera (1976, Smrt na 
silnici), Sexo va, sexo viene (1977, Sex přichází, sex odchází), Las tres ventajas de Ponte (1977, 
Ponteho tři příležitosti), Complementos (1977, Doplňky), Salomé (1978), La concejala 
antropófaga (2009, Kanibalistická paní radní); (dlouhé filmy) undergroundová komedie 
natočená na formát 8mm Folle..., folle..., fólleme Tim (1978, Šukej... šukej... šukej mě, Time), 
temný příběh, v němž se osudy tří žen postupně proplétají okolo pomsty první z nich, 
znásilněné policistou kvůli pěstování marihuany, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón 
(1980, Pepi, Luci, Bom a další holky z party; + nám., herec), parodie na filmy o mladých 
láskách Laberinto de pasiones (1982, Labyrint vášní; + nám., herec, spol. hudba, spol. výprava, 
spol. prod.), příběh mladé zpěvačky, která se před policií uchýlí do kláštera, kde prožívá 
zvláštní vztah s matkou představenou, Entre tinieblas (1983, Černá roucha; + herec - V), černá 
komedie o soužití frustrované ženy v domácnosti s vlastní rodinou Qué he hecho yo para 
merecer esto?! (1984, Co jsem komu udělala?; + herec - V), střm. f. Tráiler para Amantes de lo 
prohibido (TV-1984, Foršpan na Milence zakázaného), komedie s kriminální zápletkou, v níž 
se prolínají motivy náboženského fanatismu se sexuálními deviacemi a se smrtí, Matador 
(1986; + nám., herec - V), tragikomedie o homosexuálním režisérovi, oběti vlastní 
profesionální proslulosti i osudové posedlosti, La ley del deseo (1987, Zákon touhy; + nám., 
herec, prod. - V), hořká komedie, v níž žena hledá milence, který ji opustil, aby mu řekla, že je 
s ním těhotná, Ženy na pokraji nervového zhroucení (1988, Mujeres al borde de un ataque de 
nervios; + prod.), hořká kriminální komedie o muži propuštěném z psychiatrické léčebny, 
který unese bývalou pornoherečku, aby ji přiměl ke společnému životu, Spoutej mě! (1989, 
Átame!; + prod.), dok. S Madonnou v posteli (1991, Madonna: Truth or Dare; r. Alek 
Keshishian; účinkující), hořká komedie se spletitými rodinnými vztahy o nelehkém soužití 
slavné zpěvačky a její dospělé dcery Vysoké podpatky (1991, Tacones lejanos; + prod.), příběh 
milostných peripetií ztřeštěné kosmetičky Kika (1993), melodrama, jehož hrdinkou je úspěšná 
vdaná spisovatelka, La flor de mi secreto (1995, Květ mého tajemství - V), spletité 
psychologické milostné drama několika postav, spjatých s náhodným zločinem, Na dno vášně 
(1997, Carne trémula), drama, v němž matka po tragické smrti sedmnáctiletého syna pátrá po 
jeho otci, promiskuitním transsexuálovi, Vše o mé matce (1999, Todo sobre mi madre), hořká 
komedie o ošetřovateli, který se zamiluje do tanečnice v kómatu, Mluv s ní (2002, Hable con 
ella), homosexuální drama režiséra, který se rozhodne natočit film podle autobiografické 
novely svého kamaráda z jezuitské koleje, s nímž prožil první milostnou zkušenost, Špatná 
výchova (2004, La mala educación; + herec), kriminální komedie o matce, která ve snaze 
uchránit dceru zabije manžela a musí řešit, co s mrtvolou, Volver (2005, Volver), thriller o 
spisovateli a režisérovi, který po autonehodě oslepne a posléze se začne starat o zraněného 
syna své producentky, Rozervaná obětí (2009, Los abrazos rotos), thriller o posedlém 
plastickém chirurgovi, který překročí hranice etiky a stane se zločincem, Kůže, kterou nosím 
(2011, La piel que habito; režie, spol. sc.), komedie, odehrávající se převážně v letadle a líčící 
příběhy několika pasažérů, Rozkoš v oblacích (2012, Los amantes pasajeros), rodinné drama o 
matce, která kvůli odcizené dceři vzpomíná na minulost, Julieta (2015, Julieta); (podíl na 
produkci, není-li uvedeno jinak) Acción mutante (1993, r. Alex de la Yglesia), Mi nombre es 
Sombra (1996, Mé jméno je Stín; r. Gonzalo Suárez), Můj život beze mne (2002, My Life 
Without Me; r. Isabel Coixetová), Divoké historky (2014, Relatos salvajes; r. Damián Szifron). -fik-  
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Kameny bolesti 
barevný, psychologický, milostný příběh, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby 
Digital, dlouhý - 126 min. 
 
Původní název: Mal de pierres. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: Les Productions du 
Trésor, StudioCanal (koprodukce), France 3 Cinéma (koprodukce), Pauline’s Angel 
(koprodukce), My Unity Production (koprodukce), Lunanime (koprodukce), Canal Plus 
(účast), Ciné Plus (účast), France Télévisions (účast), Région Provence-Alpes-Côte-d’Azure 
(účast), Cofinova 12 (spolupráce), La Banque Postale Image 9 (spolupráce), Indéfilms 4 
(spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 1.12.2016. Mluveno: francouzsky, německy, 
španělsky (titulky). – Romantický příběh ženy, která hledala vášeň a lásku, inspirován 
románem italské spisovatelky Mileny Agus. Film byl uveden v hlavní soutěži MFF v Cannes v 
roce 2016. 
 
Distribuce: Mirius Film Distribution. Lokace: Francie: Lyon, La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, La Seyne-sur-Mer, Alpes-de-Haute-Provence, Savojsko. 
Španělsko: Andaluzie, Villaluenga del Rosario (Cádiz). Švýcarsko: Davos. 
 
AUTOŘI: Režie: Nicole Garciaová. Předloha: Milena Agusová (román Mal di pietre, 2006, 
česky Kameny bolesti, nakl. Paseka, Praha-Litomyšl 2010). Scénář: Nicole Garciaová, Jacques 
Fieschi. Kamera: Christophe Beaucarne. Architekt: Arnaud de Moleron. Návrhy kostýmů: 
Catherine Leterrierová. Masky: Stéphanie Guillonová, Christophe Oliveira. Střih: Simon 
Jacquet. Zvuk: Jean-Pierre Duret, Sylvain Malbrant, Jean-Pierre Laforce. Výkonná produkce: 
Xavier Amblard, Tim Martens. Producent: Alain Attal. Koproducent: Annemie Degryseová. 
Vizuální efekty: Emilien Lazaron. Hudba: Daniel Pemberton. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Hudební režie: Emmanuel Ferrier (hudební supervize).  
 
Hrají: Marion Cotillardová (Gabrielle), Louis Garrel (André Sauvage), Alex Brendemühl (José 
Rabascal), Brigitte Roüanová (matka Adèle), Victoire du Boisová (sestra Jeanette), Aloïse 
Sauvageová (Agostine), Daniel Para (otec Martin), Jihwan Kim (Blaise), Victor Quilichini 
(čtrnáctiletý Marc), Arthur Igual (starosta). 
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Ceny: César: (nominace) nejlepší film (Nicole Garciaová, Alain Attal), nejlepší režie (Nicole 
Garciaová), nejlepší herečka (Marion Cotillardová), nejlepší scénář-adaptace (Nicole 
Garciaová, Jacques Fieschi), nejlepší kamera (Christophe Beaucarne), nejlepší kostýmy 
(Catherine Leterriereová), nejlepší střih (Simon Jacquet), nejlepší zvuk (Jean-Pierre Duret, 
Sylvain Malbrant, Jean-Pierre Laforce).    
 
Francouzská herečka a režisérka Nicole Garciaová natočila komorní psychologické drama 
Kameny bolesti podle stejnojmenného románu italské spisovatelky Mileny Agusové, přičemž 
děj přenesla ze Sardinie na jih Francie a kladla důraz zejména na epiku a na retro atmosféru 
50. a 60. let. V milostném příběhu zvláštní, psychicky labilní hlavní hrdinky dojde na konci k 
překvapivému zvratu... – Manželé Gabrielle a José Rabascalovi doprovázejí čtrnáctiletého 
syna Marca na klavírní soutěž v Lyonu. Gabrielle si všimne názvu jedné ulice ve městě a vydá 
se sama na známou adresu. Vzpomíná přitom na minulost... Jako mladá se vášnivě 
zamilovala do učitele, ale ten ji odmítl. Její divoké chování, spojené s častými křečemi, 
přimělo matku, aby ji provdala za katalánského sezonního dělníka Josého, který jako 
republikán musel emigrovat před Francem a který pracoval v jejich hospodářství. Manželé se 
přestěhují do města La Ciotat. Jejich vztah zůstává chladný. Postupně se vzmáhají a vybudují 
stavební firmu. Po potratu pošle lékař Gabrielle, trpící ledvinovými kameny (ve francouzštině 
„kameny bolesti“) do horského sanatoria. Žena se tu zamiluje do těžce nemocného poručíka 
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Andrého Sauvage, který bojoval v Indočíně. Muže však náhle odveze vojenská sanitka. Když 
se vrátí, stráví spolu několik vášnivých chvil. Oba jsou vyléčení a musejí odjet. André slíbí, že 
se milence ozve, ale nikdy to neudělá. Žena porodí dítě v přesvědčení, že je jeho. Její vášnivé 
milostné dopisy Andrému se vracejí neotevřené. – Gabrielle v Lyonu zjistí, že milenec zemřel 
v den jeho prvního odjezdu. Naplnění jejich vztahu si sama vysnila (syn je tedy Josého). Marc 
se umístí v soutěži jako druhý. Po návratu domů vyjde najevo, že José o poručíkovi věděl. 
Neřekl to však ženě, protože nechtěl, aby si vzala život. Gabrielle doprovází manžela do jeho 
rodného města ve Španělsku, kde od občanské války nebyl. – Tradičně pojaté filmové 
vyprávění se opírá zejména o přesvědčivý herecký výkon Marion Cotillardové, která 
bezpečně zvládá různé polohy (i různé stáří) nejednoduché a rozporné ženské bytosti. – 
Snímek byl v rámci Festivalu francouzských filmů 2016 uveden za účasti režisérky. -tbk-   
 
NICOLE GARCIAOVÁ (nar. 22.4.1946, Oran, Alžírsko) odešla do Francie v roce 1962. 
Vystudovala herectví na pařížské Státní konzervatoři dramatického umění (1969) a hrála na 
různých scénách. V roce 1973 zahájila na jevišti spolupráci s režisérem Reném Planchonem, 
pod jehož vedením účinkovala především v klasickém repertoáru (Brecht, Musset, Corneille, 
Čechov, Shakespeare). Působí i jako divadelní režisérka. Ve filmu se začala objevovat koncem 
60. let, avšak upozornila na sebe až jako laureátka Césara 1978 za vedlejší roli manželky 
záletného klavíristy v milostné komedii Sukničkář. Náročnou kreaci, jež jí vynesla mezinárodní 
uznání a nominaci na Césara 1980, předvedla v Resnaisově psychologickém traktátu Můj 
strýček z Ameriky, kde ztělesnila talentovanou herečku dělnického původu Janine, která 
posléze nalezne uplatnění jako průmyslová designérka. Galerii postav, jimž propůjčila na 
plátně svoji tajemně posmutnělou tvář, tvoří nejčastěji hrdinky, jejichž osudy jsou do značné 
míry poznamenány tragickou láskou nebo neblahými zážitky z minulosti. Hraje též v TV 
filmech či seriálech, např v seriálu Madame vous-êtes libre? (1971, Paní, jste volná? – TV). Od 
poloviny 80. let se věnuje i filmové režii. Z mnoha ocenění připomínáme dále Stříbrného Huga 
na MFF v Chicagu 2001 za herecký výkon (Betty Fisherová a další příběhy; spol. se Sandrine 
Kiberlainovou) a herecké ceny na MFF v Montrealu (Sedmá velmoc, Betty Fisherová a další 
příběhy). Kromě nominací na Césara za herecké výkony (Slova, která se mají říct, Nebezpečí z 
prodlení, Betty Fisherová a další příběhy) byla na tuto cenu nominována za režijní debut 
(Každý druhý víkend), za režii (Nejmilejší syn; + nominace za nejlepší film; Place Vendôme – 
Svět diamantů; + nominace za scénář). Na scénářích svých filmů často spolupracuje s 
Jacquesem Fieschim. Jejím životním partnerem byl na přelomu 70. a 80. let herec Jean 
Rochefort, s nímž má syna, herce Pierra Rocheforta (1981); její starší syn Frédéric Bélier-
Garcia (nar. 1965) je divadelním a operním režisérem a scenáristou. Nesmíme ji zaměňovat s 
americkou herečkou Nicole Garciaovou (vl. jm. Stephanie Nicole Garcia-Colace, nar. 1983). – 
Režisérka se zúčastnila uvedení Kamenů bolesti v Praze v rámci Festivalu francouzských filmů 
2016. – Filmografie: (herečka, není-li uvedeno jinak) Des garçons et des filles (1967, Chlapci a 
děvčata; r. Étienne Périer), Četník se žení (1968, Le gendarme se marie; r. Jean Girault), 
povídkový f. Faire l’amour: De la pilule à l’ordinateur (1971, Milování: Od pilulky k počítači; r. 
Jean-Gabriel Albicocco, Thomas Fantl, Sachiko Hidari, Gunnar Höglund), La mort d’un enfante 
(TV-1974, Smrt dítěte; r. Jean-Louis Muller), Que la fête commence (1974, Ať začne slavnost; 
r. Bertrand Tavernier - TV), Calmos (1975; r. Bertrand Blier), Duelle (1975, Dvojakost; r. 
Jacques Rivette), Le corps de mon ennemi (1976, Tělo mého nepřítele; r. Henri Verneuil - TV), 
Výslech (1976, La question; r. Laurent Heynemann), Les indiens sont encore loin (1976, 
Indiáni jsou ještě daleko; r. Patricia Morazová), Gaston Phébus (TV-1977; r. Bernard 
Borderie), Un papillon sur l’épaule (1977, Motýl na rameni; r. Jacques Deray - TV), Sukničkář 
(1978, Le cavaleur; r. Philippe de Broca), Ce diable d’homme (TV-1978, Ten ďábelský muž; r. 
Marcel Camus), Aurélien (TV-1978; r. Michel Favart), Operación Ogro (1979, Operace Ogro; r. 
Gillo Pontecorvo), Le mors aux dents (1979, Uzda mezi zuby; r. Laurent Heynemann), Můj 
strýček z Ameriky (1980, Mon oncle d’Amérique; r. Alain Resnais), Un jour sombre dans la vie 
de Marine (TV-1980, Smutný den v Marinině životě; r. Josyane Serrorová), Les uns et les 
autres (1980, Jedni a druzí; r. Claude Lelouch), Le grand paysage d’Alexis Droeven (1980, 
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Velká krajina Alexise Droevena; r. Jean-Jacques Andrien), Beau-père (1980, Otčím; r. Bertrand 
Blier), Qu’est-ce qui fait courir David? (1981, Co nutí Davida utíkat?; r. Élie Chouraqui), 
L’apprentissage de la ville (TV-1981, Poznávat město; r. Caroline Huppertová), L’honneur d’un 
capitaine (1982, Čest kapitána; r. Pierre Schoendoerffer - V), Via degli specchi (1982, Ulice 
zrcadel; r. Giovanna Gagliardová), Příkaz k smrti (1983, Copkiller; r. Roberto Faenza), Stella 
(1983; r. Laurent Heynemann), Les mots pour le dire (1983, Slova, která se mají říci; r. José 
Pinheiro), Garçon! (1983, Pane vrchní!; r. Claude Sautet), Les capricieux (TV-1983, Rozmarní; 
r. Michel Deville), Partenaires (1984, Herečtí partneři; r. Claude d’Anna), Péril en la demeure 
(1984, Nebezpečí z prodlení; r. Michel Deville), Mariage blanc (TV-1984, Bílá svatba; r. Peter 
Kassovitz), Sedmá velmoc (1985, Le quatrième pouvoir; r. Serge Leroy), Muž a žena po dvaceti 
letech (1986, Un homme et une femme: vingt ans déjà; r. Claude Lelouch), Mort un dimanche 
de pluie (1986, Smrt za deštivé neděle; r. Joël Santoni), L’état de grâce (1986, Stav milosti; r. 
Jacques Rouffio), La lumière du lac (1987, Světlo z jezera; r. Francesca Comenciniová), 
Outremer (1989, Zámoří; r. Brigitte Roüanová), La femme de l’amant (TV-1991, Milencova 
žena; r. Christopher Frank - TV), Un homme à la mer (TV-1993, Člověk na moři; r. Jacques 
Doillon), Aux petits bonheurs (1993, U drobných radostí; r. Michel Deville), Jeanne (TV-1994; 
r. Robert Mazoyer), Facteur VIII (TV-1994; r. Alain Tasma), Fugueuses (1995, Útěky; r. Nadine 
Trintignantová - TV), Lost & Found (1999, Ztracený a nalezený; r. Jeff Pollack), Kennedy et moi 
(1999, Kennedy a já; r. Sam Karmann), Betty Fisher et autres histoires (2000, Betty Fisherová 
a další příběhy; r. Claude Miller - TV), Sa mère, la pute (TV-2001, Její matka, kurva; r. Brigitte 
Roüanová), Tristan (2002, Tristan: Romantický vrah; r. Philippe Harel), La petite Lili (2002, 
Malá Lili; r. Claude Miller), Příběh Marie a Juliena (2002, Histoire de Marie et Julien; r. Jacques 
Rivette), Les parents terribles (TV-2003, Hrozní rodiče; r. Josée Dayanová), Ne fais pas ça! 
(2004, Nedělej to!; r. Luc Bondy), Le dernier jour (2004, Poslední den; r. Rodolphe Marconi), 
Ma place au soleil (2006, Moje místo pod sluncem; r. Éric de Montalier - TV), Les prédateurs 
(2007, Lupiči; r. Lucas Belvaux), Les bureaux de Dieu (2007, Boží úřad; r. Claire Simonová), 
Bancs publics (Versailles rive-droit) (2007, Veřejné lavičky; r. Bruno Podalydès), anim. horor 
Strach(y) ze tmy (2007, Peur/s/ du noir; r. Blutch, Charles Burns, Marie Caillouová, Pierre di 
Sciullo, Lorenzo Mattotti, Richard McGuire; hlas), Plein sud (2008, Na jih; r. Sébastien Lifshitz), 
Pourquoi tu pleures? (2010, Proč jsi plakal?; r. Sébastien Lifshitz), 38 témoins (2012, 38 
svědků; r. Lucas Belvaux), Tu honoreras ta mère et ta mère (2013, Budeš ctít svoji matku a 
svoji matku; r. Brigite Roüanová), Gare du Nord (2013; r. Claire Simonová), Au bout de la nuit 
(TV-2015, Na sklonku noci; r. Lucas Belvaux), Belles Familles (2015, Báječné rodiny; r. Jean-
Paul Rappeneau), Papa ou maman 2 (2016, Táta nebo máma 2; r. Martin Bourboulon); (režie 
a spolupráce na scénáři) kr. f. 15. août (1985, 15. srpen; + herečka), psychologický portrét 
rozvedené herečky, která se snaží navázat bližší vztah se svými dětmi, žijícími u otce, Un 
week-end sur deux (1990, Každý druhý víkend), psychologické drama o třech bratrech, kteří 
se po otcově předčasné smrti vracejí ve vzpomínkách do minulosti, Le fils préféré (1994, 
Nejmilejší syn - TV), psychologické drama vdovy po obchodníkovi s diamanty, která se snaží 
změnit svůj život, Place Vendôme - Svět diamantů (1998, Place Vendôme) s vynikajícím 
výkonem Catherine Deneuveové, příběh jednoho podvodníka, žijícího na dluh na vysoké 
noze, L’adversaire (2002, Nepřítel - V), hořká komedie o životě sedmi lidí v přímořském 
městečku Selon Charlie (2006, Podle Charlieho), příběh muže, pátrajícího po minulosti 
záhadné ženy spjaté s jeho mladím, Un balcon sur la mer (2010, Balkon nad mořem), smutná 
komedie o učiteli, který se sblíží s nonkoformní matkou svého žáka, Un beau dimanche (2013, 
Krásná neděle), adaptace románu Mileny Agusové o milostném vzplanutí emocionálně labilní 
ženy Kameny bolesti (2016, Mal de pierres). 
 -tbk-/-fik- 
  



217 
 

KISS 
barevný, hudební dokumentární, přístupný, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 102 min. 
 
Původní název: Kiss Rocks Vegas. Země původu: USA. Výrobce: Fortress Entertainment 
Group. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 25.10.2016. Mluveno: anglicky (titulky). 
 
Distribuce: Atlantis Entertainment, Beverly Matous Distribution (25.10.2016). 
 
AUTOŘI: Režie: Devin Dehaven. Kamera: Bryan Klunder (svícení), Sooner Routier (svícení). 
Střih: George Bellias. Zvuk: Greg Collins. Výkonná produkce: Doc McGhee, Mark Stroman. 
Producent: Devin Dehaven, Tommy Thayer. Hudba: písně skupiny Kiss.  
 
Účinkují: skupina Kiss: Gene Simmons, Eric Singer, Paul Stanley, Tommy Thayer.  
 
České titulky: jméno.  
 
Záznam vystoupení legendární americké hardrockové skupiny Kiss v Hard Rock Hotel and 
Casino v nevadském Las Vegas ve dnech 5. až 23. listopadu 2014, nazvaný v originále podle 
názvu turné ke 40. výročí vzniku kapely Kiss Rocks Vegas a v české distribuci uváděný pod 
názvem KISS, byl ve světě promítán v jediný den 25. května 2016 a u nás byl ve více než sto 
kinech k vidění jen 25. října 2016. Kromě zachycení atmosféry samotného vystoupení včetně 
častých záběrů do publika, přináší TV snímek Devina Dehavena též záběry ze zákulisí. – Pod 
názvem KISS Rock Vegas byl titul uveden v listopadu až prosinci 2017 v českých kinech 
společností Pannonia Entertainment.  
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Kluk ve světě příšer 
barevný, animovaný, dobrodružný, fantasy, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, MP4, 
Dolby Digital, délka – 120 min. 
 
Původní název: Bakemono no ko. Země původu: Japonsko. Výrobce: Studio Chizu, Nippon 
Television Network. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 5.5.2016. Mluveno: japonsky (titulky).  
 
Distribuce: AČFK (do 21.12.2022). 
 
AUTOŘI: Režie: Mamoru Hosoda, Ryo Horibe (spolurežie). Námět: Mamoru Hosoda. Scénář: 
Mamoru Hosoda. Kamera: Takashi Omori, Yohei Takamatsu, Yoichi Nishikawa. Výtvarník: 
Yoichi Nishikawa, Takashi Omori, Yohei Takamatsu, Anri Johjo, Mamoru Hosoda (návrhy 
postav), Daisuke Iga (návrhy postav, návrhy kostýmů), Yoshiyuki Sadamoto (návrhy postav). 
Střih: Shigeru Nishiyama. Zvuk: Yoshio Obara. Výkonná produkce: Seiji Okuda. Nozomu 
Takahashi, Daisuke Kayoda. Producent: Yuichiro Saito. Animace: Tatsuo Nishida (vedení 
animace), Takaaki Yamashita (vedení animace). Vizuální efekty: Ryo Horibe (vedení CGI). 
Hudba: Masakatsu Takagi. Použitá hudba: píseň.  
 
Mluví: Koji Yakusho (Kumatecu), Aoi Miyazakiová (devítiletý Kjúta/Ren), Shota Sometani 
(sedmnáctiletý Kjúta/Ren), Suzu Hiroseová (Kaede), Masahiko Tsugawa (vládce), Kazuhiro 
Yamaji (Iózen), Yo Oizumi (Tatara), Sumire Morohoshiová (Čiko), Haru Kurokiová (malý 
Ičiróhiko), Mamoru Miyano (Ičiróhiko), Lily Franky (mnich Hjakušúbó), Momoka Onoová 
(malý Džirómaru), Kappei Yamaguchi (Džirómaru), Keishi Nagatsuka (Kjútův otec), Kumiko 
Asoová (Kjútova matka).  
 
České titulky: Martin Tirala (Linguafilm). 
 
Snímek japonského tvůrce animovaných filmů Mamorua Hosody Kluk ve světě příšer ve stylu 
anime je moderní pohádkou pro starší děti a dospělé o hodnotě rodiny a přátelství. – 
Devítiletý chlapec Ren po smrti maminky na útěku před příbuznými zabloudí v uličkách a 
ocitne se ve městě Džútengai, obývaném příšerami (jsou to bytosti v lidských šatech a 
vesměs s lidským tělem, ale se stylizovanými zvířecími hlavami). Stane se žákem drsného 
(medvědího) siláka Kumatecua, který se chce utkat o místo vládce s oblíbeným bojovníkem 
Iózenem. Soužití Kumatecua a kluka, jemuž mistr říká Kjúta, není lehké. Oba jsou tvrdohlaví. 
Pod dohledem vlídného mnicha Hjakušúbóa a Kumatecova opičího přítele Tatara se učí jak 
žák, tak mistr. V sedmnácti letech se po hádce ocitne Kjúta zpět ve městě lidí. Setká se 
studentkou Kaede, která ho začne vzdělávat a chce, aby šel na vysokou školu. Mladík se 
potká i s rozvedeným otcem, který mu od dětství chyběl a který o jeho osudu nevěděl. Musí 
se však vrátit do Džútengaie, kde pomůže Kumatecuovi zvítězit nad Iózenem. Jenže syn 
poraženého bojovníka Ičiróhiko mistra zákeřně zraní mečem. Vyjde najevo, že je také člověk 
a že ho ovládla temnota. Když uteče do světa lidí, Kjúta se za ním vydá, aby svedl i on souboj. 
Ičiróhiko v podobě velké velryby ohrožuje obyvatele města. Díky pomoci Kaede a Kumatecua 
mladík nakonec přemůže zlo nejen v podobě ďábelského Ičiróhika, ale i sám v sobě. Po 
rozloučení s přáteli ve městě příšer se vrací k otci a ke Kaede. – Digitálně kreslený 
dvojrozměrný snímek (který se stal v loňském roce druhým nejnavštěvovanějším japonským 
titulem v tamních kinech) se vyznačuje velkou dynamikou, střídáním různých záběrů (od 
častých detailů až po velké celky či nadhledy) a jejich úhlů, akčními sekvencemi i zřetelnou 
didaktičností. Zároveň se vyhýbá charakterové jednoznačnosti. Po letech, kdy se u nás v 
distribuci žádný japonský film neobjevil, měl Kluk ve světě příšer shodou okolností premiéru 
ve stejný den jako jiný japonský snímek, melodrama Naše malá sestra (2015, Umimachi 
Diary; r. Hirokazu Koreeda). -tbk- 
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MAMORU HOSODA (nar. 19.9.1967, Kamiiči, Tojama) vystudoval malbu na 
Uměleckoprůmyslové univerzitě v Kazanawě a začínal v roce 1991 jako animátor ve studiu 
Toei Animation na různých TV seriálech (např. Dragon Ball nebo Sailor Moon) a jako kreslíř 
storyboardů. V letech 2005-2011 působil ve společnosti Madhouse. Začal sám režírovat 
epizody TV seriálu Digimon (1999-2001) a upozornil na sebe celovečerním animovaným 
snímkem O dívce, která proskočila časem. Pro studio Ghibli měl natáčet film Hauru no 
ugoku shiro (2004; Zámek v oblacích – V), ale po neshodách se zadavatelem se režie ujal 
Hayao Miyazaki. Velký úspěch v japonských kinech zaznamenaly Zimní válka i další jeho 
tituly. V roce 2011 založil vlastní Studio Chizu, v němž natočil rovněž úspěšný a oceňovaný 
film Vlčí děti Ame a Yuki. Jeho díla získala mnoho ocenění v soutěži Tokyo Anime Awards. 
Častým tématem jeho filmů jsou rodinné vazby, či dětská touha po rodičovské lásce. V 
současnosti patří k čelným tvůrcům tzv. anime filmů. – Filmografie: (animované filmy; 
režie, není-li uvedeno jinak) kinoverze původního TV seriálu o digitálních monstrech 
Digimon: The Movie (2000, Digimoni: Film; spol. režie), kr. snímek Dejimon adobencha – 
Bokura no wo gemu! (2000, Dobrodružství s Digimony – Naše válečná hra!), reklamní spot 
Superflat Monogram (2003; + spol. sc.), natočený s výtvarníkem Takashim Murakamim a 
promítaný pouze v prodejnách firmy Louis Vuitton, příběh o dobrodružství pirátů na 
rekreačním ostrově One Piece: Omatsuri danshaku to himitsu no shima (2005, One Piece – 
Baron Omatsuri a tajuplný ostrov), příběh podle románu Yasutaky Tsutsuie o dívce 
Masako, která zjistí, že umí cestovat zpět v čase, Toki wo kakeru shojo (2006, O dívce, 
která proskočila časem), příběh studenta Kendžiho, který se s dívkou Nacuki dostává do 
boje ve virtuálním světě, Sama uozu (2009, Letní války; + nám.), kr. f. Dejimon adobencha 
3D: Dejimon guranpuri! (2009, Dobrodružství s Digimony: Velká cena), příběh mladé 
matky, která po smrti manžela-vlkodlaka odjíždí do jeho vesnice, aby tu vychovala jejich 
dvě děti, Ookami kodomo no Ame to Yuki (2012, Vlčí děti Ame a Yuki; + nám., spol. sc., 
text písně), dobrodružství tvrdohlavého osamělého žáka a neméně tvrdohlavého a 
svérázného bojovníka, Kluk ve světě příšer (2O15, Bakemono no ko; + spol. sc., spol. 
výtvarník). -tbk- 
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Kmotr 
barevný, gangsterský, kriminální, psychologický, adaptace, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, Dolby 
Digital 5.1., dlouhý – 175 min.   
 
Původní název: The Godfather. Země původu: USA. Výrobce: Afran Productions / 
Paramount Pictures. Rok copyrightu: 1972. Premiéra: 3.3.2016. Distribuce: Pannonia 
Entertainment (do 7.4.2016). Mluveno: anglicky, italsky (titulky). Lokace: New York; 
Kalifornie - Ross, Beverly Hills, Hollywood; New Jersey – Jersey City; Nevada – Las Vegas. 
Itálie, Sicílie – Messina, Savoca, Catania. 
 
AUTOŘI: Režie: Francis Ford Coppola. Předloha: Mario Puzo – román The Godfather (1969, 
česky naposledy v knize Kmotr: Příběhy rodiny Dona Corleona, Euromedia Group, Praha 
2015). Scénář: Mario Puzo, Francis Ford Coppola. Kamera: Gordon Willis. Architekt: Dean 
Tavoularis. Návrhy kostýmů: Anna Hill Johnstoneová. Masky: Dick Smith (návrhy masek), 
Philip Rhodes (návrhy masek), Phil Leto (účesy). Střih: William Reynolds, Peter Zinner, 
(dodatečný střih) Marc Laub (dodatečný střih), Murray Solomon (dodatečný střih). Zvuk: 
Christopher Newman, Les Lazarowitz. Výkonný producent: Robert Evans. Producent: Albert 
S. Ruddy. Zvláštní efekty: Oaktree Productions. Hudba: Nino Rota, Carmine Coppola 
(svatební promenáda). Použitá hudba: různé skladby a písně. Poradce: Walter Murch 
(postprodukce). Koordinátor kaskadérů: Paul Baxley.  
 
Hrají: Marlon Brando (Don Vito Corleone), Al Pacino (Michael), James Caan (Sonny), Richard 
Castellano (Clemenza), Robert Duvall (Tom Hagen), Sterling Hayden (kpt. McCluskey), John 
Marley (Jack Woltz), Richard Conte (Barzini), Al Lettieri (Sollozzo), Diane Keatonová (Kay 
Adamsová), Abe Vigoda (Tessio), Talia Shireová (Connie), Gianni Russo (Carlo), John Cazale 
(Fredo), Rudy Bond (Cuneo), Al Martino (Johnny Fontane), Morgana Kingová (paní 
Corleoneová), Lenny Montana (Luca Brasi), John Martino (Paulie Gatto), Salvatore Corsitto 
(Bonasera), Richard Bright (Neri), Alex Rocco (Moe Greene), Tony Giorgio (Bruno Tattaglia), 
Vito Scotti (Nazorine), Simonetta Stefanelliová (Apollonia), Angelo Infanti (Fabrizio), Franco 
Citti (Calo); (neuvedeni) Carmine Coppola (pianista), Sofia Coppolaová (Conniino miminko). 
 
České titulky: Pannonia Entertainment. 
 
CENY: Oscar: nejlepší film (Albert S. Ruddy), nejlepší herec (Marlon Brando), nejlepší scénář-
adaptace (Mario Puzo, Francis Ford Coppola); (nominace) nejlepší režie (Francis Ford 
Coppola), nejlepší herec ve vedlejší roli (James Caan/Robert Duvall/Al Pacino), nejlepší 
kostýmy (Anna Hill Johnstoneová), nejlepší hudba (Nino Rota), nejlepší střih (William 
Reynolds, Peter Zinner), nejlepší zvuk (Charles Grenzbach, Richard Portman, Christopher 
Newman). Zlatý glóbus: nejlepší film-drama, nejlepší herec v dramatu (Marlon Brando), 
nejlepší režie (Francis Ford Coppola), nejlepší scénář (Mario Puzo, Francis Ford Coppola), 
nejlepší  hudba (Nino Rota); (nominace) nejlepší herec v dramatu (Al Pacino), nejlepší herec 
ve vedlejší roli (James Caan). Ceny BAFTA: nejlepší hudba (Nino Rota); (nominace) nejlepší 
herec ve vedlejší roli (Robert Duvall), nejlepší nováček v hlavní roli (Al Pacino), nejlepší 
kostýmy (Anna Hill Johnstoneová). Donatellův David: nejlepší zahraniční film, Zvláštní David 
(Al Pacino). Cena NBR: nejlepší herec ve vedlejší roli ex aequo (Al Pacino). Cena NSFC: 
nejlepší herec (Al Pacino). Cena NYFCC: nejlepší herec ve vedlejší roli (Robert Duvall). 
 
Klasické gangsterské drama Francise Forda Coppoly Kmotr (1972) o italoamerické mafiánské 
rodině vzniklo podle stejnojmenného bestselleru Maria Puza (který se podílel i na scénáři). V 
mafiánském eposu, začínajícím po válce v roce 1945, tvůrci vycházejí z tradic žánru, jejž 
rozvíjejí s nebývalou invencí, přičemž akcentují kontrast mezi zdánlivě idylickým životem 
klanu Corleoneových a jejich nelítostným bojem o přežití v gangsterském světě. Značný 
prostor dostávají různé oslavy, ale také brutální sekvence zabíjení a vraždění. Snímek 
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přesahuje žánr nejen uměleckou kvalitou, ale i akcentem na pochybné morální hodnoty, z 
nichž se nikdo z rodiny nedokáže a nemůže vymanit. – Don Vito Corleone zvaný Kmotr je 
hlavou newyorské gangsterské „rodiny“. Má dceru Connii, která se právě vdává za 
bookmakera Carla, a syny Sonnyho, Michaela a Freda. Jeho pobočníkem je Sonnyho kamarád 
od dětství Tom Hagen. Michael, který chodí s učitelkou Kay Adamsovou, nechce mít s 
činností rodiny nic společného. Otec odmítne zúčastnit se obchodu s drogami, nabízeného 
„rodinou“ Tattagliových. V důsledku toho je sám těžce postřelen a posléze je zabit Sonny. 
Michael z donucení pomstí příbuzné a musí být „uklizen“ na otcovu rodnou Sicílii, kde se 
ožení s krásnou Apollonií, jež se však záhy stane místo něj obětí atentátu. – Vito Corleone ve 
snaze ukončit válku gangů přistoupí na podmínky smíru. Michael se vrací do New Yorku a 
ožení se s Kay, s níž má po čase syna. Přebírá zodpovědnost za otce, který později zemře 
doma na infarkt. Rodina chce rozšířit působnost do Las Vegas. Michael si vyřídí účty se všemi 
protivníky, které jeho zabijáci zlikvidují v čase křtin Conniina dítěte. Nový Kmotr nechá zabít i 
Conniina muže Carla, který ženu bije a který zavinil Sonnyho smrt. Odcizuje se manželce Kay 
kvůli rodinným „obchodním záležitostem“. - Díky nečekanému úspěchu filmu vznikly ještě 
další dva díly The Godfather Part II (1974, Kmotr II; r. Francis Ford Coppola – V), The 
Godfather Part III (1990, Kmotr III; r. Francis Ford Coppola), televizní seriál The Godfather 
(1977, Kmotr – TV), který byl rozšířeným a chronologickým sestřihem prvního a druhého dílu, 
a videofilm The Godfather Trilogy: 1901–1980 (1992, Kmotr 1, 2, 3; r. Francis Ford Coppola – 
V), jenž vznikl opět sestřihem. 
 
FRANCIS FORD COPPOLA (nar. 7.4.1939, Detroit, Michigan) je synem flétnisty a hudebního 
skladatele italského původu Carminea Coppoly (1910-1991), který se později podílel na 
některých synových dílech (mj. Oscar za Kmotra II, spol. s Ninem Rotou, Zlatý glóbus za 
Apokalypsu, spol. se svým synem, a Cena LAFCA za Černého hřebce). Coppola od svých pěti 
let vyrůstal v newyorském Queensu. Jako dítě prodělal obrnu a rok byl upoután na lůžko, což 
zjitřilo jeho představivost a schopnost vymýšlet a ztvárňovat vlastní příběhy. Po uzdravení 
natáčel amatérské filmy. Vystudoval drama na Hofstra College (1960) na Long Islandu a 
později film na Kalifornské univerzitě (UCLA; 1967). Během často přerušovaných studií natočil 
ve vlastní produkci erotickou komedii Určitě dnes večer, jež zaujala Rogera Cormana natolik, 
že ambiciózního mladíka zaměstnal ve své produkční společnosti. Coppola vykonával řadu 
funkcí a upozornil na sebe, když přestříhal, předaboval a opatřil novými scénami sovětský sci-
fi snímek Volání dálných světů (1959, Něbo zovjot; r. Alexandr Kozyrev), aby odpovídal 
Cormanovu exploatačnímu vkusu a mohl být uveden do kin pod titulem Battle Beyond the 
Sun. Podobným způsobem upravil ještě několik importovaných titulů. Dostal možnost 
režírovat autorský snímek Dementia 13 a následně získal místo scenáristy ve společnosti 
Seven Arts, jež se později spojila se studiem Warner Brothers, pro které režíroval svůj 
absolventský snímek Teď už jsi velký chlapec a zfilmoval úspěšný broadwayský muzikál 
Divotvorný hrnec. Větší uznání mu přinášela scenáristická tvorba; za podíl na Generálu 
Pattonovi dostal Oscara a Cenu WGA. Aby si zachoval co největší nezávislost na Hollywoodu, 
založil v San Franciscu produkční společnost American Zoetrope (1969), jež měla sloužit jako 
filmařské centrum pro nezávislé tvůrce a v níž byli jeho nejbližšími spolupracovníky 
producenti Fred Roos a Gray Frederickson. Světovou proslulost a řadu cen mu přinesly první 
dva díly rozsáhlé mafiánské ságy Kmotr (Oscar, Zlatý glóbus a Cena WGA za scénář, nominace 
na Oscara za režii) a Kmotr II (Oscary za nejlepší film, scénář a režii), jež pro pozdější uvedení v 
televizi sestříhal v chronologickém sledu. Po letech na ni navázal závěrečnou částí Kmotr III 
(oscarové nominace za nejlepší film a režii), která však už postrádala původní originalitu a 
působivost. Ocenění získal i za svá osobnější díla Lidé deště (Zlatá mušle na MFF v San 
Sebastiánu), Rozhovor (Zlatá palma na MFF v Cannes, Cena NSFC za režii, spol. s filmem 
Kmotr II, nominace na Oscara za nejlepší film a scénář) a zejména za Apokalypsu (Zlatá palma 
na MFF v Cannes ex aequo, Zlatý glóbus za hudbu a za režii, Cena BAFTA za režii, oscarové 
nominace za nejlepší film, scénář a režii), jejíž výroba ho stála několik let života a většinu 
finančních prostředků. Jako producent měl největší úspěch s Lucasovým autobiograficky 
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laděným portrétem několika maturantů Americké graffiti (nominace na Oscara za nejlepší 
film) a s adaptací dětské knížky Waltera Farleyho o přátelství chlapce a koně Černý hřebec. 
Svým jménem také podpořil uvedení některých filmů v americké distribuci, např. 
restaurované verze Ganceova Napoleona, Kurosawova Kagemuši či dokumentů Godfreyho 
Reggia. V roce 1980 zakoupil Hollywood Center Studios, ale kvůli vysokým nákladům, 
spojeným zejména s experimentálním hudebním snímkem Jedna od srdce, byl nucen ho o 
čtyři roky později prodat a vrátit se do severní Kalifornie. Pracoval jako režisér na zakázku, 
jeho tvorba však postupně stagnovala (s výjimkou kultivovaných adaptací Dracula a 
Vyvolávač deště). Zabýval se pěstováním a výrobou vlastního vína v kalifornském Napa 
Valley a jako producent se věnoval televizní tvorbě (nominace na Emmy v kategorii 
minisérií za Odyssea a Bílou velrybu) a také režijní kariéře své dcery Sofie. Byl rovněž 
výkonným producentem TV seriálu podle vlastního filmu The Outsiders (1990, Ztracenci), 
sci-fi seriálu o hrozící vesmírné invazi First Wave (1998-2001, První vlna) a seriálu ze 
zákulisí hudebního vydavatelství Platinum (2003). K režijní práci se vrátil po deseti letech 
jako tvůrce levných intimních snímků, natáčených podle jeho slov především pro vlastní 
potěšení. V současné době pracuje na autobiografickém příběhu o třech generacích 
italoamerické rodiny Distant Vision (Vzdálená vize), jehož první verzi předvedl v červnu 
2015 jako „živý film“ (live cinema) na jevišti v Oklahoma City, odkud byl přenášen do 
vybraných kin na celém světě. Za své dílo byl vyznamenán na festivalech v Benátkách 
(1992), San Sebastiánu (2002), Denveru (2003), Soluni (2005), Cenou Billyho Wildera (NBR; 
1997), Cenou Cechu amerických režisérů (DGA; 1997) a Pamětní cenou Irvinga G. Thalberga 
(2010). Vedle Sofie Coppolaové (nar. 1971) se režii věnuje i jeho syn Roman Coppola (nar. 
1965). S otcem spolupracoval v různých funkcích i nejstarší syn Gian-Carlo Coppola (1963-
1986), který tragicky zahynul při nehodě motorového člunu. Mladší sestra Talia Shireová je 
známou herečkou stejně jako synovec Nicolas Cage. – U nás vyšla o slavném filmaři pouze 
menší monografie Francis Coppola (Miloš Fikejz; ČSFÚ, Praha 1988). – Filmografie: (scénář či 
podíl na něm) This Property Is Condemned (1966, Zakázaný majetek; r. Sydney Pollack – V), 
Paris brûle-t-il? (1966, Hoří Paříž?; r. René Clément), Patton (1969, Generál Patton; r. Franklin 
J. Schaffner – TV), Velký Gatsby (1974, The Great Gatsby; r. Jack Clayton); (režie, není-li 
uvedeno jinak) příběh dvou mladíků, kteří chtějí bojovat proti morálnímu úpadku likvidací 
striptýzových podniků, Tonight for Sure (1962, Určitě dnes večer; + spol. sc., prod.), krvavý 
horor z irského zámku Dementia 13 (1963; + sc.), v newyorských exteriérech natočená 
komedie o mladíkovi, který se vymaní z ochranného vlivu rodičů, You’re a Big Boy Now (1966, 
Teď už jsi velký chlapec; + sc. – TV) s Peterem Kastnerem, pohádkový muzikál Divotvorný 
hrnec (1968, Finian’s Rainbow) s Fredem Astairem a Petulou Clarkovou, příběh těhotné ženy, 
která odejde od manžela a bezcílně projíždí autem zemí, aby překonala duševní depresi, The 
Rain People (1969, Lidé deště; + sc. – TV) s Shirley Knightovou, filmová verze bestselleru 
Maria Puza o osudech newyorské mafiánské rodiny Kmotr (1972, The Godfather; + spol. sc.) s 
Marlonem Brandem a Alem Pacinem, psychologický příběh odborníka na odposlouchávání 
Rozhovor (1974, The Conversation; + sc., prod.) s Genem Hackmanem, pokračování úspěšné 
mafiánské kroniky The Godfather Part II (1974, Kmotr II; + spol. sc., prod. – V) s Alem Pacinem 
a Robertem De Nirem, ambiciózní válečné podobenství na motivy románu Josepha Conrada 
Srdce temnoty, realizované ve filipínských exteriérech, Apokalypsa (1979, Apocalypse Now; + 
spol. sc., spol. hudba, prod., herec) s Martinem Sheenem a Marlonem Brandem, muzikálová 
komedie, natočená ve stylizovaných studiových dekoracích, One from the Heart (1982, Jedna 
od srdce; + spol. sc., prod.) s Fredericem Forrestem a Teri Garrovou, filmové verze dvou 
knížek S.E. Hintonové o dospívající mládeži The Outsiders (1983, Ztracenci; + spol. prod. – TV) 
se C. Thomasem Howellem, Mattem Dillonem a Ralphem Macchiem a Rumble Fish (1983, 
Dravé ryby; + spol. sc., spol. prod. – TV) s Mattem Dillonem a Mickeym Rourkem, nákladný 
retrofilm Cotton Club (1984, The Cotton Club; + spol. nám., spol. sc.) s Richardem Gerem, 
krátký 3D snímek, určený k předvádění v Disneylandech, Captain Eo (1985, Kapitán Eo; + spol. 
sc.) s Michaelem Jacksonem, příběh ženy, která má možnost znovu prožít svůj život, Peggy 
Sue Got Married (1986, Peggy Sue se vdává – V) s Kathleen Turnerovou, pohádka Rip Van 
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Winkle (TV-1986 – V) ze série Faerie Tale Theatre, drama vojáků, sloužících v období války ve 
Vietnamu na národním hřbitově v Arlingtonu, Gardens of Stone (1987, Zahrady z kamene; + 
spol. prod. – V) s Jamesem Caanem, životopisné drama o známém automobilovém 
konstruktérovi Tucker: The Man and His Dream (1988, Tucker: Člověk a jeho sen – TV) s 
Jeffem Bridgesem, epizoda Life Without Zoe (Život bez Zoe; + spol. sc.) z filmu New York 
Stories (1989, Povídky z New Yorku – TV), další díl mafiánské ságy The Godfather Part III 
(1990, Kmotr III; + spol. sc., prod. – V) s Alem Pacinem, nová verze klasické hororové předlohy 
Dracula (1992, Dracula; + spol. prod.) s Garym Oldmanem, smutná komedie o předčasně 
zestárlém chlapci Jack (1996, Jack; + spol. prod.) s Robinem Williamsem v titulní roli, soudní 
drama podle románu Johna Grishama Vyvolávač deště (1997, The Rainmaker; + sc.) s Mattem 
Damonem v úloze začínajícího právníka, bojujícího s velkou zdravotní pojišťovnou, adaptace 
novely rumunského religionisty a spisovatele Mircey Eliadeho Youth Without Youth (2007, 
Mládí bez mládí; + sc., prod.) s Timem Rothem v roli profesora, jenž díky zásahu shůry 
omládne, drama rodinných vztahů ve stylu jihoamerické telenovely Tetro (2009, Tetro; + 
sc., prod.), odehrávající se v Buenos Aires, napůl snový hororový příběh spisovatele Twixt 
(2011, Mezi; + sc., prod.) s Valem Kilmerem; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li 
uvedeno jinak) The Terror (1963, Hrůza; r. Roger Corman; + II. režie), THX-1138 (1970; r. 
George Lucas – TV), The People (TV-1971, Lidé; r. John Korty), American Graffiti (1973, 
Americké graffiti; r. George Lucas – TV), Černý hřebec (1979, The Black Stallion; r. Carroll 
Ballard), Hammett (1982; r. Wim Wenders), The Escape Artist (1982, Mistr úniků; r. Caleb 
Deschanel), Návrat černého hřebce (1983, The Black Stallion Returns; r. Robert Dalva), 
Mishima (1985; r. Paul Schrader), Tough Guys Don’t Dance (1987, Drsňáci netančí; r. Norman 
Mailer – V), Lionheart (1987, Lví srdce; r. Franklin J. Schaffner), Vítr (1992, Wind; r. Carroll 
Ballard), The Secret Garden (1993, Tajemná zahrada; r. Agnieszka Hollandová – V), 
Frankenstein (1994, Frankenstein; r. Kenneth Branagh), My Family/Mi familia (1995, Moje 
rodina; r. Gregory Nava – TV), Don Juan DeMarco (1995, Don Juan DeMarco; r. Jeremy 
Leven), White Dwarf (TV-1995, Bílý trpaslík; r. Peter Markle), Tecumseh: The Last Warrior 
(TV-1995, Tecumseh: Poslední válečník; r. Larry Elikann), Haunted (1995, Pronásledovaný; 
r. Lewis Gilbert – V), Kidnapped (TV-1995, Únos; r. Ivan Passer – TV), Dark Angel (TV-1996, 
Temný anděl; r. Robert Iscove – TV), Survival on the Mountain (TV-1997, Expedice smrti; r. 
John Patterson – V), The Odyssey (TV-1997, Odysseus; r. Andrei Konchalovsky – V), Buddy 
(1997; r. Caroline Thompsonová – V), Outrage (TV-1997, Zuřivost; r. Robert Allan 
Ackerman), Moby Dick (TV-1998, Bílá velryba; r. Franc Roddam – V), The Florentine (1999, 
Bar Florentine; r. Nick Stagliano – V), The Virgin Suicides (1999, Smrt panen; r. Sofia 
Coppolaová – V), The Third Miracle (1999, Třetí zázrak; r. Agnieszka Hollandová – V), 
Goosed (1999, Napálená; r. Aleta Chappelleová), Ospalá díra (1999, Sleepy Hollow; r Tim 
Burton), Dr. Jekyll & Mr. Hyde (TV-1999, Dr. Jekyll a pan Hyde; r. Colin Budds – TV), No 
Such Thing (2001, Nic takového; r. Hal Hartley – TV), CQ (2001; r. Roman Coppola – V), 
Jeepers Creepers (2001, Jeepers Creepers; r. Victor Salva), Pumpkin (2001; r. Adam Larson 
Broder, Tony R. Abrams – TV), Assassination Tango (2002, Vražedné tango; r. Robert Duvall 
– TV), Jeepers Creepers 2 (2002, Jeepers Creepers 2; r. Victor Salva), Ztraceno v překladu 
(2003, Lost in Translation; r. Sofia Coppolaová), Kinsey (2004, Kinsey; r. Bill Condon), Marie 
Antoinette (2005, Marie Antoinetta; r. Sofia Coppolaová – V), Kauza CIA (2006, The Good 
Shepherd; r. Robert De Niro), Odnikud někam (2010, Somewhere; r. Sofia Coppolaová), On 
the Road (2012, Na cestě; r. Walter Salles – TV), Bling Ring: Jako VIPky (2013, The Bling 
Ring; r. Sofia Coppolaová). -mim-  
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Kniha džunglí 
barevný, dobrodružný, trikový, adaptace, přístupný, 1:1,85, 2–D, 3-D, IMAX 3-D, 4-DX, Dolby 
Digital, délka – 106 min. 
 
Původní název: The Jungle Book. Země původu: USA. Výrobce: Fairview Entertainment. Pro 
Walt Disney Studios Motion Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 21.4.2016. Mluveno: 
česky (dabováno – 2-D, 3-D, IMAX, 4-DX). České titulky (2-D). 
 
Distribuce: Falcon (do 20.4.2018). 
 
AUTOŘI: Režie: Jon Favreau. Pomocná režie: Robert Legato (II. režie). Předloha: Rudyard 
Kipling – povídky The Jungle Book (1894, česky naposledy Kniha džunglí, nakl. Dobrovský, 
Praha 2015). Scénář: Justin Marks. Kamera: Bill Pope. Druhá kamera: Robert Legato. 
Architekt: Christopher Glass, Abhijeet Mazumder. Návrhy kostýmů: Laura Jean Shannonová. 
Střih: Mark Livolski. Zvuk: Ronald Judkins. Výkonná produkce: Peter Tobyansen, Molly 
Allenová, Karen Gilchristová. Producent: Jon Favreau, Brigham Taylor. Koproducent: Joyce 
Coxová, John Bartnicki. Vizuální efekty: Robert Legato (supervize), Adam Valdez (supervize), 
Dan Lemmon (supervize), Keith Miller (supervize), Joe Letteri (supervize), Charley Henley 
(supervize), MPC, Weta Digital. Zvláštní efekty: J.D. Schwalm (supervize), Gintar Repecka 
(koordinátor). Animace: Peta Bayley (supervize). Hudba: John Debney. Koordinátor 
kaskadérů: Thomas Robinson Harper, Casey O’Neill.  
 
Hrají: Neel Sethi (Mauglí). 
 
Mluví: Bill Murray (Balú), Ben Kingsley (Baghíra), Idris Elba (Šér Chán), Lupita Nyong’oová 
(Rákša), Scarlett Johanssonová (Ká), Giancarlo Esposito (Akéla), Christopher Walken (král 
Ludvík).  
 
Dabing: Matěj Převrátil (Mauglí), Miroslav Hanuš (Balú), Marek Vašut (Baghíra), Radka 
Přibyslavská (Rákša), Jitka Moučková – (Ká), Lukáš Hlavica (Akéla), Jiří Plachý (král Ludvík – 
zpěv Richard Tesařík).  
 
České titulky: Vojtěch Kostiha. Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: 
Vojtěch Kostiha, Pavel Cmíral (český text písní). Režie české verze: Vladimír Žďánský (Studio 
Virtual). 
 
Ceny: Oscar: nejlepší vizuální efekty (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones). 
 
První hraná adaptace povídek Rudyarda Kiplinga (1865-1936) Kniha džunglí vznikla v roce 
1942 (r. Zoltan Korda) a byla nominována na Oscara ve čtyřech kategoriích (kamera, výprava, 
zvláštní efekty, hudba). Režisér Jon Favreau se v nejnovějším stejnojmenném hraném 
zpracování ovšem inspiroval klasickou animovanou verzí studia Walta Disneyho Kniha džunglí 
(1967, The Jungle Book; r. Wolfgang Reitherman). Dobrodružný příběh nebojácného lidského 
mláděte, vychovaného vlky, zůstal z větší části zachován, odehrává se však díky 
nejmodernějším technologiím v „autentickém“, počítačově generovaném prostředí s 
fotorealistickými a věrohodnými zvířecími protagonisty a s jedinou lidskou postavou chlapce 
Mauglího. – Černý pardál Baghíra kdysi našel v džungli malé děcko a svěřil je vlčímu páru 
Akélovi a Rákše, kteří právě měli mladé. Chlapec má jméno Mauglí a s ostatními vlčaty se učí 
zákonům džungle a různým dovednostem. - Návrat obávaného zlovolného tygra Šéra Chána 
znamená pro asi desetiletého chlapce hrozbu, a tak se Mauglí s vlčí smečkou rozloučí a vydá 
se s Baghírou za lidmi. Tygr je pronásleduje. Omráčí Baghíru. Prchající Mauglí spadne do 
řeky, a když se z ní dostane ven, zhypnotizuje ho krajta Ká. Líčí mu, jak před lety jeho otce 
zabil v džungli Šér Chán. Mauglímu pomůže veselý medvěd Balú. Hoch u něho zůstane. – Šér 
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Chán zákeřně zabije na poradní skále Akélu. – K Balúovi dorazí Baghíra a spolu provázejí 
chlapce k vesnici. Jenže toho cestou unesou opice do pobořeného chrámu ke svému vládci 
králi Ludvíkovi. Obrovitý orangutan chce od hocha přinést z vesnice „rudý květ“ (oheň) a 
řekne mu o Akélově smrti. Mauglí mu s pomocí Baghíry a Balúa uteče. Ukradne ve vsi hořící 
pochodeň. Cestou zpět nechtě zapálí džungli. Svede pak vítězný boj s Šérem Chánem, který 
skončí v plamenech. Sloni požár uhasí. Mauglí už může zůstat v džungli. – Dobrodružné 
filmové vyprávění je velkorysou, (nejen) vizuální poctou respektované knižní předloze. 
Džungle je tu uvěřitelným živoucím organismem. Tvůrci obratně odlehčují napínavé, až 
děsivé okamžiky humornými momenty takovým způsobem, že si film stejnou měrou užijí 
dospělí i děti. –kat- 
 
JON FAVREAU (vl. jm. Jonathan Kolia Favreau, nar. 19.10.1966, Flushing, Queens, New 
York) pochází z učitelské rodiny. Nedokončil studia na Queens College, krátce pracoval jako 
údržbář a nějaký čas cestoval po Spojených státech. Usadil se v Chicagu a připojil se k 
divadelnímu souboru Improv Olympics, kde studoval herectví u Dela Close. Účinkoval také 
ve filmu a jako host v TV seriálech, např. Seinfeld (uveden v TV), Chicago Hope (Nemocnice 
Chicago Hope – TV), The Larry Sanders Show, Fallen Angels (Padlí andělé – TV), Tracey 
Takes On… (Tracey o…), Friends (Přátelé – TV), v němž ztělesnil počítačového magnáta 
Petea Beckera, The Sopranos (Sopranovi – TV), The King of Queens (Dva z Queensu – TV), 
My Name Is Earl (Jmenuju se Earl – TV), Monk (Můj přítel Monk – TV). V polovině 90. let se 
vydal do Los Angeles. Začal posilovat, zhubl a snažil se prorazit. Napsal scénář o 
zkušenostech nezaměstnaného herce, nazvaný později Proutníci, jejž prodal režisérovi 
Dougu Limanovi, který byl ochoten obsadit do hlavních rolí Favreaua a jeho přítele Vince 
Vaughna. Divácký i kritický ohlas filmu mu pomohly v další kariéře. Vytvořil např. titulní 
postavu boxera v životopisném TV dramatu Rocky Marciano, hrál hlavní role v nezávislých 
dílech (Láska a sex, Velká prázdnota), ale uplatnil se také ve výrazných vedlejších partech v 
hollywoodských filmech, v katastrofickém snímku Drtivý dopad (lékař Gus Partenza), ve 
fotbalové komedii Náhradníci (jeden z hráčů Daniel Bateman), v komiksové adaptaci 
Daredevil (kamarád a společník titulního hrdiny Franklin Nelson) nebo v romantické 
komedii Lepší pozdě nežli později (Harryho asistent Leo). Přešel na druhou stranu kamery. 
Jako režisér se podílel na TV seriálu Undeclared (Kolej, základ života – TV), In Case of 
Emergency (V naléhavém případě; + spol. prod.), Revolution (Revoluce; + spol. prod. – TV), 
The Office (Kancl – TV), About a Boy (Jak na věc; + spol. prod.), natočil tři neprodané piloty 
a po několika pokusech o různé žánry se zavedl jako úspěšný tvůrce velkorozpočtových 
akčních snímků (výroční sci-fi cena Saturn za režii prvního Iron Mana). Byl moderátorem 
úspěšné talk show Dinner for Five (2001-05, Večeře pro pět; + spol. prod.), za niž byl jako 
výkonný producent nominován na Cenu Emmy. V listopadu 2000 se jeho ženou stala 
lékařka Joya Tillemová, s níž vychovává tři děti. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno 
jinak) Folks! (1992, Cena úspěchu dojde!; r. Ted Kotcheff – TV), Hoffa (1992, Hoffa; r. 
Danny DeVito), Rudy (1993, Bourák; r. David Anspaugh – V), PCU (1994, PCU – Univerzita 
nebo klášter; r. Hart Bochner – V), Mrs. Parker and the Vicious Circle (1994, Paní Parkerová 
a začarovaný kruh; r. Alan Rudolph – TV), kr. f. Grandpa’s Funeral (TV-1994, Dědečkův 
pohřeb; r. Patricia Resnicková), Speechless (1994, Bez řečí; r. Ron Underwood – V), Batman 
navždy (1995, Batman Forever; r. Joel Schumacher), Notes from Underground (1995, 
Zápisky z podzemí; r. Gary Walkow), Swingers (1996, Proutníci; r. Doug Liman; + sc., spol. 
prod. – TV), Just Your Luck (1996, Jenom tvoje štěstí; r. Gary Auerbach), Persons Unknown 
(1996, Hra o život; r. George Hickenlooper – V), Dogtown (1997; r. George Hickenlooper), 
Drtivý dopad (1998, Deep Impact; r. Mimi Lederová), Šest pohřbů a jedna svatba (1998, 
Very Bad Things; r. Peter Berg), Rocky Marciano (TV-1999; r. Charles Winkler – TV), Love & 
Sex (2000, Láska a sex; r. Valerie Breimanová – V), The Replacements (2000, Náhradníci; r. 
Howard Deutch – V), Daredevil (2003, Daredevil; r. Mark Steven Johnson), The Big Empty 
(2003, Velká prázdnota; r. Steve Anderson; + spol. prod.), Lepší pozdě nežli později (2003, 
Something’s Gotta Give; r. Nancy Meyersová), Wimbledon (2004, Wimbledon; r. Richard 
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Loncraine), Rozchod! (2006, The Break-Up; r. Peyton Reed), anim. f. Lovecká sezóna (2006, 
Open Season; r. Jill Cultonová, Roger Allers; hlas), Čtvery Vánoce (2008, Four Christmases; 
r. Seth Gordon), Kámoš k pohledání (2008, I Love You, Man; r. John Hamburg), G-Force 
(2009, G-Force; r. Hoyt H. Yeatman, Jr.; hlas), Trable v ráji (2009, Couples Retreat; r. Peter 
Billingsley; + spol. sc.), Brother’s Justice (2010, Bratrova spravedlnost; r. Dax Shepard, 
David Palmer), Ošetřovatel (2011, Zookeeper; r. Frank Coraci; hlas), John Carter mezi 
dvěma světy (2012, John Carter; r. Andrew Stanton), People Like Us (2012, Lidé jako my; r. 
Alex Kurtzman – V), Z cizího krev neteče (2013, Identity Thief; r. Seth Gordon), Vlk z Wall 
Street (2013, The Wolf of Wall Street; r. Martin Scorsese), Vincentův svět (2015, 
Entourage; r. Doug Ellin), Term Life (2015, Pojištěný život; r. Peter Billingsley); (režie, není-li 
uvedeno jinak) komediální piloty Bad Cop, Bad Cop (TV-1998, Zlý polda, zlý polda; + sc., 
spol. prod.), Smog (TV-1999; + sc., spol. prod.) a Life on Parole (TV-2003, Život v 
podmínce); nezávislá komedie Made (2001, Ranaři; + sc., spol. prod., herec – TV), v níž hrál 
s Vincem Vaughnem, úspěšná sváteční pohádka Elf (2003, Vánoční skřítek; + herec – V) s 
Willem Ferrellem, dětský snímek podle knížky Chrise Van Allsburga Zathura: Vesmírné 
dobrodružství (2005, Zathura: A Space Adventure), nákladné komiksové adaptace Iron 
Man (2008, Iron Man; + spol. prod., herec) a Iron Man 2 (2010, Iron Man 2; + spol. prod., 
herec) s Robertem Downeym, Jr., akční sci-fi western Kovbojové a vetřelci (2011, Cowboys 
& Aliens; + spol. prod.) s Danielem Craigem a Harrisonem Fordem, komediální příběh 
kuchaře, který přijde o svůj podnik, Chef (2014, Šéf; + sc., spol. prod., herec – TV), v němž 
hrál titulní roli, výpravná adaptace klasické knížky Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí (2016, 
The Jungle Book); (podíl na výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) The First $20 Million 
Is Always the Hardest (2002, Prvních 20 milionů je nejtěžších; r. Mick Jackson; spol. sc. – V), 
Avengers (2012, Avengers; r. Joss Whedon), Iron Man 3 (2013, Iron Man Three; r. Shane 
Black; + herec), Avengers: Age of Ultron (2015, Avengers: Age of Ultron; r. Joss Whedon).
 -mim- 
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Kolonie 
barevný, politický, historický, thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, délka – 
110 min. 
 
Původní název: Colonia. Německý název: Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück. Země 
původu: SRN, Lucembursko, Francie. Výrobce: Majestic Filmproduktion. Koprodukce: Iris 
Productions, Rat Pack Filmproduktion, Rézo Productions, Fred Films. Ve spolupráci: 
ProSieben, Sky. S podporou: FilmFernsehfonds Bayern, Medienboard Berlin-Brandenburg, 
FFA, DFFF, Luxembourg Film Fund, Program Media EU. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 
14.4.2016. Mluveno: anglicky, španělsky (titulky). – Od držitele Oscara Floriana 
Gallenbergera. 
 
Distribuce: CinemArt (do 10.12.2026). Lokace: Chile, Argentina – Buenos Aires, SRN – Berlín, 
Lucembursko. 
 
AUTOŘI: Režie: Florian Gallenberger. Scénář: Torsten Wenzel, Florian Gallenberger. Kamera: 
Kolja Brandt. Architekt: Bernd Lepel. Návrhy kostýmů: Nicole Fischnallerová. Masky: 
Waldemar Pokromski (návrhy masek a účesů), Claudine Moureaudová (návrhy masek a 
účesů). Střih: Hansjörg Weissbrich. Zvuk: Carlo Thoss, Frank Kruse, Bruno Tarrière. Výkonná 
produkce: Rüdiger Böss, Dirk Schürhoff. Producent: Benjamin Herrmann. Koproducent: 
Nicolas Steil (Iris Productions), Christian Becker (Rat Pack Filmproduktion), Jean-Michel Rey 
(Rezo Productions), James Spring (Fred Films). Vizuální efekty: Dominik Trimborn. Zvláštní 
efekty: Ken Fitzke (koordinátor). Hudba: André Dziezuk, Fernando Velázquez. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Torsten Jerabek. 
 
Hrají: Emma Watsonová (Lena), Daniel Brühl (Daniel), Michael Nyqvist (Paul Schäfer), 
Richenda Careyová (Gisela), Vicky Kriepsová (Ursel), Jeanne Wernerová (Doro), Julian 
Ovenden (Roman), August Zirner (velvyslanec), Martin Wuttke (Niels Biedermann), César 
Bordón (Manuel Contreras), Nicolás Barsoff (Jorge).  
 
České titulky: Filmprint Digital.  
 
Politický thriller Floriana Gallenbergera Kolonie má sice fiktivní příběh, ale jinak vychází ze 
skutečných událostí z Chile v roce 1973. Děj se odehrává v Colonia Dignidad (Kolonie 
Důstojnost), kterou v roce 1961 založil Němec Paul Schäfer (1921-2010) jako misii pro svou 
křesťanskou sektu. Po změně režimu zde pinochetovská tajná policie DINA ilegálně mučila 
politické vězně. Paul Schäfer zároveň obchodoval s vládou se zbraněmi a bojovým plynem. 
Byl také chráněncem německé ambasády. – Letuška Lena miluje výtvarníka Daniela. Oba jsou 
Němci a oba se setkají v Chile v době, kdy hrozí občanská válka. Daniel se angažuje v 
levicovém hnutí. Po převratu jsou zadrženi na ulici. Lena je propuštěna, ale mladík skončí v 
podzemních katakombách, kde je krutě mučen. Dívka zjistí, že by mohl být v Colonii Dignidad 
a vydá se tam, přičemž předstírá nadšenou víru v Boha. Paul Schäfer, zvaný Pius, ji přijme. V 
pečlivě střežené latifundii vládne přísný režim. Všichni musejí od rána do večera pracovat a 
zúčastnit se i pravidelného vymývání mozků fanatickým vůdcem sekty (který je na 
chlapečky). Lena se posléze setká s Danielem, který je po mučení považován za 
slabomyslného. Dvojici se po sto třiceti dvou dnech podaří uniknout podzemní chodbou (v 
níž byly mučírny) těsně předtím, než má být Daniel podroben testu sarinem. Prchá s nimi i 
dcera dozorkyně Gisely, těhotná Ursel, která však zahyne. Dvojice se dostane na německou 
ambasádu a jen díky spřízněnému pilotovi se jí na poslední chvíli podaří uniknout před 
Schäferem, informovaným přímo odtud. – Pravda o Colonii Dignidad vyšla zcela najevo až po 
roce 1990. Paul Schäfer byl zatčen v roce 2004 v Argentině a odsouzen na 33 let. Zemřel v 
roce 2010. – Snímek se opírá o realistické líčení období puče v Santiagu de Chile a o 
zachycení atmosféry v kolonii. Předností je jeho mezinárodní obsazení. Svým námětem i 
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zpracováním připomíná další snímky o Chile v oné době. – Upozorňujeme, že pod stejným 
názvem byl u nás uveden východoněmecký snímek Kolonie (1981, Die Kolonie; r. Horst E. 
Brandt), jenž se odehrává v obdobné (možná stejné) německé misii v nejmenované 
jihoamerické zemi. -tbk- 
 
FLORIAN GALLENBERGER (nar. 1972, Mnichov) studoval rok filozofii, psychologii a ruštinu 
než v roce 1992 přestoupil na Vysokou televizní a filmovou školu v Mnichově, kterou 
ukončil v roce 1999 krátkým absolventským snímkem Chci být, za nějž získal Studentského 
Oscara, ale zejména Oscara za krátký hraný film. Během studia natočil několik filmů a 
spolupracoval s dalšími studenty s Wimem Wendersem na dokumentu Bratři 
Skladanowští. V celovečerní hrané tvorbě debutoval snímkem Stíny času. – Filmografie: 
(režie, scénář, či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. film Der Schlag ans Hoftor (1990, 
Rána na vrata), kr. studentský f. Mysterium einer Notdurftanstalt (1993, Tajemství 
záchodku), fiktivní dokument Die Gebrüder Skladanowsky (1996, Bratři Skladanowští; r. 
Wim Wenders; podíl na režii, spol. sc.), kr. studentské filmy Hure (1997, Děvka), Der grosse 
Lacher (1997, Velký smíšek; r. Benjamin Herrmann; spol. sc.), Buck (1997; + prod.), Tango 
Berlin (1997; spol. r. Germán Kral; + spol. střih) a absolventský střm. f. o boji dětí o přežití v 
ulicích mexické metropole Quiero ser (1999, Chci být; + prod.), kolektivní snímek Honolulu 
(2000; spol. r.), psychologické drama z Indie před získáním nezávislosti Schatten der Zeit 
(2004, Stíny času), historické drama z Nankingu v roce 1937 o německém obchodníkovi a 
jeho ženě John Rabe (2009, John Rabe – Ctihodný občan Třetí říše - V), Hin und weg (2014, 
Sem a tam; r. Christian Zübert; spol. prod.), politické drama z Chile v roce 1973, 
odehrávající se po pinochetovském převratu v prostředí německé sekty, vedené 
fanatickým vůdcem, Kolonie (2015, Colonia) s Emmou Watsonovou, Danielem Brühlem a 
Michaelem Nyqvistem). -tbk- 
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Komorná 
barevný, psychologický, erotický, historický, 15 přístupnost, 1:2,39, 2–D, MP4, Dolby Digital 
5.1, dlouhý – 145 min. 
 
Původní název: Ag-ha-ssi. Anglický název: The Handmaiden. Země původu: Jižní Korea. 
Výrobce: Moho Films, Yong Film. Pro CJ Entertainment. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
11.8.2016. Mluveno: korejsky, japonsky (české titulky). – Komu se dá věřit, když jde o lásku a 
bohatství? Od režiséra filmů Old Boy a Nebohá paní Pomsta. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 23.2.2026). Lokace: Japonsko: Nagoja (ostrov Honšú). Jižní Korea: 
Ansong (provincie Kjonggi), Goheung (provincie Jeollanam), Pchjongčchang (provincie 
Kangwon). 
 
AUTOŘI: Režie: Park Chan-wook. Předloha: Sarah Watersová (román Fingersmith, 2002, 
česky Zlodějka, nakl. Argo, Praha 2008). Scénář: Chung Seo-kyung, Park Chan-wook. Kamera: 
Chung Chung-hoon. Architekt: Ryu Seong-hee. Návrhy kostýmů: Cho Sang-kyung. Masky: 
Song Jong-hee (+ účesy). Střih: Kim Sang-bum, Kim Jae-bum. Zvuk: Jung Gun, Kim Suk-won 
(design zvuku). Výkonná produkce: Miky Lee. Producent: Park Chan-wook, Syd Lim. 
Koproducenti: Yoon Suk-chan, Kim Jong-dae, Wonjo Jeong. Vizuální efekty: Lee Jeon-hyoung 
(supervize), 4th Creative Party. Hudba: Cho Young-wuk. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. 
 
Hrají: Kim Min-hee (paní Hideko), Kim Tae-ri (komorná Nam Sukhui/Tamako/Okču), Ha Jung-
woo (hrabě Fudžiwara), Cho Jin-woong (strýček Kózuki), Moon So-ri (tetička), Kim Hae-sook 
(paní Sasaki).  
 
České titulky: Haruna Honcoopová (Filmprint Digital). 
 
Cena: MFF v Cannes 2016: Cena Vulkán za technickou kvalitu (architektka Ryu Seong-hee). 
Cena LAFCA: nejlepší výprava (Ryu Seong-hee). 
 
Přestože Park Chan-wook patří mezi nejvýraznější osobnosti současné jihokorejské 
kinematografie, je historické erotické drama Komorná teprve jeho třetím filmem v české 
distribuci. Po neblahé zkušenosti s anglosaskou produkcí při natáčení černohumorného 
thrilleru Tajemství rodiny Stokerů (2013, Stoker) se Park vrátil do vlasti s volnou adaptací 
románu britské spisovatelky Sarah Watersové Zlodějka. Děj spletitého milostného příběhu 
komorné a její paní přesadil z viktoriánské Anglie do Koreje během japonské okupace ve 30. 
letech minulého století. Film se odehrává (stejně jako kniha) ve třech částech. - Část I. 
Zkušená chudá dívka Sukhui, vychovaná stejně jako další sirotci šejdířkou Poksun, je 
korejským podvodníkem, který se vydává za japonského hraběte Fudžiwaru, vyslána jako 
komorná do odlehlého honosného sídla boháče Kózukiho, kde starý muž žije s mladičkou 
neteří Hideko. Sadistický muž je sběratelem pornografické literatury, z níž musí Hideko 
předčítat pozvaným mužům. Po tetině smrti, jež měla vypadat jako sebevražda, si chce 
Kózuki svou neteř vzít, a získat tak její velké dědictví. Stejný úmysl má Fudžiwara. Úkolem 
Sukhui je přesvědčit Hideko, aby si vzala právě jeho. Po svatbě chce dát hrabě manželku 
zavřít do blázince a užívat si její peníze. Hideko a Sukhui (zvaná též Tamako či Okču) se 
intimně sblíží a podle Fudžiwarova plánu prchnou do Japonska. Po svatbě však novomanželé 
dají do blázince zavřít Sukhui, již vydávají za pomatenou hraběnku Hideko, která si myslí, že 
je korejská komorná. – Část II. Hideko vzpomíná na strýcův teror, jejž zakusila v dětství. 
Vyjde najevo, že Fudžiwara s ní byl na Sukhui domluven. Jenže vše změnil milostný vztah 
mezi oběma dívkami. – Část III. Sukhui věděla od Hideko dopředu o zradě. Podaří se jí utéct z 
ústavu při založeném požáru. Hideko hraběte uspí opiem a se Sukhui a taškou plnou peněz 
odplují do Šanghaje. Fudžiwara skončí v zajetí u Kózukiho, který ho podrobí krutému mučení. 
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Muž jej požádá o své cigarety naplněné rtutí. Oba zemřou. – Vizuálně vytříbený erotický 
thriller chvílemi útočí na divákovy smysly až zbytečně mnoha atrakcemi, jež odvádějí 
pozornost od ústředního příběhu ženské emancipace. Díky semknutému a vzdor střídání 
hledisek a skokům v čase přehlednému vyprávění jde o napínavou a podmanivou podívanou. 
Film, který soutěžil v Cannes, viděly v jihokorejských kinech během prvního víkendu téměř 
dva miliony diváků. Zvláštností české verze jsou dvoubarevné titulky: překlad z japonštiny je 
žlutý, z korejštiny bílý. – Podle románu vznikl třídílný televizní seriál se Sarah Hawkinsovou a 
Elaine Cassidyovou Fingersmith (2005, Zlodějka; r. Aisling Walshová - V)  –mrš- 
 
PARK CHAN-WOOK [Pak Čchan-uk] (nar. 23.8.1963, Soul) vystudoval filozofii na univerzitě 
v Sogangu, kde založil klub Filmový gang. Napsal řadu kritických studií o pravidlech 
filmových žánrů a o fenoménu tzv. kultovního filmu. Vlastní filmařskou dráhu zahájil jako 
asistent režie a během 90. let se zařadil mezi nejúspěšnější domácí režiséry, jejichž filmy 
jsou také pravidelně uváděny na mezinárodních festivalech (u nás na MFF v Karlových 
Varech nebo na akci Filmasia). Z významných ocenění připomínáme Velkou cenu poroty na 
MFF v Cannes 2004 (Old Boy), Cenu Alfreda Bauera na MFF v Berlíně 2007 (Jsem kyborg, 
ale to nevadí), Cenu poroty ex aequo na MFF v Cannes 2009 (Žízeň), Zlatý medvěd za 
nejlepší krátký film na MFF v Berlíně 2011 (Noční rybolov). Některá jeho díla se vyznačují 
extrémním násilím, zároveň však oslovují diváky naléhavostí sdělení a vizuální 
vytříbeností. Jeho tvorbě je věnována analytická stať ve Filmu a době č. 3/2006. Mladší 
bratr Park Chan-kyong (nar. 1965) je výtvarníkem a rovněž filmařem. – Filmografie: (režie a 
podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) gangsterka Daleun... haega kkuneun kkum (1992, 
Měsíc je… snem Slunce), akční černá komedie Saminjo (1997, Trojice), kr. f. Simpan (1999, 
Soud; + spol. prod.), drama o strážcích demilitarizované zóny mezi oběma Korejemi 
Gongdong gyeongbi guyeok JSA (2000, Pohraniční pásmo), první díl volné „trilogie o 
pomstě“, psychothriller, v němž se hluchoněmý hrdina snaží všemožnými prostředky 
zajistit transplantaci ledvin pro malou sestru, Boksuneun naui geot (2002, Má je pomsta), 
druhý díl trilogie Old Boy (2003, Old Boy), epizoda N.E.P.A.L. z filmu Yeoseot gae ui siseon 
(2003, Být na mém místě), epizoda Cut (Střih) z filmu Saam gaang yi (2004, Tři… Extrémy), 
třetí díl trilogie, akční drama o propuštěné vězenkyni, hledající odplatu za nespravedlivé 
odsouzení, Nebohá paní Pomsta (2005, Chinjeolhan geumjassi), romantická sci-fi komedie 
o dívce, považující se za kyborga, a o mladíkovi, věřícím, že dokáže lidem krást jejich 
charaktery, Ssa-i-bo-geu-ji-man-gwen-chan-a (2006, Jsem kyborg, ale to nevadí; + spol. 
prod.), horor o katolickém knězi nakaženém při lékařském experimentu smrtícím virem, 
jenž ho promění v upíra, Bakjwi (2009, Žízeň; + spol. prod.), střm. fantasy Paranmanjang 
(2011, Noční rybolov; spol. r. Park Chan-kyong; + spol. prod.), podíl na kolektivním snímku 
60 Seconds of Solitude in Year Zero (2011, 60 vteřin samoty v roce nula), kr. drama 
Cheonchooleoram (2012, Denní výlet), mysteriózní thriller o tajemném strýci, který se 
nastěhuje k osmnáctileté dívce a její matce, Stoker (2013, Tajemství rodiny Stokerů; režie – 
V), natočený v britsko-americké koprodukci, kr. f. A Rose Reborn (2014, Znovuzrozená 
růže), historické erotické drama, volně inspirované románem Sarah Watersové Zlodějka, 
nazvané Komorná (2016, Ag-ha-ssi; režie); (podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) 
Anakiseuteu (2000, Anarchisté; r. Yu Yong-sik), The Humanist (2001, Humanista; r. Lee Mu-
yeong), Cheoleobtneun anaewa paramanjanhan nampyeon geurigo taekwon sonyeo 
(2002, Bizarní milostný trojúhelník; r. Lee Mu-yeong), Sonyeon, Cheonguk-e gada (2005, 
Chlapec, který přišel do nebe; r. Yun Tae-yeong), Misseu hongdangmu (2008, Paní 
Ředkvička; r. Lee Kyoung-mi), Snowpiercer (2013, Ledová archa; r. Bong Joon-ho; spol. 
prod. - V). -fik- 
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Komuna 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 112 min. 
 
Původní název: Kollektivet. Země původu: Dánsko, Švédsko, Nizozemsko. Výrobce: Zentropa 
Entertainments 19. Ve spolupráci s Toolbox Film. Koprodukce: Film i Väst, Zentropa 
International Sweden, Topkapi Films, Zentropa International Netherlands. S přispěním Det 
Danske Filminstitut, DR, Eurimages, Nordisk Film & TV Fond, The Netherlands Film Fund, 
Svenska Filminstitutet, SVT, Media EU. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 2.6.2016. Mluveno: 
dánsky (české titulky). – Víc než rodina. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Dánsko - Kodaň. 
 
AUTOŘI: Režie: Thomas Vinterberg. Předloha: Thomas Vinterberg, Mogens Rukov - divadelní 
hra Kollektivet (2011, Komuna). Scénář: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm. Kamera: 
Jesper Tøffner. Architekt: Niels Sejer. Návrhy kostýmů: Ellen Lensová. Střih: Anne 
Østerudová, Janus Billeskov Jansen. Zvuk: Anne Jensenová, Kristian Selin Eidnes Andersen. 
Výkonná produkce: Marie Gadeová. Producent: Sisse Graum Jørgensenová, Morten 
Kaufmann. Vizuální efekty: Luuk Mejer (supervize). Hudba: Fons Merkies. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Dennis Albrethsen.  
 
Hrají: Trine Dyrholmová (Anna), Ulrich Thomsen (Erik), Helene Reingaard Neumannová 
(Emma), Martha Sofie Wallstrøm Hansenová (Freja), Lars Ranthe (Ole), Fares Fares (Allon), 
Magnus Millang (Steffen), Julie Agnete Vangová (Mona), Anne Gry Henningsenová (Ditte), 
Sebastian Grønnegaart Milbrat (Vilads), Rasmus Lind Rubin (Peter). 
 
České titulky: Helena Březinová (Filmprint Digital).  
 
Ceny: MFF v Berlíně 2016: Stříbrný medvěd pro nejlepší herečku (Trine Dyrholmová). 
Evropské filmové ceny: Evropští střihači roku (Anne Østerudová, Janus Billeskov Jansen). 
 
Dánský filmař Thomas Vinterberg natočil snímek Komuna podle stejnojmenné divadelní hry, 
kterou napsal se svým častým spolupracovníkem, dramatikem a scenáristou Mogensem 
Rukovem (1943-2015). Podobně jako ve většině svých filmů, i zde se věnuje rodinným 
vazbám a vztahům ve vymezeném společenství. – Vysokoškolský pedagog, architekt Erik, 
zdědí v polovině sedmdesátých let po otci vilu na předměstí Kodaně. Chce ji prodat, ale 
manželka, populární televizní hlasatelka Anna, jej přesvědčí, že by v ní mohli bydlet s přáteli. 
A tak do domu kromě jejich čtrnáctileté dcery Freji přibudou rodinný přítel Ole, lehkomyslná 
třicátnice Mona, manželé Ditte a Steffen se sedmiletým Viladsem, trpícím nevyléčitelným 
srdečním onemocněním, a čtyřicátník Allon se sklonem k častému pláči. Soužití je zpočátku 
pohodové a až bujaře veselé. Vše se řeší na domovních schůzích hlasováním. Erik se však v 
hlučné společnosti cítí osamělý. Má pocit, že ho Anna přehlíží. Sblíží se se studentkou 
Emmou. Freja záměrně přijde o panenství s o něco starším spolužákem Peterem. Vánoční 
veselí u stromečku zkalí Viladsova mdloba. Když na jaře dospělí kromě Erika odjedou na 
venkov, Freja přistihne v ložnici Emmu a otce. Erik se pak Anně přizná, i když podle dcery by 
neměl. Odstěhuje se s milenkou na fakultu. Žena mu později navrhne, aby se vrátil i s 
Emmou zpět. Ostatní to odhlasují. Jenže Anna navzdory urputné snaze vzniklou situaci 
neustojí. Upadne do depresí a začne pít. Dostane výpověď v práci. Freja s pláčem na schůzi 
rozhodne, že z vily má odejít Anna a ne Erik. Je přesvědčená, že to matce prospěje. Vilads 
zemře. Vyrovnaná Anna po jeho pohřbu komunu opustí. – Snímek, v němž Vinterberg zúročil 
vzpomínky na své podobně prožité dětství, nezapře divadelní předlohu a připomíná jeho 
slavnou Rodinnou oslavu (1998), i když není natočena podle pravidel někdejšího manifestu 
Dogma 95. –kat- 
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THOMAS VINTERBERG (nar. 19.5.1969, Kodaň) ukončil Dánskou národní filmovou školu v 
Kodani (1993) absolventským půlhodinovým snímkem Poslední kolo, nominovaným na 
studentského Oscara. S úspěchem se setkal na řadě festivalů krátkých filmů (mj. Brest, 
Clermond-Ferrand) i jeho další krátký film Chlapec, který chodil pozpátku (národní výroční 
cena Robert za režii). Trvalé místo v dějinách světové kinematografie mu však zajistil jeho 
druhý celovečerní snímek Rodinná oslava (mj. Zvláštní cena poroty ex aequo na MFF v 
Cannes 1998, Evropský objev roku - Fassbinderova cena, Ceny LAFCA a NYFCC pro nejlepší 
zahraniční film, sedm cen Robert a tři výroční ceny Bodil), jenž byl prvním titulem 
natočeným podle pravidel a produkčních podmínek minimalistického filmařského 
manifestu Dogma 95, reagujícího na líbivost a povrchnost soudobé kinematografie. 
Vinterberg byl s Larsem von Trierem a dalšími mladými dánskými režiséry spoluiniciátorem 
tohoto generačního programu, v jehož přísných intencích vzniklo ve světě několik desítek 
filmů, přičemž samotní strůjci hnutí Dogma své postoje a zásady přehodnotili, jak 
dosvědčují právě Vinterbergova následující díla, realizovaná v zahraničních koprodukcích. 
Jeho filmy se dočkaly mnoha ocenění, z nichž připomínáme alespoň Cenu ekumenické 
poroty na MFF v Cannes, Evropskou filmovou cenu za scénář, výroční dánskou cenu Bodil 
za nejlepší film a nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za nejlepší 
cizojazyčný film za drama Hon. Ačkoliv známý dánský filmař střídá a mísí různé žánrové 
polohy, většina jeho tvorby vypovídá o morální a etické krizi současného světa, již sonduje 
prostřednictvím intimních rodinných a citových problémů protagonistů. Vinterberg je 
spolumajitelem produkční společnosti Nimbus Films. K jeho častým spolupracovníkům 
patřili či patří scenáristé Mogens Rukov a Tobias Lindholm, kameramani Anthony Dod 
Mantle a Charlotte Bruus Christensenová, islandská střihačka Valdís Óskarsdóttirová a 
herec Thomas Bo Larsen. Byl oficiálním hostem MFF v Karlových Varech 2004 a na 
Febiofestu 2009 byla za režisérovy účasti uvedena přehlídka čtyř jeho filmů. – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) střm. f. o mladém uvaděči v kině a o drogovém opojení 
Sneblind (1990, Sněžná slepota; + sc., prod.), kr. školní filmy Sidste omgang (1993, Poslední 
kolo) a Slaget på tasken (TV-1994, Hrubý odhad; + spol. sc.), kr. f. v truffautovském duchu 
Drengen der gik baglaens (1994, Chlapec, který chodil pozpátku; + spol. sc.), road movie o 
dvou mladých kriminálnících, prchajících před zákonem přes hranice, De største helte 
(1996, Největší hrdinové; + spol. sc.), společenskokritické drama, v němž při hostině k 
narozeninovému výročí úspěšného hoteliéra, vyjdou na povrch traumata jeho potomků, 
Rodinná oslava (1998, Festen; + nám., spol. sc., herec), povídka z kolektivního experimentu 
s námětem bankovní loupeže, plánované ze Silvestra na Nový rok, D-dag (TV-2000, Den D), 
mezinárodní koprodukce s hollywoodským hvězdami, žánrově kombinující drama s prvky 
thrilleru, romance a sci-fi v příběhu manželů, jejichž životní dráhy a osudy se rozcházejí a 
opět prolínají, It’s All About Love (2002, Za všechno může láska; + spol. sc. – V), 
psychologické drama z prostředí dospívajících outsiderů, kteří propadli vášni ke střelným 
zbraním, Můj miláček ráže 6,65 (2004, Dear Wendy), smutná komedie, reflektující s 
ironickým nadhledem spletité rodinné a milostné vztahy během oslav v malebném 
venkovském městečku, Když se muž vrací domů (2008, En mand kommer hjem; + spol. sc.), 
depresivní psychologické drama dvou bratrů, pronásledovaných pocitem viny za smrt 
sourozence, Submarino (2010, Submarino; + spol. sc.), další psychologické drama o 
venkovském učiteli, neprávem obviněném z pedofilie a ostrakizovaném místním 
společenstvím, Hon (2012, Jagten; + spol. sc.), nová adaptace klasického románu Thomase 
Hardyho o životě na anglickém venkově v druhé polovině 19. století Daleko od hlučícího 
davu (2015, Far from the Madding Crowd), drama o skupině čtyřicátníků, kteří v 70. letech 
začnou žít ve společné domácnosti, Komuna (2015, Kollektivet; + spol. nám., spol. sc.). -fik- 
  



233 
 

Krásné dny v Aranjuez 
barevný, psychologický, poetický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 3–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 97 min. 
 
Původní název: Les beaux jours d’Aranjuez. Země původu: Francie, SRN, Portugalsko. 
Výrobce: Alfama Films Production, Neue Road Movies. Ve spolupráci s Leopardo Filmes. S 
podporou CNC, FFA, Medienboard, Film- und Medienstiftung NRW, Rádio Televisão de 
Portugal. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 20.10.2016. Mluveno: francouzsky, německy, 
španělsky (titulky). – Podle divadelní hry Petera Handkeho. 
 
Distribuce: CinemArt (do 10.11.2025). Lokace: Francie: Vexin, Paříž. 
 
AUTOŘI: Režie: Wim Wenders. Předloha: Peter Handke (hra Les beaux jours d’Aranjuez, 
2012, Krásné dny v Aranjuez). Scénář: Wim Wenders. Kamera: Benoît Debie. Architekt: 
Virginie Hernvannová, Thierry Flamand. Návrhy kostýmů: Judy Shrewsburyová. Střih: 
Béatrice Babinová. Zvuk: Pierre Tucat, Ansgar Frerich. Producent: Paolo Branco, Gian-Piero 
Ringel. Použitá hudba: různé skladby a písně. Stereografie: Joséphine Derobeová. 
 
Hrají: Reda Kateb (muž), Sophie Seminová (žena), Jens Harzer (spisovatel), Nick Cave (Nick 
Cave), Peter Handke (zahradník).  
 
České titulky: Jana Šteffl (Filmprint Digital).  
 
Nezvyklý snímek Krásné dny v Aranjuez natočil Wim Wenders podle stejnojmenné divadelní 
hry svého přítele a dlouholetého spolupracovníka, rakouského spisovatele a dramatika 
Petera Handkeho, která má podtitul Letní dialog. Právě podtitul přesně vyjadřuje atmosféru i 
náplň filmu. Rozhovor mezi mužem a ženou (mezi nimiž je blíže nedefinovaný vztah) se 
odehrává na terase staré vily (ve které žila Sarah Bernhardtová) pod porostlou pergolou a s 
výhledem do kraje. Promluvy doplňují přirozené zvuky okolí a také šumění větru. Obě 
postavy se na terase zjeví v okamžiku, kdy spisovatel usedne v pracovně s oknem na terasu k 
psacímu stroji a počne psát nové dílo. V dialogu, podněcovaném převážně mužovými 
otázkami a ženinými odpověďmi, se obě postavy zabývají minulostí, ženinými prvními 
sexuálními zkušenostmi, vzpomínkami na dětství a na různé zážitky. K těm patří i mužova 
návštěva ve španělském městě Aranjuez, kde ho zaujaly mj. divoce rostoucí rostliny z 
někdejších královských zahrad. Vycházejí najevo rozdíly v mužském a ženském pohledu na 
život. Zároveň jako by docházelo k verbální interakci mezi autorem a jeho postavami. 
Spisovatel občas pustí písničku ze starého jukeboxu Wurlitzer. Když zazní píseň Nicka Cavea 
Into My Arms, zjeví se nakrátko zpěvák za klavírem v domě a zpívá píseň naživo. - Kromě 
soundtracku hraje důležitou roli i zvolený formát 3-D, který si Wenders vyzkoušel už v 
uměleckém dokumentu Pina (2011, Pina) o slavné choreografce Pině Bauschové a o jejím 
tanečním souboru i v dalších dokumentech. On sám říká, že mu na rozdíl od atrakce jde jen o 
„přirozenou hloubku“, již stereoskopie poskytuje. Podstatou zůstává dialog, v němž se 
naplno uplatňuje Handkeho poetika. Důraz je také kladen na atmosféru místa. Přemíra textu, 
který má často povahu volné poezie, a záměrná „bezdějovost“ pochopitelně kladou značné 
nároky na diváka. - Natáčení proběhlo během deseti dnů. Hlavní představitelka Sophie 
Seminová je Handkeho manželkou a sám autor předlohy se ve filmu objevuje v drobné němé 
roli zahradníka (přinese a odnese žebřík). Název je citátem z Schillerovy hry Don Carlos, jež 
začíná slovy: „Krásné dny v Aranjuez nyní skončily.“ V Německu je to nyní běžný opis toho, že 
nějaká hezká doba je nenávratně pryč. -tbk-  
 
WIM WENDERS (vl. jm. Ernst Wilhelm Wenders, nar. 14.8.1945, Düsseldorf, Severní Porýní-
Vestfálsko) je synem lékaře. Nedokončil studia medicíny ani filozofie a odešel do Paříže, 
kde se marně ucházel o přijetí na filmovou školu IDHEC. Pracoval v rytecké dílně a filmové 
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vzdělání získával jako pravidelný návštěvník projekcí ve francouzské filmotéce. Zvláště si 
oblíbil americké filmy 40. a 50. let, což se později odrazilo v jeho tvorbě. Po návratu do 
Düsseldorfu krátce působil v tamní pobočce distribuční společnosti United Artists a v roce 
1967 se stal jedním z prvních studentů nově založené Vysoké filmové a televizní školy v 
Mnichově. Během studií psal filmové recenze pro časopis Filmkritik a list Süddeutsche 
Zeitung. Natočil řadu krátkých filmů, silně ovlivněných rokenrolovou hudbou, a školu 
absolvoval celovečerním snímkem Léto ve městě, věnovaným skupině The Kinks. V roce 
1971 se stal jedním ze zakládajících členů společnosti Filmverlag der Autoren, která sehrála 
klíčovou úlohu při výrobě a distribuci děl nastupujících německých filmařů, k nimž vedle 
Wenderse především patřili Rainer Werner Fassbinder a Werner Herzog. Wendersovy 
první profesionální snímky upoutaly pozornost domácí filmové kritiky a posbíraly řadu cen, 
zejména Chybný pohyb a Americký přítel (mj. Německé filmové ceny za režii). V roce 1978 
odjel na pozvání Francise Forda Coppoly do Spojených států; jeho první americký snímek o 
Dashiellu Hammettovi vznikal kvůli finančním problémům i tvůrčím rozporům několik let. 
V 80. letech se Wenders zařadil mezi přední evropské tvůrce, když v krátkém časovém 
sledu vyhrál na MFF v Benátkách 1982 (Stav věcí) a v Cannes 1984 (Paříž, Texas). Výrazný 
podíl na jeho úspěchu měli častí spolupracovníci, scenárista Peter Handke a kameraman 
Robby Müller. Wendersovým nejvýznamnějším dílem se stal symbolický příběh 
rozděleného města Nebe nad Berlínem (mj. Cena za režii na MFF v Cannes, Evropská 
filmová cena za režii, Ceny LAFCA a ISA za nejlepší zahraniční film). Na sklonku 80. let se 
výrazně angažoval při založení Evropské filmové akademie (od roku 1996 je jejím druhým 
prezidentem) a poněkud zvolnil tvůrčí tempo. Zasadil se o realizaci posledního filmu těžce 
nemocného Michelangela Antonioniho Za mraky (Cena FIPRESCI na MFF v Benátkách) a 
pokračoval v tvorbě vlastních děl, jež i přes někdy rozporné přijetí nadále sbírala mnohá 
ocenění: Tak daleko, tak blízko! (Velká cena poroty na MFF v Cannes), Linie násilí 
(Německá filmová cena a nominace na Cenu ISA za režii), Buena Vista Social Club (mj. 
Evropská filmová cena, Ceny LAFCA, NYFCC, NSFC a NBR), The Million Dollar Hotel (Cena 
poroty na MFF v Berlíně), Země hojnosti (Cena UNESCO na MFF v Benátkách), Pina 
(Evropská filmová cena, Německá filmová cena), Sůl země (Zvláštní cena poroty v sekci 
Určitý pohled na MFF v Cannes, César za nejlepší dokument). V posledních letech v jeho 
tvorbě převažují dokumentární filmy, jež mu kromě dalších vavřínů vynesly tři oscarové 
nominace (Buena Vista Social Club, Pina, Sůl země). Za celoživotní dílo byl vyznamenán na 
MFF v Locarnu (2005), v Jerevanu (2008), v Berlíně (2015) a také Bavorskou filmovou cenou 
(2011). Wenders je majitelem německé společnosti Road Movies Filmproduktion a 
americké Gray City Inc. Publikoval tři knihy filmových textů a jednu knihu fotografií. Česky 
vyšel výbor z kritik, esejů a rozhovorů pod titulem Dech andělů (Aurora, Praha 1996). Od 
roku 2003 přednáší na hamburské Vysoké škole výtvarných umění (HFBK). Jeho 
manželkami byly herečka a malířka Edda Köchlová (1968-74) a zpěvačka a herečka Ronee 
Blakleyová (1979-81), od roku 1993 je ženatý s fotografkou Donatou Schmidtovou. Dalšími 
životními partnerkami mj. byly herečky Lisa Kreuzerová, Isabelle Weingartenová a Solveig 
Dommartinová. – Filmografie: (pouze celovečerní filmy) (režie, není-li uvedeno jinak) 
pocitový film Summer in the City (1970, Léto ve městě; + sc., prod., herec), metafora o 
lidské osamělosti podle románu Petera Handkeho Die Angst des Tormanns beim Elfmeter 
(1971, Strach brankáře při penaltě; + sc., herec), přepis známého románu Nathaniela 
Hawthorna Der scharlachrote Buchstabe (1973, Šarlatové písmeno; + spol. sc.), příběh 
novináře a devítileté dívenky Alice in den Städten (1974, Alice ve městech; + spol. sc., 
herec – V), volná adaptace Goetheho Viléma Meistera v aktualizované úpravě Petera 
Handkeho, nazvaná Falsche Bewegung (1975, Chybný pohyb – V), improvizovaný snímek o 
cestě dvou mužů podél vnitroněmecké hranice Im Lauf der Zeit (1976, V běhu času; + sc., 
prod., herec – V), přepis kriminálního románu Patricie Highsmithové Der amerikanische 
Freund (1977, Americký přítel; + sc., prod., herec – TV), působivý dok. záznam posledních 
chvil amerického režiséra Nicholase Raye, nazvaný Lightning over Water/Nick’s Film (1980, 
Blesky nad vodou; spol. režie Nicholas Ray; + sc., spol. střih, prod., herec), příběh známého 
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autora drsných kriminálních románů Hammett (1982), drama ze zákulisí přerušeného 
filmového natáčení Stav věcí (1982, Der Stand der Dinge; + spol. sc., herec), do něhož vložil 
vlastní zkušenosti z amerického pobytu, drama muže, snažícího se navázat přetrhaná 
pouta s rodinou, Paříž, Texas (1984, Paris, Texas), natočené v amerických exteriérech podle 
scénáře Sama Sheparda, dok. o japonském režisérovi Yasujiru Ozuovi pod titulem 
Tokyo-Ga (1985; + sc., spol. střih, hlas), příběh dvou andělů, zvažujících lidskou existenci, 
Nebe nad Berlínem (1987, Der Himmel über Berlin; + spol. sc., spol. prod.), dok. o známém 
japonském módním návrháři Yamamotovi Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten (1989, 
Nákresy šatů a měst; + sc., prod., herec), komplikovaný filozofický snímek Bis ans Ende der 
Welt (1991, Až na konec světa; + spol. nám., spol. sc., spol. prod. – V), volné pokračování 
Nebe nad Berlínem pod názvem Tak daleko, tak blízko! (1993, In weiter Ferne, so nah!; + 
nám., spol. sc., prod.), meditace nad smyslem kinematografie Lisabonský příběh (1994, 
Lisbon Story; + sc., spol. prod.), povídkový snímek Za mraky (1995, Al di là delle nuvole; 
spol. r. Michelangelo Antonioni; + spol. sc.), účast na kolektivním filmu ke století 
kinematografie Lumière et compagnie (1995, Lumière & spol.; spol. režie – TV), 
psychothriller Linie násilí (1997, The End of Violence; + spol. nám., spol. prod.), dok. o 
starých kubánských hudebnících Buena Vista Social Club (1998, Buena Vista Social Club; + 
sc.), alegorie z blízké budoucnosti The Million Dollar Hotel (1999, The Million Dollar Hotel; 
+ spol. prod., herec), dok. o kultovní německé rockové skupině Viel Passiert – Der BAP Film 
(2002, Hodně se toho stalo – Film o BAP; + sc.), epizoda Dvanáct mil do Trony (Twelve 
Miles to Trona; + sc., herec) z filmu Dalších deset minut I (2002, Ten Minutes Older: The 
Trumpet), dok. The Soul of a Man (Blues & Wim Wenders; + sc. – TV) z cyklu The Blues (TV-
2003), komorní psychologický snímek Země hojnosti (2004, Land of Plenty; + spol. nám., 
spol. sc.), drama dysfunkční rodiny Nechoď klepat na dveře (2005, Don’t Come Knocking; + 
spol. nám., spol. prod.), segment Invisible Crimes (Neviditelné zločiny; + sc.) do dok. filmu 
Invisibles (2007, Neviditelní – TV), natočeného ve spolupráci s organizací Lékaři bez hranic, 
segment War in Peace (Válka v míru) z kolektivního filmu Chacun son cinéma (2007, 
Každému jeho film), drama úspěšného fotografa Palermo Shooting (2008, Přestřelka v 
Palermu; + spol. sc., prod. – V), segment o nutnosti pomáhat třetímu světu Person to 
Person (Lidský kontakt; + sc.) ze zakázkového filmu 8 (2008), dok. o choreografce a 
tanečnici Pině Bauschové, natočený v 3-D a nazvaný Pina (2011, Pina; + sc., spol. prod.), 
epizoda Ver ou não ver (Vidět či nevidět; + sc.) z brazilského povídkového filmu Mundo 
invisível (2012, Neviditelný svět), segment The Berlin Philharmonic (Berlínská filharmonie; 
+ sc.) do 3-D dok. o významných stavbách Cathedrals of Culture (2014, Kulturní katedrály; 
spol. prod.), dok. o proslulém fotografovi Sebastião Salgadovi, natočený ve spolupráci s 
jeho synem, The Salt of the Earth (2014, Sůl země; spol. r. Juliano Ribeiro Salgado; + spol. 
sc., spol. prod.), drama spisovatele, traumatizovaného způsobenou autonehodou, při níž 
zahynulo dítě, Every Thing Will Be Fine (2015, Vše bude v pořádku), adaptace divadelní hry 
Petera Handkeho Krásné dny v Aranjuez (2016, Les beaux jours d’Aranjuez; + sc., spol. 
prod.), přepis románu J.M. Ledgarda Submergence (2017, Ponoření); (produkce nebo 
výkonná produkce či podíl na nich, není-li uvedeno jinak) Ein bisschen Liebe (1974, Trochu 
lásky; r. Veith von Fürstenberg), Die linkshändige Frau (1977, Levoruká žena; r. Peter 
Handke), dok. ...als Diesel geboren (1979, ...zrozen jako diesel; r. Peter Przygodda), Radio 
On (1979, Zapnuté rádio; r. Chris Petit), Yer demir gök bakir (1988, Železná země, měděné 
nebe; r. Zülfü Livaneli), Dream Island (1991, Ostrov snů; r. Sean Naughton; + herec), 
L’absence (1992, Nepřítomnost; r. Peter Handke), Go for Gold! (1997, Jdi za zlatem!; r. 
Lucian Segura; + spol. sc.), ½ Miete (2002, Půlka nájemného; r. Marc Ottiker), Junimond 
(2002, Červnový měsíc; r. Hanno Hackfort), Narren (2003, Blázni; r. Tom Schreiber), 
Egoshooter (2004; r. Christian Becker, Oliver Schwabe), dok. Musica Cubana (2004; r. 
German Kral), The House Is Burning (2006, Dům hoří; r. Holger Ernst), Kuron wa kokyo wo 
mezasu (2008, Klon se vrací domů; r. Kanji Nakajima), The Open Road (2009; r. Michael 
Meredith – V), Yi ye Taibei (2010, Sbohem, Tchaj-peji; r. Arvin Chen), dok. Sing Me the 
Songs That Say I Love You: A Concert for Kate McGarrigle (2012, Zpívej mi písně o tom, že 
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tě miluju: Koncert pro Kate McGarrigleovou; r. Lian Lunsonová), dok. Un tango más (2015, 
Ještě jedno tango; r. German Kral), dok. National Bird (2016, Národní pták; r. Sonia 
Kennebecková); (herec, není-li uvedeno jinak) Long Shot (1978, Celkový záběr; r. Maurice 
Hatton), Tausend Augen (1984, Tisíc očí; r. Hans-Christoph Blumenberg), King Kongs Faust 
(1984, Pěst King Konga; r. Heiner Stadler), Helsinki Napoli All Night Long (1987; r. Mika 
Kaurismäki), Snowblind (2010, Sněžná slepota; r. Kilian Manning), dok. Hitler v Hollywoodu 
(2010, HH: Hitler à Hollywood; r. Frédéric Sojcher). -mim-  
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Krotitelé duchů 
barevný, akční, duchařská komedie, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, 4DX, Dolby Digital 5.1, 
dlouhý – 117 min. 
 
Původní název: Ghostbusters. Země původu: USA. Výrobce: Ivan Reitman. Pro Columbia 
Pictures. Ve spolupráci s Village Roadshow Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
28.7.2016. Mluveno: anglicky (titulky – 2-D), česky (dabováno – 2-D, 3-D, 4DX). – Zavolejte 
nám! 
 
Distribuce: Falcon (do 27.7.2018). Lokace: USA: Boston, Weymouth, Canton, Norwood. 
 
AUTOŘI: Režie: Paul Feig. Pomocná režie: George Aguilar (II. režie). Předloha: film Krotitelé 
duchů (1984, Ghostbusters; r. Ivan Reitman, sc. Dan Aykroyd, Harold Ramis). Scénář: Katie 
Dippoldová, Paul Feig. Kamera: Robert Yeoman. Druhá kamera: Patrick Capone. Architekt: 
Jefferson Sage. Návrhy kostýmů: Jeffrey Kurland. Masky: Trish Seeneyová, Brenda 
McNallyová (účesy), Tom Denier Jr. (maskérské efekty), Vincent Schicchi (zvláštní maskérské 
efekty). Střih: Brent White, Melissa Brethertonová. Zvuk: Mark Hawker, Karen Triestová 
(design zvuku), Michael Payne (design zvuku), Tony Lamberti (design zvuku). Výkonná 
produkce: Paul Feig, Jessie Hendersonová, Dan Aykroyd, Tom Pollock, Joe Medjuck, Ali 
Bellová, Michele Imperato Stabileová. Producent: Ivan Reitman, Amy Pascalová. Vizuální 
efekty: Peter G. Travers (supervize), Sony Pictures Imageworks, MPC, Zero VFX, Furious FX, 
Legend FX, Instinctual, Iloura. Zvláštní efekty: Mark Hawker. Hudba: Theodore Shapiro. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Erica Weisová (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Walter Garcia. Spolupráce: Ed W. Marsh (stereoskopická 
supervize). 
 
Hrají: Melissa McCarthyová (Abby Yatesová), Kristen Wiigová (Erin Gilbertová), Leslie 
Jonesová (Patty Tolanová), Kate McKinnonová (Jillian Holtzmannová), Charles Dance (Harold 
Filmore), Michael Kenneth Williams (agent Hawkins), Chris Hemsworth (Kevin), Neil Casey 
(Rowan North), Cecily Strongová (Jennifer Lynchová), Matt Walsh (agent Rorke), Ed Begley 
Jr. (Ed Mulgrave), Andy Garcia (starosta Bradley), Bill Murray (Martin Heiss), Dan Aykroyd 
(taxikář), Ernie Hudson (strýček Bill), Annie Pottsová (recepční), Sigourney Weaverová 
(Rebecca Gorinová), Katie Dippoldová, Theodore Shapiro, Ozzy Osbourne. 
 
Dabing: Vanda Korolyi (Abby Yatesová), Anna Brousková (Erin Gilbertová), Zuzana Slavíková 
(Patty Tolanová), Martina Šťastná (Jillian Holtzmannová), Ludvík Král (Harold Filmore), Petr 
Gelnar (agent Hawkins), Marek Holý (Kevin), Petr Burian (Rowan North), Irena Máchová 
(Jennifer Lynchová), Ludvík Král (agent Rorke), Vladislav Beneš (starosta Bradley), Jiří 
Štěpnička (Martin Heiss), Jan Vlasák (strýček Bill), Zlata Adamovská (Rebecca Gorinová). 
 
České titulky: LS Productions. Překlad české verze: Hedvika Humlíčková. Dialogy české 
verze: Pavlína Vojtová. Režie české verze: Alice Hurychová (LS Production dabing).  
 
Komedie kanadského režiséra slovenského původu Ivana Reitmana Krotitelé duchů (1984, 
Ghost Busters) se po svém uvedení stala kasovním trhákem a dnes patří ke kultovním 
duchařským snímkům. O pět let později vzniklo pokračování Krotitelé duchů II (1989, 
Ghostbusters II; r. Ivan Reitman) se stejným hereckým obsazením (Bill Murray, Dan Aykroyd, 
Harold Ramis, Ernie Hudson), ale na třetí díl už nedošlo. Nových Krotitelů duchů se ujal 
režisér a scenárista Paul Feig, který do rolí ústřední čtveřice obsadil známé komičky (správný 
český název by měl tedy být Krotitelky duchů). Jinak jde víceméně o remake, odehrávající se 
opět v New Yorku. – Za univerzitní pedagožkou Erin přijde kvůli její knize o paranormálních 
jevech historik z paláce Aldrigeových, kde se objevil duch dávné vražedkyně. Mladá žena 
vyhledá spoluautorku, bývalou přítelkyni Abby, která se paranormálními entitami stále 
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zabývá, aby nabídku na knihu stáhla z internetu. Jenže její zmínka o duchovi v paláci způsobí, 
že se tam s ní Abby a její kolegyně Jillian, vyzbrojeny patřičnými přístroji, vydají. Duch tam na 
Erin vychrlí ektoplazmu a zmizí. Video z akce se objeví na síti a Erin dostane výpověď ze 
školy. Trojice založí společnost Metafyzická bádání a šetření. Jako recepčního ženy přijmou 
fešného a dokonale natvrdlého Kevina. Na dalšího ducha narazí v tunelu metra pod starým 
vězeňským hřbitovem, kam je zavedla tamní dozorčí Patty. Najdou tam zbytky zvláštního 
přístroje, jejž tam nechal chlapík Rowan. Další duch se zjeví na koncertu skupiny Pekelné 
bestie, kde „krotitelky“ úspěšně zasáhnou a kde opět najdou další přístroj. Případ převezmou 
federální agenti a ženy po dohodě se starostou (kvůli hrozící panice) souhlasí s tím, že budou 
označeny za podvodnice. Erin si všimne, že přístroje a výskyt duchů se řídí zemskými čarami, 
jež se kříží v hotelu Mercado. Pochopí, že někdo chce vytvořit vír a sestavit z duchů armádu. 
Jde o Rowana, který pracuje v Mercadu jako údržbář a v kotelně si vytvořil velký přístroj na 
svolávání duchů. Když za ním krotitelky, k nimž se přidala Patty, přijdou, nechá se výbojem z 
přístroje zabít. Jenže se ukáže, že právě to byla součást jeho plánu. Chystá totiž „čtvrtou 
pohromu“ a stane se teď duchem. Vtělí se načas do Kevina. Mezi Rowanem s jeho armádou 
duchů a čtveřicí krotitelek vypukne boj. Než ženy zvítězí, Rowan v podobě obřího ducha stačí 
zdemolovat velkou část města. – Filmu, v němž se objeví v menších rolích Bill Murray (vědec 
popírající existenci duchů), Dan Aykroyd (taxikář) a Sigourney Weaverová (odbornice na 
paranormální jevy) chybí lehkost, humor a soudržný příběh. Diváky, kteří s minulými díly 
nemají srovnání, však může pobavit. –kat- 
 
PAUL FEIG (vl. jm. Paul Samuel Feig, nar. 17.9.1962, Royal Oak, Michigan) pochází ze 
středostavovské rodiny a odmala tíhnul k herectví. Během střední školy vystupoval s 
komickými monology a účinkoval v divadelních hrách. Po roce studia na detroitské 
Wayneově státní univerzitě odešel do Los Angeles, kde se za peníze vyhrané v televizní 
soutěži pokoušel prorazit jako kabaretní bavič. Pracoval jako průvodce v zábavním parku 
Universalu a byl přijat ke studiu na filmové a televizní fakultě Jihokalifornské univerzity 
(USC; 1981-84). Pokračoval však v herecké práci a vystupoval v malých rolích ve filmech a v 
TV seriálech, např. The Facts of Life (Životní fakta), Newhart, Thirtysomething (Třicet a 
něco), Get a Life (Začni žít), Roseanne (uveden v TV), The Good Life (Dobrý život), Hardball, 
Men Behaving Badly (Zlobiví muži), Ellen, The Drew Carey Show (Kancelářská krysa – TV). 
Větší příležitosti dostal v seriálech Dirty Dancing (1988-89, Hříšný tanec – TV), It’s Garry 
Shandling Show (1990), Good Sports (1991, Pašáci), The Jackie Thomas Show (1992-93), 
The Louie Show (1996), Sabrina, the Teenage Witch (1996-97, Sabrina – mladá čarodějnice 
– TV). Díky seznámení s Juddem Apatowem se prosadil jako televizní autor. Podle vlastních 
školních zážitků vytvořil kultovní sitcom Freaks and Geeks (1999-2000, Machři a šprti; + 
spol. sc., spol. režie, spol. prod., herec – TV), za nějž byl jako scenárista dvakrát nominován 
na Cenu Emmy. Pak se více soustředil na režírování seriálů, mj. Undeclared (Kolej, základ 
života – TV), Arrested Development (Opožděný vývoj; + herec), 30 Rock (Studio 30 Rock – 
TV), Mad Men (Reklamní agenti), Weeds (Tráva – TV), Parks and Recreation (Park 
oddechu), Bored to Death (Znuděný k smrti – TV), The Office (Kancl; + spol. prod., herec – 
TV), jenž mu vynesl nominace na Emmy za režii i za produkci, Nurse Jackie (Sestřička 
Jackie; + spol. prod., herec – TV). Je také tvůrcem komediálního sci-fi seriálu Other Space 
(2015, Jiný vesmír; + spol. sc., spol. režie, spol. prod.). Jako filmový režisér zaujal už 
adaptací románu Anne Holmové Na sever za svobodou, u nás nazvanou Vysvobození, jež 
byla oceněna na několika menších amerických festivalech (San Diego, Austin, Heartland, 
Queens), ale teprve díky ohlasu své televizní tvorby se dostal k režii úspěšných 
hollywoodských veseloher, zaměřených především na ženské publikum. Napsal 
memoárové knížky Kick Me: Adventures in Adolescence (2002, Nakopni mě: Dobrodružství 
při dospívání) a Superstud: Or How I Became a 24-Year-Old Virgin (2005, Superhřebec aneb 
Jak jsem se stal 24-letým panicem). – Filmografie: (neúplná; herec) Zombie High (1987, 
Škola zombií; r. Ron Link – TV), Three O’Clock High (1987, Přesně ve tři; r. Phil Joanou), Ski 
Patrol (1989, Lyžařská akademie; r. Richard Correll – V), Zoo Radio (1990; r. Jay Roach), 
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Bláznivá střela 33 1/3: Poslední trapas (1994, Naked Gun 33 1/3: The Final Insult; r. Peter 
Segal), Heavyweights (1994, Těžké váhy; r. Steven Brill – V), To je náš hit! (1996, That Thing 
You Do!; r. Tom Hanks), My Fellow Americans (1996, Mí drazí Američané; r. Peter Segal – 
V), Stealing Harvard (2002, Zloději z Harvardu; r. Bruce McCulloch – V), Zbouchnutá (2007, 
Knocked Up; r. Judd Apatow), Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007, Neuvěřitelný život 
rockera Coxe; r. Jake Kasdan – V), Zkažená úča (2011, Bad Teacher; r. Jake Kasdan); (režie, 
není-li uvedeno jinak) příběh čtyř lidí, očekávajících návštěvu z vesmíru, Life Sold 
Separately (1997, Život na prodej; + sc., herec), který se nikdy nedostal do distribuce, 
drama dvanáctiletého chlapce na útěku z komunistického koncentračního tábora I Am 
David (2003, Vysvobození; + sc., herec – V), neprodaný komediální pilot Early Bird (TV-
2005, Ranní ptáče), dětská komedie Unaccompanied Minors (2006, Malí rošťáci – V), 
neprodaný pilot, inspirovaný divadelní talk show, Ronna & Beverly (TV-2009), svatební 
veselohra Ženy sobě (2011, Bridesmaids; + spol. prod., herec) s Kristen Wiigovou, 
kriminální komedie Drsňačky (2013, The Heat; + spol. prod., herec) se Sandrou Bullockovou 
a Melissou McCarthyovou v úlohách titulních představitelek zákona, neprodaný 
komediální pilot People in New Jersey (TV-2013, Lidé v New Jersey; + spol. prod.), komedie 
o analytičce CIA nasazené do akce Špión (2015, Spy; + sc., spol. prod., herec) s Melissou 
McCarthyovou, remake stejnojmenné populární veselohry Krotitelé duchů (2016, 
Ghostbusters; + spol. sc., spol. prod.), s krotitelkami Kristen Wiigovou, Melissou 
McCarthyovou, Leslie Jonesovou a Kate McKinnonovou; (podíl na produkci) anim. f. 
SNOOPY A CHARLIE BROWN. Peanuts ve filmu (2015; The Peanuts Movie; r. Steve 
Martino). -mim- 
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Kubo a kouzelný meč 
barevný, animovaný, dobrodružný, fantasy, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, Dolby Digital 5.1, 
dlouhý – 103 min. 
 
Původní název: Kubo and the Two Strings. Země původu: USA. Výrobce: Laika. Pro Focus 
Features. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 6.10.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Buď 
statečný. Buď odvážný. Buď hrdina. 
 
Distribuce: CinemArt (do 6.10.2019).  
 
AUTOŘI: Režie: Travis Knight. Námět: Shannon Tindle, Marc Haimes. Scénář: Marc Haimes, 
Chris Butler. Kamera: Frank Passingham. Výtvarník: Nelson Lowry, August Hall (koncept), 
Shannon Tindle (návrhy postav). Návrhy kostýmů: Deborah Cooková. Střih: Christopher 
Murrie. Zvuk: Tim Chau. Producent: Arianne Sutnerová, Travis Knight. Animace: Brad Schiff 
(supervize animace), Malcolm Lamont (vedoucí animátor). Vizuální efekty: Steve Emerson 
(supervize). Hudba: Dario Marianelli. Použitá hudba: různé skladby. Hudební dramaturgie: 
Sara Matarazzoová (hudební supervize). Choreografie: Sahomi Tachibanaová. Koordinátor 
kaskadérů: Aaron Toney (+ souboje). 
 
Hlasy: Charlize Theronová (matka/Opice), Art Parkinson (Kubo), Ralph Fiennes (král), George 
Takei (Hosato), Cary-Hiroyuki Tagawa (Hashi), Brenda Vaccaroová (Kameyo), Rooney 
Maraová (sestry), Matthew McConaughey (Brouk).  
 
Dabing: Tereza Bebarová (matka/Opice), Matěj Převrátil (Kubo), Ladislav Cigánek (král), 
Pavel Šrom (Hosato), Zbyšek Horák (Hashi), Jaroslava Brousková (Kameyo), Filip Švarc 
(Brouk).  
 
Překlad české verze: Petr Zenkl. Dialogy české verze: Petr Sitár. Režie české verze: Petr Sitár 
(LS Productions dabing). 
 
Ceny: Cena NBR: nejlepší animovaný film. - Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší animovaný 
film. Oscar: (nominace) nejlepší animovaný film (Travis Knight, Arianne Sutnerová), nejlepší 
vizuální efekty (Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean, Brad Schiff). 
 
Dobrodružný animovaný snímek Kubo a kouzelný meč (originální název Kubo a dvě struny) je 
celovečerním debutem prezidenta a výkonného ředitele studia Laika, animátora Travise 
Knighta. Ten o své prvotině říká, že obsahuje všechny věci, jež miloval v dětství: fantastické 
příběhy, samurajské souboje a exotickou japonskou kulturu… - Mladá matka s miminkem 
přežije náraz velké vlny na loďku. Chlapec má jen jedno oko. - Kubo od té doby vyrostl, stará 
se o matku a každý den chodí do vsi vyprávět příběh pomocí kouzelného šamisenu a 
barevných papírů, z nichž při jeho vyprávění o samuraji Hanzovi vznikají skládanky origami. 
Samuraj putoval po Dálavě a hledal Meč Nezlomný, Kyrys Neproniknutelný a Přilbu 
Nezranitelnou. To se nelíbilo Měsíčnímu králi… - Hanzo, Kubův otec, žil na hradě rodu Brouků 
na okraji Dálavy. Matčin děd, Měsíční král, a její dvě sestry ho zabili a Kubovi vzali oko. Synek 
se kvůli nim musí skrývat před noční oblohou. Také má pořád nosit kimono po otci a mít u 
sebe dřevěný talisman (sošku Opice). Ve vsi se slaví Obon, obřad, kdy mají duše zemřelých 
možnost promluvit se svými blízkými. Kuba napadne, že by mohl kvůli matce na hřbitově 
oslovit otce. Zdrží se tam však do tmy a dvě matčiny sestry si přijdou pro jeho druhé oko. 
Syna zachrání matka. Řekne mu, že musí najít otcovu zbroj a zmizí. Když se Kubo ve sněhové 
vánici probere, je u něho oživlá zvětšená Opice. Podle ní jeho matka použila své poslední 
kouzlo a oživila ji. Z červeného papíru se složí maličký samuraj a ukazuje dvojici směr. Přidá 
se k nim obří přátelský Brouk, zakletý samuraj. Spojenými silami se trojice v Dálavách zmocní 
Meče Nezlomného. V Podvodní říši přemůže obří monstrum a získá Kyrys Neproniknutelný. 
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U opuštěného sídla se znakem brouka Opice (což je proměněná Kubova matka) poví synkovi 
svůj příběh. Kdysi měla na příkaz Měsíčního krále zabít samuraje Hanzu, ale zamilovali se do 
sebe. Hanzo zahynul, když rodinu chránil před Měsíčním králem… - Hrdinové svedou v 
chrámu kostí vítězný boj o Přilbu Nezranitelnou s obřím kostlivcem. Opice a Brouk, který 
pochopil, že je ve skutečnosti Hanzo, se obětují. Hoch pomocí zbroje odletí domů. Utká se na 
hřbitově s Měsíčním králem, který se přitom změní v monstrum. Zbaví ho moci i paměti a on 
se stane zmateným staříkem. – Kubo napne na šamisen matčin a otcův vlas, jež mu zůstaly. 
Na slavnosti Obon si s rodiči promluví… – Práce na filmu trvaly pět let. Klíčem k výtvarné 
podobě se stala technika dřevotisku z doby Edo (1603-1867). Důležitým prvkem příběhu s 
akčními scénami a děsivými monstry jsou origami. Vyprávění vychází z japonského folkloru a 
tamních tradic, ale (místy až sarkastické) dialogy jsou současné. Tvůrce věnoval snímek svým 
„dvěma strunám“: matce a otci. Pod závěrečnými titulky jsou ukázky animátorské práce.
 –kat- 
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Kung Fu Panda 3 
barevný, dobrodružný, animovaný, komedie, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, Dolby Atmos, 
dlouhý – 95 min. 
 
Původní název: Kung Fu Panda 3. Země původu: USA, Čína. Výrobce: Oriental DreamWorks / 
Zhong Ming You Ying Film. Pro DreamWorks Animation. Ve spolupráci s China Film Company. 
Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 17.3.2016. Distribuce: CinemArt (do 17.9.2017). Mluveno: 
česky (dabováno, 2-D), anglicky (titulky, 2-D, 3-D). – Těžká váha se blíží. 
 
AUTOŘI: Režie: Jennifer Yuh Nelsonová, Alessandro Carloni. Scénář: Jonathan Aibel, Glenn 
Berger. Výtvarník: Raymond Zibach, Nico Marlet (design postav). Střih: Clare Knightová. 
Zvuk: Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl. Výkonná produkce: Mike Mitchell, Guillermo Del Toro, 
La Peikang, Li Ruigang. Producent: Melissa Cobbová. Koproducent: Jeff Hermann, Jonathan 
Aibel, Glenn Berger. Animace: Dan Wagner (vedení animace postav). Vizuální efekty: Mark 
Edwards (supervize). Hudba: Hans Zimmer. Použitá hudba: různé skladby a písně. České 
titulky: Kateřina Hámová. Překlad české verze: Petr Putna. Dialogy české verze: neuvedeno. 
Režie české verze: Alice Hurychová (LS Productions).  
 
Mluví: Jack Black (Po), Bryan Cranston (Li Šen), Dustin Hoffman (mistr Šifu), Angelina Jolieová 
(Tygřice), J.K. Simmons (Kai), Seth Rogen (Kudlanka), Lucy Liuová (Zmije), David Cross (Jeřáb), 
Kate Hudsonová (Mei Mei), James Hong (pan Ping), Randall Duk Kim (Ugvej), Jackie Chan 
(Opičák). 
 
Dabing: Ondřej Brzobohatý (Po), Pavel Šrom (Li Šen), Petr Pelzer (mistr Sifu), Regina Řandová 
(Tygřice), Zdeněk Maryška (Kai), Michal Holán (Kudlanka), Martina Šťastná (Zmije), Libor 
Bouček (Jeřáb), Kateřina Šíldová (Mei Mei), Bohuslav Kalva (pan Ping), Karel Gult (Ugvej), 
Filip Švarc (Opičák). 
 
V animovaném dobrodružství Kung Fu Panda (2008, Kung Fu Panda; r. John Stevenson, Mark 
Osborne) neohrabaný baculatý medvídek Po, údajně poslední panda na světě, překonal sám 
sebe, stal se dračím bojovníkem a zachránil rodné údolí před pomstou zabijáckého leoparda. 
V Kung Fu Panda 2 (2011, Kung Fu Panda 2; r. Jennifer Yuh Nelsonová) řešil krizi identity, 
záchranu Číny a také vyvraždění pand v rodné zemi. V dalším díle Jennifer Yuh Nelsonové a 
Alessandra Carloniho Kung Fu Panda 3 se pokračuje ve zvoleném stylu. - Mistr Sifu chce, aby 
se Po, který už je známým dračím bojovníkem, stal místo něj učitelem kung-fu a aby dokázal 
použít čchi (energii, která proudí všemi živými věcmi). První trénink dopadne pro Poa a jeho 
žáky, bojovníky kung-fu zmiji, kudlanku, tygřici, opičáka a jeřába špatně. Z říše duchů dorazí 
na Zemi padouch Kai, který se ve všehomíru zmocnil čchi samotného božského ochránce 
kung-fu bojovníků Ugveje. Tím si otevřel cestu k návratu na Zemi, kde teď poráží mistry 
kung-fu, bere jim jejich čchi a začaruje je. Když potřebuje, oživí je a oni ho poslechnou. Do 
nudlárny Poova adoptivního otce Pinga dorazí panda Li Šen; je to Poův biologický otec. Podle 
dávné věštby Kaie, který se blíží k údolí, zastaví panda. Li tvrdí, že syna naučí ovládnout čchi. 
Odvede ho do tajné pandí vesnice vysoko v horách, kde ho učí, co to znamená být pandou. 
Provází je i Ping. Z kung-fu bojovníků přežije po útoku Kaie jen Tygřice, která Poa varuje. 
Ostatních se Kai zmocní a začaruje je. Dračí bojovník začne trénovat na rozhodující boj 
všechny pandy z vesnice. Kai dorazí, střet vypukne. Po na poslední chvíli ovládne čchi a s 
protivníkem bojuje ve všehomíru. Porazí ho, osvobodí tím pádem začarované mistry kung-fu 
a Ugveje a vrátí se na Zemi. – Dobrodružství, prošpikovanému hláškami, nechybí nezbytná 
kapka moralizování a patosu. Vizuální stránka filmu, dokonalá animace a nápaditě 
zpracované souboje jsou již klasickým standardem. Snímek je věnován producentce 
vizuálních efektů Studia DreamWorks Animation Nancy Bernsteinové (1960–2015). –kat- 
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La Scala – Chrám zázraků 
barevný, umělecký dokument, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, délka – 96 min. 
 
Původní název: Teatro alla Scala: The Temple of Wonders. Italský název: Teatro alla Scala il 
tempio delle meraviglie. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce: ARTE France, Rai Com, Skira 
Classica, Camera Lucida. S podporou CNC. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 17.3.2016. 
Mluveno: anglicky (titulky).  
 
Distribuce: Pannonia Entertainment. 
 
AUTOŘI: Autoři projektu: Luca Lucini, Silvia Corbettaová, Piero Maranghi. Režie: Luca Lucini. 
Scénář: Mauro Spinelli, Jacopo Ghilardotti. Kamera: Luca Bigazzi. Střih: Carlotta Cristianiová, 
Christian Giuffrida. Zvuk: Massimo Mariani, Daniele Turi, Tommaso Barbaro. Výkonná 
produkce: Gabriella Manfrèová, Raffaela Milazzoová. Producent: Luigi De Siervo, Piero 
Maranghi, Massimo Vitta Zemlan, Jean-Stéphane Michaux.  Použitá hudba: různé skladby a 
písně.  
 
Hrají: Gigio Alberti (Luigi Illica), Andrea Bosca (concierge Grand Hotelu), Giuseppe Cederna 
(Giuseppe Colombo), Pia Engleberthová (Biki), Francesca Inaudiová (Marietta Ricordiová), 
Filippo Nigro (Bartolomeo Merelli), Bebo Storti (Domenico Barbaja).  
 
České titulky: Pannonia Entertainment. 
 
Umělecký dokument Lucy Luciniho La Scala – Chrám zázraků přibližuje historii, současnost a 
zejména význam jedné z nejvěhlasnějších operních a baletních scén na světě, jež byla po 
požáru původního divadla v roce 1776 slavnostně otevřena o dva roky později. Přenáší 
diváka do nitra budovy na známém milánském náměstí (Piazzo della Scala) s jejím provozem i 
s jejími návštěvníky, zabývá se historickými mezníky divadla, jeho nejslavnějšími autory, 
režiséry a hvězdami v minulosti a přítomnosti. Kromě působivé kamery Lucy Bigazziho 
používá také archivní materiály a inscenované záběry. 
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Ledová sezóna 
barevný, dobrodružný, rodinný, komedie, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2-D, Dolby digital, 
dlouhý – 91 min. 
 
Původní název: Norm of the North. Země původu: USA. Výrobce: Lionsgate / Splash 
Entertainment. Ve spolupráci s Assemblage Entertainment / Telegael. Rok výroby: 2015. 
Premiéra: 14.1.2016. Monopol: Bontonfilm. Mluveno: česky (dabováno). – Tahle partička 
umí prolomit ledy. 
 
AUTOŘI: Scénář: Malcolm T. Goldman, Steven M. Altiere, Daniel R. Altiere. Režie: Trevor 
Wall. Hudba: Stephen McKeon. Hudební supervize: Nikki Triplettová. Různé skladby a písně. 
Výprava: (supervize designu) Yvonne Hennessyová, Dave Kupczyk. Postavy: (design) Patrick 
W. O’Callaghan, Stephen Silver, Colm Griffin. Střih: Richard Finn. Zvuk: (design) Laurent 
Kossayan; Trip Brock, Paul Rowland, Kelly Vandever. Animace: Assemblage Entertainment, 
GDC. Vizuální efekty: (svícení) Sheikh Ruhul. Výkonní producenti: Max Madhavan, Paul 
Cummins, Noah Fogelson, Kamal Khanna, Daniel Engelhardt, Silvio Astarita, Shi Wen, Han 
Tao, Xia Xiao Ping. Producenti: Nicolas Atlan, Liz Youngová, Mike Young, Steven Rosen, Ken 
Katsumoto, Jack Donaldson, Derek Elliott. Koproducenti: Steven M. Altiere, Daniel R. Altiere. 
České dialogy a režie české verze: Jiří Balcárek (TS Josefa Petráska ve Studiu Pro-Time). 
 
HLASY: Jan Šťastný (Norm), Sabina Laurinová (Vera), Miroslav Táborský (pan Green), Pavel 
Rímský (Socrates), Igor Bareš (Předek), Klára Nováková (Olympia), Dana Pešková (Tamecia), 
Libor Terš (Pablo). - V původním znění mluví (uvádíme pro úplnost): Rob Schneider (Norm), 
Heather Grahamová (Vera), Ken Jeong (pan Green), Bill Nighy (Socrates), Colm Meaney 
(dědeček), Maya Kayová (Olympia), Loretta Devineová (Tamecia). 
  
Animované dobrodružství Ledová sezóna je celovečerním debutem televizního režiséra a 
animátora Trevora Walla. – Lední medvěd Norm není typickou polární šelmou. V rodné 
Arktidě ho nejvíce baví přátelské honičky s tuleni a tanečky se zpíváním s věčně dobře 
naloženými a lehce poťouchlými lumíky. Idyla skončí, když na zasněžené pláně vtrhnou 
filmaři s nervózní PR manažerkou Verou. V Normovi budí zvědavost supermoderní dům, 
který tu vyrostl. Stejně jako jeho dědeček rozumí medvěd lidské řeči, a tak pochopí, že zde 
takových staveb brzo přibude, což se mu hrubě nelíbí. Vyrazí se třemi neposednými lumíky 
do New Yorku zjistit, jak se věci mají. Tady opět narazí na Veru, která je sice hodná a 
přátelská, ale pracuje pro developera pana Greena, a právě ten hodlá vybudovat za severním 
polárním kruhem turistický ráj. Newyorčané i pan Green považují Norma za maskovaného 
herce. Boháč z něj dokonce udělá podnikového maskota. Nakonec medvěd pochopí díky 
Veřině přemoudřelé dcerce Olympii, že ho podnikatel využil, a podaří se mu jeho plány 
překazit. Na cestě domů, kdy na moři zuří bouře, se nečekaně objeví i ztracený Normův 
dědeček. A po Normově návratu mají zvířata v Arktidě důvod k velkolepé slavnosti. – Ve 
snímku se mj. objevují odkazy na slavné filmy, například na Titanic. –kat- 
  

http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=34&t=283
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=33&t=677
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=34&t=257
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=34&t=88
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=34&t=88
http://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=30&t=3251
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Legenda o Tarzanovi 
barevný, dobrodružný, historický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX 3-
D, zvuk – 5.1, (Dolby Atmos), dlouhý – 110 min. 
 
Původní název: The Legend of Tarzan. Země původu: USA. Výrobce: Jerry Weintraub, 
Riche/Ludwig, Beaglepug. Pro Warner Bros. Pictures. Ve spolupráci s Village Roadshow 
Pictures, RatPac-Dune Entertainment. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 7.7.2016. Mluveno: 
anglicky, francouzsky (titulky). – Člověk. Příroda. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: Gabon. Velká Británie: Windsor (Berkshire, 
Anglie), Kedleston (Derbyshire, Anglie), Gwynned (Wales), Londýn. 
 
AUTOŘI: Režie: David Yates. Pomocná režie: Stephen Woolfenden (II. režie). Námět: Craig 
Brewer, Adam Cozad. Předloha: Edgar Rice Burroughs (knihy o Tarzanovi). Scénář: Adam 
Cozad, Craig Brewer. Kamera: Henry Braham. Druhá kamera: Jean-Philippe Gossart. 
Architekt: Stuart Craig. Návrhy kostýmů: Ruth Myersová. Masky: Fae Hammondová (návrhy 
masek a účesů). Střih: Mark Day. Zvuk: Simon Hayes, Glenn Freemantle (design zvuku), Ben 
Baker (design zvuku), Niv Adiri (design zvuku), Eilam Hoffman (design zvuku), Tom Sayers 
(design zvuku). Výkonná produkce: Susan Ekinsová, Nikolas Korda, Keith Goldberg, Steven 
Mnuchin, David Yates, Mike Richardson, Bruce Berman. Producent: Jerry Weintraub, David 
Barron, Alan Riche, Tony Ludwig. Koproducent: Scott B. Cherrin. Vizuální efekty: Tim Burke, 
Frank Petzold, Framestore, MPC, Rising Sun Pictures, Rodeo FX, Method Studios, Lola Visual 
Effects. Zvláštní efekty: David Watkins (supervize). Hudba: Rupert Gregson-Williams, Tony 
Clarke (dodatečná hudba), Thomas Farnon (dodatečná hudba). Písně: Better Love (Hozier). 
Koordinátor kaskadérů: Buster Reeves. 
 
Hrají: Alexander Skarsgård (John Clayton/Tarzan), Christoph Waltz (Leon Rom), Samuel L. 
Jackson (George Washington Williams), Margot Robbieová (Jane Claytonová), Jim Broadbent 
(ministerský předseda), Ben Chaplin (kapitán Moulle), Djimon Hounsou (náčelník Mbonga), 
Simon Russell Beale (Frum), Rory J. Saper (osmnáctiletý Tarzan), Christian Stevens (pětiletý 
Tarzan), Sidney Ralitsoele (Wasimbu), Osy Ikhile (Kwete).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (překlad).  
 
Režisér David Yates ve snímku Legenda o Tarzanovi po čase přivádí opět na plátno známou 
postavu opičího muže, který se vrátil do civilizace poté, co jako sirotek prožil dětství a mládí 
mezi lidoopy. Scenáristé vycházejí z předlohy Edgara Rice Burroughse, k níž dodávají vlastní 
příběh a dokonce i reálně existující postavy. Tarzanovy rané osudy jsou zachyceny ve 
flashbacích. – Ke konci 19. století se brutální Leon Rom (1859-1924), vyslanec zadluženého 
belgického krále Leopolda II., jemuž patří Svobodný stát Kongo, dohodne s kmenovým 
náčelníkem Mbongou u bájné hory Opar, že za diamanty, jež se nacházejí v hoře, přivede 
Tarzana a jeho ženu Jane. – Tarzan, nyní John Clayton III., vévoda z Greystoku, zpočátku 
odmítá nátlak britské vlády, aby jako host Leopolda II. odjel do Konga. Přesvědčí ho až 
černošský americký velvyslanec, veterán z občanské války George Washington Williams, 
který chce získat důkazy o otroctví v Kongu. – Trojice dorazí k přátelům do domorodé vesnice 
Kuba. – Tarzan vzpomíná na dětství mezi gorilami a na seznámení s Jane, která tu tehdy byla 
s otcem. – Leon Rom s najatými žoldáky přepadne vesnici. Zmocní se Johna, jemuž záhy 
pomůže k útěku Williams. Odjede k Oparu na parníku se zajatou Jane a skupinou otroků. 
John a Williams zamíří k hoře. Osvobodí vlak s otroky. John se setká se svou gorilí smečkou a 
podlehne v zápase „bratru“ Akutovi. – Mbonga touží pomstít se Tarzanovi za smrt syna 
(mladý domorodec zabil Tarzanovu gorilí „matku“ Kalu a Tarzan pak jeho). – Jane se pokusí s 
bojovníkem Wasimbou prchnout z lodi, ale Rom ji dostihne. – John zachrání Akuta před 
vojáky. Pak svede vítězný zápas s Mbongou, jehož pak Williams přesvědčí o Romově 
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proradnosti. Belgičan si však už odváží diamanty a Jane do Bomy, kde vyrůstá velké vojenské 
ležení. K přístavu se blíží lodě s vojáky, kteří mají pro krále zotročit celé Kongo. – John pošle 
na město stáda zvířat z buše. Připojí se k němu Wasimbo s bojovníky a s osvobozenými 
otroky. John zachrání Jane a po souboji předhodí zrádného Roma krokodýlům. – Williams 
obviní Leopolda II. z otrokářství. – Po roce Jane v domorodé vesnici porodí potomka... – 
Velkolepě pojatý snímek s vizuálně působivými plenéry a s množstvím akcí je věnován 
známému producentovi Jerrymu Weintraubovi (1937-2015), který se podílel na jeho vzniku. 
– Připomínáme, že v našich kinech se z tarzanovské hrané filmografie naposled uváděl 
Tarzan (1984, Greystoke – The Legend of Tarzan, Lord of the Apes; r. Hugh Hudson) s 
Christophem Lambertem v titulní roli. -tbk- 
 
DAVID YATES (nar. 30.11.1963, St. Helens, Lancashire, dnes Merseyside, Anglie) vyrůstal na 
venkově a od mládí natáčel filmy 8mm kamerou. Studoval sociologii, politiku a literaturu 
na St. Helens College a pak umění na Essexské univerzitě (1987). Na základě krátkého 
snímku Když jsem byla dívkou, oceněného na festivalech v Corku a v San Franciscu, byl 
přijat na Národní filmovou a televizní školu (NFTS; 1989-92)) v Beaconsfieldu, kterou 
absolvoval filmem Hezká tvář (Stříbrný Hugo na MFF v Chicagu). Už během studií pracoval 
v televizi, kde se později podílel na dokumentárních seriálech Moving Pictures (1994, 
Pohyblivé obrázky), Tales of Three Seaside Towns (1995, Příběhy tří přímořských měst; + 
spol. prod.) a na úspěšném kriminálním seriálu The Bill (Poldové – TV). V celovečerní 
tvorbě debutoval historickým snímkem Já jsem Tichborne, ale pak se vrátil k televizní 
práci. Za minisérii Sex Traffic získal Cenu BAFTA v kategorii TV seriálů a za snímek Dívka z 
kavárny, vyznamenaný třemi Emmy, byl jako režisér na tuto cenu nominován. Díky těmto 
úspěchům dostal možnost režírovat závěrečné čtyři části populární filmové série o Harrym 
Potterovi. V televizi ještě realizoval pilotní díl dramatického seriálu z Blízkého Východu 
Tyrant (Tyran; + spol. prod. – TV). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy 
When I Was a Girl (1988, Když jsem byla dívkou; + sc., spol. prod.), Oranges and Lemons 
(TV-1991, Pomeranče a citróny), The Weaver’s Wife (TV-1991, Tkalcova žena; + sc.), Good 
Looks (1992, Hezká tvář), Punch (1996, Rána) a Rank (2002, Hnusáci), rekonstrukce 
skutečného případu z 19. století o muži, který tvrdil, že je pohřešovaným aristokratem, The 
Tichborne Claimant (1998, Já jsem Tichborne – TV), kriminální minisérie The Sins (TV-2000, 
Hříchy; spol. r. Sallie Aprahamianová, Richard Curtis) s Petem Postlethwaitem v úloze 
bankovního lupiče, který se chce polepšit, čtyřdílný přepis románu viktoriánského prozaika 
Anthonyho Trollopea The Way We Live (TV-2001, Tak dnes žijeme) s Davidem Suchetem v 
roli záhadného finančníka, šestidílný politický thriller State of Play (TV-2003, Stav hry) s 
Johnem Simmem, Kelly Macdonaldovou a Billem Nighym, přepis románu devítileté 
viktoriánské dívenky Daisy Ashfordové o muži, který se z lásky chtěl stát gentlemanem, 
The Young Visiters (TV-2003, Mladí návštěvníci – TV) s Jimem Broadbentem, drama 
organizovaného obchodu s východoevropskými dívkami Sex Traffic (TV-2004; uveden v 
TV), romantické drama ze zákulisí vysoké politiky podle scénáře Richarda Curtise The Girl 
in the Café (TV-2005, Dívka z kavárny) s Billem Nighym a Kelly Macdonaldovou, adaptace 
románů J.K. Rowlingové Harry Potter a Fénixův řád (2007, Harry Potter and the Order of 
the Phoenix), Harry Potter a Princ dvojí krve (2009, Harry Potter and the Half-Blood 
Prince), Harry Potter a Relikvie smrti – část 1 (2010, Harry Potter and the Deathly Hallows: 
Part 1) a Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 (2011, Harry Potter and the Deathly Hallows: 
Part 2), nová verze klasického dobrodružného příběhu Legenda o Tarzanovi (2016, The 
Legend of Tarzan; + spol. prod.) s Alexanderem Skarsgårdem, adaptace další knížky J.K. 
Rowlingové Fantastická zvířata a jak je najít (2016, Fantastic Beasts and How to Find Them) 
s Eddiem Redmaynem.  -mim- 
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Lekce 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1: 1,85, 2–D, Dolby Digital, délka – 111 min. 
 
Původní název: Urok. Země původu: Bulharsko, Řecko. Výrobce: Abraxas Film, Graal Films. 
Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 31.3.2016. Mluveno: bulharsky, anglicky (titulky). - Jakou 
cenu má morálka? 
 
Rok copyrightu: 2014. Distribuce: Film Europe. 
 
AUTOŘI: Režie: Kristina Grozevová, Petar Valčanov. Scénář: Kristina Grozevová, Petar 
Valčanov. Kamera: Krum Rodriguez. Výprava: Vanina Gelevová. Návrhy kostýmů: Kristina 
Tomovová. Střih: Petar Valčanov. Zvuk: Dobromir Christoskov, Veselin Zografov, Cvetelina 
Cvetkovová, Ivan Andreev. Výkonná produkce: Kristina Grozevová, Magdelena Ilievová. 
Producent: Kristina Grozevová, Magdelena Ilievová, Konstantina Stavrianouová, Petar 
Valčanov, Irini Vougioukalouová, Rena Vougioukalouová. Koproducent: Poly Angelovová.  
 
Hrají: Margita Goševová (Naděžda), Ivan Barnev (Mladen), Ivanka Bratoevová (Elena), Ivan 
Savov (Stojan), Deja Todorovová (Andrea).  
 
České titulky: Sub-Ti, London.  
 
Ceny: MFF v San Sebastiánu 2014: Cena nových režisérů (Kristina Grozevová, Petar 
Valčanov). MFF v Tokiu 2014: Zvláštní cena poroty. MFF ve Varšavě 2014: nejlepší film ex 
aequo. MFF v Soluni 2014: Cena za scénář (Kristina Grozevová, Petar Valčanov), Bronzový 
Alexandr. MFF v Sofii 2015: Velká cena Sofie, Cena za nejlepší bulharský film, Cena diváků.  
 
Sociální drama o nevyhnutelném překračování hranic morálky Lekce, jež vzniklo na základě 
novinového článku, je celovečerním hraným debutem bulharského manželského a 
režisérského páru Kristiny Grozevové a Petara Valčanova. – Učitelka angličtiny v malém 
městě Naděžda řeší ve třídě krádež peněženky jedné žačky. Nikdo se nepřizná. Naděždin 
manžel Mladen si vzal bankovní úvěr, ale nesplácí ho. Pokud nebude dluh i s úroky do tří dnů 
vyrovnán, dům, v němž s rodiči žije ještě dcera Andrea, skončí v exekuci. Naděžda si 
přivydělává překládáním textů do angličtiny. Vezme si u lichváře týdenní půjčku s tím, že 
záhy dostane honorář, a manželův dluh na poslední chvíli splácí. Jenže firma, od které měla 
dostat zaplaceno, zkrachuje. Kvůli lichvářovým výhružkám žena s plastovou pistolí, 
zabavenou jednomu studentovi, vyloupí banku. Půjčku tak splatí. Když v opuštěné třídě 
přistihne při krádeži jednoho z chlapců, nařídí mu, aby odcizené peníze vrátil. Pak zahájí další 
hodinu angličtiny. – Skličující drama svým odměřeným pozorovacím stylem i dilematy, jimž 
protagonistka čelí, připomíná snímky bratrů Dardenneových a filmy rumunské nové vlny. Ve 
srovnání s nimi si však více vypomáhá nepravděpodobnými dějovými zvraty, které sice 
příběh vedou k výrazné pointě, ale ubírají mu na přesvědčivosti. Zcela autenticky oproti 
tomu působí Margita Goševová v hlavní roli. Snímek byl s úspěchem promítán na řadě 
festivalů včetně MFF v Karlových Varech 2015. -mrš- 
 
KRISTINA GROZEVOVÁ (nar. 26.1.1976, Sofie) vystudovala žurnalistiku na Sofijské státní 
univerzitě a pracovala jako redaktorka v bulharské televizi. Poté, co absolvovala režii na 
Národní divadelní a filmové akademii v Sofii (2005), na níž natočila několik oceňovaných 
studentských snímků, začala spolupracovat se svým pozdějším manželem Petarem 
Valčanovem (nar. 1982). Natočili spolu několik krátkých či středometrážních filmů a 
podíleli se na několika TV seriálech. Jejich snímek Skok byl jako vůbec první bulharský 
krátký film nominován na Cenu Evropské filmové akademie a získal ceny za nejlepší krátký 
film na MFKF v Bruselu a na MFKF v Pusanu. Celovečerní debut Lekce obdržel mj. Cenu 
nových režisérů na MFF v San Sebastiánu 2014, Zvláštní cenu poroty na MFF v Tokiu 2014, 
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cenu Bronzový Alexandr a Cenu za scénář na MFF v Soluni 2014 nebo Velkou cenu Sofie, 
Cenu za nejlepší bulharský film a Cenu diváků na MFF v Sofii 2015. Mají vlastní filmovou 
společnost Abraxas Film. – Filmografie: (neúplná; spol. s Petarem Valčanovem; podíl na 
scénáři a režii, není-li uvedeno jinak) dok. Pritča za života (2009, Podobenství o životě), 
střm. filmy Avarijno kacane (2010, Nouzové přistání) a Skok (2012, Skok; + spol. prod.), 
celovečerní hraný debut, morální drama učitelky, jež se kvůli splacení manželova dluhu 
dopustí zločinu, Lekce (2014, Urok; + spol. prod.). -tbk- 
PETAR VALČANOV (nar. 1982, Plovdiv) vystudoval režii na Národní divadelní a filmové 
akademii v Sofii (2008). Filmovou dráhu hned na počátku spojil se svou pozdější manželkou 
Kristinou Grozevovou (nar. 1976). Natočili společně několik krátkých či středometrážních 
filmů a podíleli se na několika TV seriálech. Jejich snímek Skok byl jako vůbec první 
bulharský krátký film nominován na Cenu Evropské filmové akademie a získal ceny za 
nejlepší krátký film na MFKF v Bruselu a na MFKF v Pusanu. Celovečerní debut Lekce 
obdržel mj. Cenu nových režisérů na MFF v San Sebastiánu 2014, Zvláštní cenu poroty na 
MFF v Tokiu 2014, cenu Bronzový Alexandr a Cenu za scénář na MFF v Soluni 2014 nebo 
Velku cenu Sofie, Cenu za nejlepší bulharský film a Cenu diváků na MFF v Sofii 2015. Mají 
vlastní filmovou společnost Abraxas Film. Petar Valčanov není příbuzný s významným 
bulharským filmařem Rangelem Valčanovem (1928-2013). – Filmografie: (neúplná; spol. s 
Kristinou Grozevovou; podíl na scénáři a režii, není-li uvedeno jinak) Pritča za života (2009, 
Podobenství o životě), střm. filmy Avarijno kacane (2010, Nouzové přistání; + střih) a Skok 
(2012, Skok; + střih, spol. prod.), celovečerní hraný debut, morální drama učitelky, jež se 
kvůli splacení manželova dluhu dopustí zločinu, Lekce (2014, Urok; + střih, spol. prod.).
 -tbk- 
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LEMMY FOREVER 
barevný/černobílý, hudební dokument, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 117 min. 
 
Původní název: Lemmy. Země původu: USA. Výrobce: Damage Case Films, Three Count 
Films, Secret Weapon Films. Rok copyrightu: 2010. Premiéra: 28.12.2016. Mluveno: anglicky 
(titulky). 
 
Distribuce: Atlantis Entertainment. 
 
AUTOŘI: Režie: Greg Olliver, Wes Orshoski. Scénář: Greg Olliver, Wes Orshoski. Kamera: 
Greg Olliver. Střih: Greg Olliver. Zvuk: Frank Cabanach, Steve HB Perski, Nate Gowtham, 
James von Buelow, Roger Licari. Výkonná produkce: Tod Singerman, Steffan Chirazi. 
Producent: Greg Olliver, Wes Orshoski. Použitá hudba: písně skupiny Motörhead, různé 
skladby a písně.  
 
Účinkují: Lemmy Kilmister, Phil Campbell, Mikkey Dee, Dave Navarro, Kat Von D [Katherine 
von Drachenbergová], Nikki Sixx, Billy Bob Thornton, Lars Frederiksen, Duff McKagan, Alice 
Cooper, Slash, Scott Ian, Ozzy Osbourne, Lars Ulrich, Ice-T.  
 
České titulky: jméno.  
 
Hudební dokument Grega Ollivera a Wese Orshoskiho z roku 2010, nazvaný u nás LEMMY 
FOREVER, přináší zasvěcený portrét čelného představitele heavy metalu Lemmyho (vl. jm. 
Ian Fraser Kilmister, 1945-2015). Sleduje jeho životní a hudební dráhu od počátků v 60. 
letech, přes založení legendární kapely Motörhead (v níž byl lídrem, zpěvákem, baskytaristou 
a autorem písní) v roce 1975 až po největší úspěchy s ní. Natáčení probíhalo během tří let a 
kamera zachytila extravagantního bouřliváka, vzpomínajícího na minulost, v jeho soukromí v 
Los Angeles, v herně Las Vegas nebo s jeho sbírkou německých militárií, během cest na turné 
i při samotných vystoupeních v Německu, Finsku a Rusku (včetně triumfálního koncertu na 
moskevském stadionu Lužniky). Zaznamenává také natáčení desky Motörhead. O výrazné 
rockové osobnosti mluví v rozhovorech osmačtyřicet lidí ze showbyznysu (od legendárních 
zpěváků jako jsou Alice Cooper, Slash nebo Ozzy Osbourne po herce Billyho Boba 
Thorntona). Sami tvůrci filmu tvrdí, že se jedná o dílo „od fanoušků pro fanoušky“.  
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Leonardo da Vinci: Génius v Miláně 
barevný, umělecký dokument, přístupný, 1:2,66, 2–D, Dolby Digital, délka – 90 min. 
 
Původní název: Leonardo da Vinci – The Ultimate Exhibition. Leonardo da Vinci: The Genius 
in Milan. Země původu: Itálie. Výrobce: Rai Com, Codice Atlantico, Skira Editore. Rok 
výroby: 2016. Premiéra: 6.5.2016. Mluveno: jazyk (titulky). – Pannonia Entertainment a 
Neoluxor uvádějí největší díla renesančního mistra. 
 
Distribuce: Pannonia Entertainment. 
 
AUTOŘI: Režie: Luca Lucini, Nico Malaspina. Scénář: Jacopo Ghilardotti, Gabriele Scotti. 
Kamera: Davide Artusi. Střih: Giampaolo Tatta. Zvuk: jméno. Výkonná produkce: Raffaella 
Milazzoová, Marco Malfi. Producent: Luigi di Sierro, Pierro Maranghi, Massimo Vitta Zelman. 
Koproducent: jméno. Hudba: jméno.  
 
Mluví: jméno.  
 
České titulky: Pannonia Entertainment. 
 
Další umělecký dokument z akvizice společnosti Pannonia Entertainment s názvem Leonardo 
da Vinci: Génius v Miláně režisérů Lucy Luciniho a Nica Malaspiny přináší zejména 
podrobnou prohlídku výstavy Leonardo da Vinci 1452-1519, jež se konala při příležitosti 
světové výstavy Expo 2015 v Miláně. Byla na ní vystavena známá i méně známá díla slavného 
renesančního umělce, vědce, architekta a vynálezce Leonarda da Vinciho (1452-1519) a také 
jeho rukopisy, přírodopisné a anatomické kresby i utopické výtvory. Snímek je provázen 
komentářem kurátora Pietra Maraniho. Pozornost je věnována i samotnému městu, v němž 
Leonardo da Vinci žil. 
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Les sebevrahů 
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital,  dlouhý – 93 min.   
 
Původní název: The Forest. Země původu: USA. Výrobce: Lava Bear / Phantom Four Films. 
Pro Gramercy Pictures. Ve spolupráci s AI Film Entertainment. Rok výroby: 2015. Premiéra: 
7.1.2016. Monopol: Falcon (do 6.1.2018). Mluveno: anglicky, japonsky (české titulky). – 
Každý sem chodí hledat cestu ven. 
 
AUTOŘI: Scénář: Ben Ketai, Sarah Cornwellová, Nick Antosca. Režie: Jason Zada. Kamera: 
Mattias Troelstrup. Hudba: Bear McCreary. Různé skladby a písně. Výprava: Kevin Phipps. 
Kostýmy: Bojana Nikitovićová. Střih: Jim Flynn. Zvuk: Stanomir Dragos. Masky: Rob Mayor. 
Prostetické efekty: Millennium FX. Vizuální efekty: (supervize) Raoul Yorke Bolognini; 
Temprimental Films. Zvláštní efekty: (koordinátor) Muhamed M’Barek. Koordinátor 
kaskadérů: Slaviša Ivanović. Výkonní producenti: Len Blavatnik, Aviv Giladi, Lawrence 
Bender, Andrew Pfeffer. Producenti: Tory Metzgerová, 
David S. Goyer, David Linde. Koproducenti: Jennifer Semlerová, James Ward Byrkit. České 
titulky: neuvedeno. 
 
HERCI: Natalie Dormerová (Sára/Jess), Taylor Kinney (Aiden), Yukioshi Ozawa (Miči), Eoin 
Macken (Rob), Rina Takasakiová (Hočiko), Noriko Sakuraová (Mayumi), Yuho Yamashitaová 
(Sakura), Akiko Iwaseová (ředitelka školy), Stephanie Vogtová (Valerie). 
 
Duchařský horor Les sebevrahů je debutem úspěšného režiséra reklamních spotů, videoklipů 
a internetových videí Jasona Zady. Scénář vychází z reality: na severozápadním úpatí 
japonské hory Fudži se rozkládá obrovský les Aokigahara, který má děsivou pověst: vyskytují 
se v něm duchové starých žen, jež sem v době nouze odváděli vesničané zemřít. Tajuplné 
místo, opředené legendami, je také častým útočištěm sebevrahů... – Mladá Američanka Sára 
odjede od manžela Roba do Japonska po zprávě od tamní policie, že její sestra, dvojče Jess, 
která učila v Tokiu, zmizela v Aokigahaře. V improvizované márnici návštěvnického centra 
Jessiino tělo neleží. Ostatně blonďatá Sára je díky intuici dvojčat přesvědčena, že její 
tmavovlasá sestra žije. Vyrazí do lesa se sympatickým australským novinářem Aidenem a 
místním lesníkem Mičim. V pustém lese, v němž se stále ozývají podivné zvuky, najdou 
oběšence a později i Jessiin stan. Sára se rozhodne v tábořišti přespat a Aiden zůstane s ní. 
Žena vzpomíná na smrt rodičů, kteří zemřeli před domem při autonehodě. Jejich těla viděla 
jen Jess, která je od té doby psychicky labilní. V noci se vystrašená žena setká s duchem (tzv. 
júrei) dívky Hošiko, podle nějž nemá věřit Aidenovi. Druhý den Sára od muže uteče, ale zřítí 
se do díry, kde se opět setká s Hošiko a kde ji vystraší duchové. Aiden jí pomůže ven a zavede 
ji do zpustlé lesnické chaty. Sára zjistí, že za zavřenými dveřmi je Jess, která ji varuje před 
Aidenem. Při následující potyčce Sára muže probodne nožem. Dveře se otevřou a ona za 
nimi vidí sestru jako holčičku ve sklepě jejich domu. Pošle ji pryč a pak vidí mrtvé rodiče, kteří 
se zastřelili puškou. Neživý otec na ni vztáhne ruku a ona ve snaze vymanit se mu, si podřízne 
zápěstí. Běží za Jess. Ta doběhne k zachráncům, kteří spolu s Mičim hledají Sáru a Aidena. Je 
s nimi i Rob. Jess instinktem vytuší, že Sára je mrtvá. Po odjezdu všech zůstane na místě jen 
Miči. Zjeví se mu Sářin duch... – Snímek sice těží z japonské duchařské tradice a snaží se i o 
určitou psychologii, jinak je však přehlídkou žánrových klišé, jimiž sice dokáže vybudit 
nepříjemné napětí, ale už nic víc. Natáčel se ovšem zejména v Srbsku, zejména v národním 
parku Tara.  -tbk-  
 
JASON ZADA (nar. 1974, L.A., Kalifornie), ale od deseti let žil na Havaji. Již od dětství se 
věnoval natáčení filmů na Super8 a kreativní digitální práci (počítačové texty, videohry 
apod.). Absolvoval střední školu Kalaheo v Kailua na Havaji. Po návratu do Spojených států 
působil v Los Angeles a v New Yorku, než v roce 1993 přesídlil do San Francisca; nyní žije v 
Mill Valley. V roce 2000 spoluzakládal reklamní agenturu Evolution Bureau (EVB), která se 
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během osmi let vypracovala na čelné místo v oboru. Jako režisér reklamních spotů 
spolupracoval i s dalšími špičkovými agenturami (mj. Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, Y&R). 
Zaměřuje se zejména na digitální reklamní kampaně (např. doplňková kampaň k filmu 
Paranormal Activity 4). Získal řadu oborových ocenění. Podílí se na činnosti filmové 
produkční společnosti Tool of Northern America (TNA). Publikoval v různých médiích mj. i 
v New York Times nebo v časopise Forbes. Upoutal na sebe pozornost velmi úspěšným 
krátkým internetovým hororovým virálním videem Take This Lollipop (Vezmi si to lízátko), 
za nějž získal Cenu Emmy a jejž vidělo přes sto milionů lidí. Známý je také jeho interaktivní 
videoklip k písni Lost in the Echo skupiny Linkin Park. – Filmografie: (režie a scénář či 
spolupráce na něm, není-li uvedeno jinak) kr. internetové filmy Size (2008, Velikost; + střih, 
prod.), Scenes from an Unmade Movie: Job (2008, Scény z nenatočeného filmu: Práce; + 
hudba, střih, spol. zvuk, spol. prod.), Take This Lollipop (2011, Vezmi si to lízátko; + střih), 
horor The Houses October Built (2014, Domy postavené v říjnu; r. Bobby Roe; spol. sc.), 
celovečerní prvotina, duchařský horor z legendární japonské lokality Aokigahara na úpatí 
hory Fudži Les sebevrahů (2015, The Forest). -tbk- 
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Léto All Exclusive 
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–K, Dolby 5.1, dlouhý – 93 min. 
 
Původní název: Babysitting 2. Země původu: Francie. Výrobce: Axel Films, Madame Films. 
Koprodukce: M6 Films, Cinéfrance. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 23.6.2016. Mluveno: 
česky (dabováno). – Tohle léto není pro starý. 
 
Distribuce: Bontonfilm.  
 
AUTOŘI: Režie: Nicolas Benamou, Philippe Lacheau. Scénář: Julien Arruti, Pierre Lacheau, 
Pierre Dudan (konzultant scénáře). Kamera: Antoine Marteau. Architekt: Claudio Amaral 
Peixoto. Návrhy kostýmů: Aurore Pierreová. Masky: Avril Carpentierová, Pierre-Olivier 
Persin (zvláštní maskérské efekty). Střih: Olivier Michaut-Alchourroun. Zvuk: Arnaud 
Lavaleix. Výkonná produkce: Bachir Arfaouini. Producent: Christophe Cervoni, Marc 
Fiszman. Koproducent: Etienne Mallet, David Gauquié, Julien Deris. Vizuální efekty: 
(supervize) Thibaut Granier. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: 
Maxime Desprez (hudební supervize), Michaël Tordjman (hudební supervize). Koordinátor 
kaskadérů: Christophe Marsaud, Philippe Guégan, David Julienne (auta).  
 
Hrají: Philippe Lacheau (Franck), Tarek Boudali (Sam), Julien Arruti (Alex), Vincent Desagnat 
(Ernest), Valériane de Villeneuveová (Yolande), Élodie Fontanová (Julie), Elisa Bachir-Beyová 
(Erika), Alice Davidová (Sonia), Charlotte Gabrisová (Estelle), Christian Clavier (Jean-Pierre), 
Aiton Carmo (Pedro), Kunue Paje (náčelník indiánů), Porfitio Mireya Rocha (šaman), Jérôme 
Commandeur (Michel Massieye), Valérie Karsentiová (paní Massieyeová). 
 
Dabing: Michal Holán (Franck), Martin Sobotka (Sam), Radek Hoppe (Alex), Vojtěch Hájek 
(Ernest), Hana talpová (Yolande), Irena Máchová (Julie), Veronika Kubařová (Erika), Marika 
Šoposká (Sonia), Tereza Bebarová (Estelle), Jaromír Meduna (Jean-Pierre), Zdeněk Mahdal 
(Michel Massieye).  
 
Překlad české verze: Jolana Kubíková. Dialogy české verze: Ivan Kotmel, Jiří Balcárek. Režie 
české verze: Jiří Balcárek (Studio Pro-Time).  
 
Prázdninová komedie Nicolase Benamoua a Philippea Lacheaua (též představitele hlavní 
role) Léto All Exclusive je druhým titulem této dvojice a volně navazuje na jejich společný 
debut Babysitting (2013). – Přátelé Franck, jeho dívka Sonia, Sam, Alex, Ernest a Estelle vyrazí 
na dovolenou do Brazílie, kde má Soniin otec Jean-Pierre hotel u moře. Franck tu chce 
požádat Soniu o ruku, ale odloží to, protože Alex (který od počátku vše neúnavně natáčí) 
omylem spolkl zásnubní prsten. Parta si nicméně užívá plážových radovánek. Když se muži 
vydají na letecký výlet do vnitrozemí, přidá se k nim Jean-Pierrova šestaosmdesátiletá matka 
Yolande a sexy dívky Julia a Erika. Z výletu se žádný nevrátí. Za pár dní najde Jean-Pierre u 
osamělého hotelového skladu Alexovu kameru, která stále běží. Ze záznamu vyjde najevo, že 
průvodce zmizel v jeskynní propasti. Když se ostatní pracně dostali ven, Francka kousla 
tarantule, prchali před levhartem, sjeli se u přátelských indiánů, odkud museli prchat, když 
Franck omylem podpálil vesnici. Následovaly skok ze srázu a plavba peřejemi. Pak našli 
letadlo, vzlétli, seskočili padákem a skončili na pláži nedaleko hotelového skladu, kde při 
krádeži jídla ztratil Alex kameru… Konec záznamu vyzradí poměr Jeana-Pierra s vdanou paní 
Massieyovou, která je v hotelu s manželem. – Parta se vrátí. Zásnubní prsten je konečně na 
světě a svatbě už nic nebrání. – Tvůrci se inspirovali stylem found footage, a tak předstírají, 
že nalezený materiál je autentický. Jde sice o komedii, ale vyprávění jen řetězí trapné a 
trapnější scénky. -kat- 
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Lily Lane 
barevný/černobílý, psychologický, experimentální, 15 přístupnost, 1:2,39, 2–D, DVD-K, BRD-
K, Dolby Digital, dlouhý – 91 min. 
 
Původní název: Liliom ösvény. Země původu: Maďarsko. Výrobce: Fraktál Film. Rok 
copyrightu: 2015. Premiéra: 28.7.2016. Mluveno: maďarsky (titulky). – Jen mrtví se nebojí 
temnoty. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Budapešť. 
 
AUTOŘI: Režie: Bence Fliegauf. Scénář: Bence Fliegauf. Kamera: Zoltán Lovasi, Bence 
Fliegauf (home video), Gábor Hajdók (noční záběry). Architekt: Bence Fliegauf. Návrhy 
kostýmů: Anna Kovaliková. Masky: Natasa Kovaliková. Střih: Balázs Budai. Zvuk: Tamás Beke 
(+ design zvuku), Bence Fliegauf (design zvuku). Producent: Ernö Mesterházy, Bence Fliegauf. 
Koproducent: Mónika Mécsová, András Pires Muhl. Vizuální efekty: Attila Sziklai (supervize). 
Hudba: Bence Fliegauf. Koordinátor kaskadérů: Zoltán Gulyás Kiss. 
 
Hrají: Angéla Stefanovicsová (Rebeka), Bálint Sótonyi (Dani), Miklós Székely (otec), Mária 
Gindertová (Viola), Maja Baloghová (malá Rebeka), Bence Somkúti (Daniho kamarád).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital).  
 
Uznávaný maďarský režisér Bence Fliegauf natočil po mezinárodní produkci zvláštní 
psychologické sci-fi Lůno (2010, Womb) a po krutém dramatu romské rodiny Je to jen vítr 
(2012, Csak a szél) velice neobvyklý komorní a intimní snímek Lily Lane (což v překladu 
znamená Liliová ulička) o vztahu matky a sedmiletého chlapce. Příběh je opět potlačen na 
minimum, podstatné jsou emoce, vyvolávané zvláštním způsobem snímání. Kamera sleduje 
všední život dvojice, ve formě home videa se odvíjejí matčiny vzpomínky na chlapcovo 
narození a rané dětství, „děj“ je navíc prokládán krátkými černobílými nočními záběry z 
ženina dětství, jež mají formu téměř duchařských vizí, a také barevnými záběry přírody, 
nabývajícími místy abstraktních forem. Důležitou roli hrají matčiny monology či dialogy i 
zvuková stopa s minimalistickou ambientní Fliegaufovou hudbou. – Rebeka vypráví synkovi 
Danimu pohádku o Víle a jejím synkovi Zlatíčku. Před časem odešla od manžela Tamáse, s 
nímž se domlouvá pouze přes internet. Má chlapce jen občas, ale tráví s ním každou možnou 
chvilku. Jednou sdělí Danimu, že její těžce nemocná matka Viola, která byla „uspávačkou“ (tj. 
anestezioložkou), odešla z nemocnice. Vydají se za ní do domku v chatové oblasti, ale tam 
stará paní není. Později je nalezena mrtvá v lese. Zvídavý Dani klade matce stále otázky 
nejrůznějšího druhu. Navštíví s ní na kánoi i jejího otce, který nyní žije na venkově mezi 
bezdomovci. Toho však zpráva o manželčině smrti nevzruší. Starý muž dá vnukovi, jehož vidí 
poprvé, vraní vejce. Rebeka později zahrabe s Danim matčin popel u stromu v parku. Odváží 
se synem své věci do domku po matce. Tady propadne záchvatu a zdemoluje zařízení. 
Rozbité předměty pak spolu spálí. Ráno se s Danim, který pochopil, že matčiny pohádky o 
Víle a Zlatíčku byly vlastně o ní a o její rodině, budí na matraci v holé místnosti v domku...
 -tbk- 
 
BENEDEK (BENCE) FLIEGAUF (nar. 15.8.1974, Budapešť) vystudoval po maturitě scénografii 
na budapešťské odborné škole divadelní techniky Hét tükör (1995-98). Během této doby 
pracoval pro různé maďarské TV stanice, nejprve jako asistent a od roku 2000 jako režisér, 
redaktor a střihač. Asistoval také řadě filmových režisérů (mj. Miklós Jancsó a Árpád 
Sopsits). Už od jeho prvních krátkometrážních a dokumentárních filmů, v nichž se zabýval 
otázkami lidské psychiky, je také v jeho celovečerní hrané a ryze autorské tvorbě patrné 
ovlivnění experimentální kinematografií, jež se projevuje svébytným použitím 
vyjadřovacích prostředků, zvláště kamery a zvukové složky, potlačením epické linie a 
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naopak výrazným akcentem na náladu a hypnotickou atmosféru díla s evokativním 
doprovodem ambientní hudby. Tematicky jeho snímky přecházejí od psychologických 
pocitů odcizení až k metafyzice času a prostoru. Z ocenění (kromě domácích) připomínáme 
Zvláštní cenu poroty na MFF v Chotěbuzi 2002 (Hypnóza), Cenu Wolfganga Staudteho v 
sekci Fórum mladého filmu na MFF v Berlíně 2003 (Houština), Cenu za režii a Cenu FIPRESCI 
na MFF v Mar del Plata (Dealer), Zlatého leoparda pro filmaře budoucnosti na MFF v 
Locarnu 2010 (Mléčná dráha) nebo Velkou cenu poroty na MFF v Berlíně 2012 a nominaci 
na Cenu LUX Evropského parlamentu (Je to jen vítr). Byl hostem MFF v Karlových Varech 
2004 a Febiofestu 2007, předsedal porotě pražského Fresh Film Festu 2011 a byl na LFŠ v 
Uherském Hradišti 2012. – Filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) dok. f. 
Határvonal (2000, Hranice), kr. filmy Beszélő fejek (2000, Mluvící hlavy; + herec) a Hypnos 
(2001, Hypnóza;), dok. f. Van élet a halál előtt? (2001, Existuje život před životem?), střm. 
dok. f. A BBTE története (2002, Historie UBB; spol. r. Gábor Fodor), pochmurná výpověď o 
problémech a strastech neutěšeného každodenního života mladých lidí v Budapešti 
Rengeteg (2003, Houština;), kr. f. A sor (2003, Řada), epizoda "Hó lesz hamar, boldog, 
kinek van otthona" („Brzy tam bude sněžit, blaze tomu, kdo má domov“) z kolektivního 
dok. filmu Európából Európába (2003, Z Evropy do Evropy), depresivně laděný obraz 
typického dne obchodníka s drogami Dealer (2004), kr. f. Pörgés (2005, Rotace), sled devíti 
mysteriózních statických záběrů na přírodu, kde se místo zvířat pohybují „němí“ lidé, Tejút 
(2007, Mléčná dráha; + spol. hudba, spol. výprava, spol. kostýmy), dok. úvaha o smrti a 
znovuzrození Csillogás (2008, Blikat; + spol. zvuk), psychologické drama osudové lásky s 
prvky sci-fi o ženě, která porodila klonované dítě z DNA tragicky zemřelého milence, 
vychovala ho až do dospělosti a podlehla milostnému vztahu k němu, Lůno (2010, Womb; 
+ dodatečná hudba) s Evou Greenovou, podíl na kolektivním politickém filmu 
Magyarország 2011 (2012, Maďarsko), thriller o romské rodině na maďarském venkově, 
čelící rasistickým útokům, Je to jen vítr (2012, Csak a szél; + spol. hudba, výprava, spol. 
prod.), další komorní experimentální snímek o vztahu matky a malého syna Lily Lane 
(2015, Liliom ösvény; + spol. kam., hudba, výprava, spol. zvuk, spol. prod.). -fik- 
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Líná zátoka 
barevný, černá komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, MP4, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 122 
min. 
 
Původní název: Ma Loute. Země původu: Francie, SRN. Výrobce: 3B Productions. 
Koprodukce: Twenty Twenty Vision Filmproduktion, Pallas Film, Arte France Cinéma, 
WDR/Arte. Ve spolupráci: Memento Films Distribution, Memento Films International, 
Pictanovo, Le Fresnoy, Cofinova 12, Cinémage 10, Soficinéma 12, Scope Pictures. S účastí: 
Canal Plus, Arte France, CNC. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 14.7.2016. Mluveno: 
francouzsky, anglicky (titulky). – Zdivočelá detektivní komedie Bruna Dumonta. 
 
Distribuce: KVIFF Distribution (do 15.5.2025). Lokace: Francie – Pas-de-Calais: Wissant, 
Ambleteuse, Audighen, Wimereux, Condette; Nord-Pas-de-Calais. 
 
AUTOŘI: Režie: Bruno Dumont. Scénář: Bruno Dumont. Kamera: Guillaume Deffontaines. 
Architekt: Riton Dupier-Clément. Návrhy kostýmů: Alexandra Charlesová (supervize 
kostýmů). Masky: Michèle Constantinidesová, Jana Schultzeová, Mathieu Gueracague 
(účesy). Střih: Bruno Dumont, Basile Belkhiri. Zvuk: Philippe Lecoeur, Romain Ozanne, 
Emmanuel Croset. Výkonná produkce: Muriel Merlinová. Producent: Jean Bréhat, Rachid 
Bouchareb, Muriel Merlinová. Koproducent: Thanassis Karathanos, Geneviève Lemalová. 
Vizuální efekty: Hugues Namur, Automatik VFX. Zvláštní efekty: Yves Domenjoud 
(supervize). Použitá hudba: Guillaume Lekeu (Barberine: Prélude au 2e acte). Koordinátor 
kaskadérů: Rémi Canaple. 
 
Hrají: Fabrice Luchini (André Van Peteghem), Juliette Binocheová (Aude Van Peteghemová), 
Valeria Bruni Tedeschiová (Isabelle Van Peteghemová), Jean-Luc Vincent (Christian Van 
Pethegem), Brandon Lavieville (Ma Loute Brufort), Raph (Billie Van Peteghem), Didier 
Després (inspektor Machin), Cyril Rigaux (Malfoy), Laura Dupréová (Nadège), Thierry 
Lavieville (Hospodin Brufort), Lauréna Thellierová (Blanche Van Pethegemová), Manon 
Royèreová (matka Brufortová), Caroline Carbonnierová (Gaby Van Peteghemová), Maya 
Saracová (dáma se žlutým paraplíčkem).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital).  
 
Cena: César: (nominace) nejlepší film (Bruno Dumont, Jean Bréhat, Rachid Bouchareb, 
Muriel Merlinová), nejlepší režie (Bruno Dumont), nejlepší herec (Fabrice Luchini), nejlepší 
herečka ve vedlejší roli (Valeria Brunid Tedeschiová), nejlepší mužská herecká naděje (Raph), 
nejlepší původní scénář (Bruno Dumont), nejlepší kamera (Guillaume Deffontaines), nejlepší 
výprava (Riton Dupiré-Clément), nejlepší kostýmy (Alexandra Charlesová). 
 
Po zkušenostech s televizní komediální policejní minisérií Malej Quinquin (2014), jež byla 
uvedena na MFF v Karlových Varech 2014, natočil uznávaný francouzský filmař Bruno 
Dumont svůj druhý komediální opus Líná zátoka, v němž těží z obdobného stylu černého 
humoru. Inspiruje se přitom tradicí němé grotesky či burlesky a přidává bizarní, absurdní a 
surreálné motivy. – Léto 1910 na Opálovém pobřeží na severu Francie. Nestvůrně tlustý 
inspektor Machin s kolegou Malfoyem (dvojice inspirovaná Laurelem a Hardym) vyšetřuje 
záhadná mizení rekreantů v Líné zátoce a v pobřežních dunách. Netuší, že je má na svědomí 
chudá kanibalská rodina sběračů mušlí Brufortových. Otec Brufort, zvaný Hospodin (protože 
zachránil řadu topících se lidí) a nejstarší syn (ze čtyř kluků), osmnáctiletý Ma Loute, se 
přiživují převážením turistů přes mělkou zátoku. Často místo převozu na loďce přenášejí 
zákazníky v náruči. – Na letní byt do vily v egyptském stylu Tyfoneum přijíždí bohatá rodinka 
Van Peteghemových: podivínský otec André, odtažitá matka Isabelle a jejich dcery Blanche a 
Gaby se sestřenkou Billie, která je ostříhaná na kluka a střídá chlapecké a dívčí oblečení s 
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parukou. Později se objeví neméně podivínský Andrého bratr Christian a Isabellina 
afektovaná sestra Aude (matka Billie). – Ma Loute a Billie se do sebe zamilují. Krátce po 
procesí k sošce Panny Marie se vznese napřed Isabelle a pak i inspektor. Mezitím Ma Loute 
přijde na to, že Billie je opravdu kluk; skoro ho ubije ve vodě a dopraví ho k sobě domů. U 
Brufortů skončí zmlácení v síti i Christian a Aude. Ma Loute se však nakonec postará o to, aby 
trojici nalezli v dunách přivolaní vojáci. Vyjde najevo, že Billie je potomkem Andrého nebo 
možná jeho otce. Muži v rodině Van Peteghemových jsou zdegenerovaní kvůli incestu a 
rodinné vztahy jsou mnohem komplikovanější, než se zdá. Vznášející se inspektor málem 
uletí nad moře, ale když na něj jeden voják vystřelí, splaskne a spadne na břeh. Smutná/ý 
Billie vidí Ma Louta v objetí se zdejší služkou Van Peteghemových Nadège. – Režisér těží ze 
znalosti prostředí rodného kraje, ze spojení hereckých hvězd s neherci a z velmi osobitého 
humoru a stylu vyprávění, který rozhodně nekonvenuje všem divákům. - Snímek získal na 
MFF v Cannes 2016 Cenu za nejlepší synchronizovanou hudbu. -tbk- 
 
BRUNO DUMONT (nar. 14.3.1958, Bailleul, Nord, Francie) vystudoval po neúspěchu u 
zkoušek na filmovou školu IDHEC (1977) filozofickou fakultu v Lille (s diplomovou prací 
Filozofie a estetika undergroundového filmu). Od roku 1982 vyučoval filozofii na středních 
školách zejména v Hazebroucku. Jako autodidakt natáčel v letech 1986-96 reklamy a 
krátké propagační filmy pro různé firmy a průmyslové podniky. V roce 1994 napsal scénář 
k TV dokumentárnímu seriálu Arthur et les fusées (Arthur a rakety). Svým celovečerním 
hraným debutem Život Ježíše, který vzbudil nevšední pozornost kritiky, i všemi dalšími 
provokativními díly se zařadil mezi současné francouzské filmaře, pracující s osobitým 
estetickým výrazem a znepokojivými tématy (mj. François Ozon, Gaspar Noé, Catherine 
Breillatová, Claire Denisová), jejichž díla vyvolávají silné kontroverze svým naturalistickým 
stylem a překračováním tabu. Ačkoliv se zabývá zásadními otázkami lidského života 
(různými podobami vyhrocených lidských emocí, násilí a sexuality), vyhýbá se přitom 
tradičnímu psychologickému pojetí. S oblibou spojuje vyhraněné protiklady do 
expresivního tvaru, jenž diváky až bolestně šokuje. Jeho tvorbu charakterizují čisté 
kompozice, dlouhé záběry a velké detaily tváří i těl, asketičnost v dialozích, práce s 
nasvícením, absence hudby i specifická práce s neherci. Téměř každý z jeho filmů, s nimiž 
se mohli čeští diváci seznámit nejprve na karlovarském festivalu a na pražském Febiofestu, 
na němž byl Dumont dvakrát hostem (2007, 2010), získal prestižní ocenění: Život Ježíše 
(Cena Jeana Viga, Evropský objev roku - Fassbinderova cena, Cena FIPRESCI na MFF v 
Chicagu), Lidství (Velká cena poroty a ceny za mužský a ženský herecký výkon na MFF v 
Cannes), Flandry (Velká cena poroty na MFF v Cannes) a Hadewijch – mezi Kristem a 
Alláhem (Cena FIPRESCI na MFF v Torontu). Po úspěšné komediální TV minisérii P’tit 
Quinquin (2014, Malej Quinquin), uvedené na MFF v Karlových Varech natočil svou první 
filmovou komedii Líná zátoka. Upozorňujeme na původní rozhovor v časopise Cinepur (č. 
70/2010). – Filmografie (režie a scénář, není-li uvedeno jinak): kr. filmy Paris (Paris) (1993) 
a Marie et Freddy (1996, Marie a Freddy), nekompromisní obraz zmatených emocí a 
maloměstské nudy v příhodách party nezaměstnaných motorkářů ze severofrancouzského 
venkova La vie de Jésus (1997, Život Ježíše), drama policejního pátrání po pachateli 
brutální vraždy mladé dívky, pojaté jako metafyzická úvaha o vině, trestu a odpuštění, 
L’humanité (1999, Lidství), road-movie o milenecké, národnostně a jazykově nesourodé 
dvojici na cestě „odnikud nikam“ kalifornskou pouští Twentynine Palms (2003, Dvacet 
devět palem), drama mladého zakomplexovaného farmáře, procházejícího válečnou 
zkušeností v cizí zemi, Flandres (2006, Flandry), komorní příběh dívky, kterou nezvládnutá 
náboženská víra dovede k fanatickému činu, Hadewijch – mezi Kristem a Alláhem (2009, 
Hadewijch), paradokument o cestě dvou filmařů (Bruna Dumonta a Joany Preissové) do 
Ruska Sibérie (2011, Sibiř; r. Joana Preissová; spol. kam., herec), mysteriózní příběh vztahu 
podivínského muže s léčivou mocí a mladé ženy na Opálovém pobřeží Hors Satan (2011, 
Stranou Satana; + spol. střih), krátký úsek ze života skutečné talentované sochařky, kterou 
dala v roce 1913 její rodina zavřít do blázince, kde pak strávila zbytek života, Camille 
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Claudel 1915 (2013, Camille Claudel 1915; + spol. střih) s Juliette Binocheovou, černá 
dobová komedie, inspirovaná němými groteskami, odehrávající na Opálovém pobřeží v 
létě roku 1910, Líná zátoka (2016, Ma Loute; + spol. střih) s Fabricem Luchinim, Juliette 
Binocheovou a Valerií Bruno-Tedeschiovou. -fik- 
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Líza, liščí víla 
barevný, tragikomedie, romantický, fantasy, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, DVD-K, MP4, 
Dolby Digital 5.1, dlouhý – 98 min. 
 
Původní název: Liza, a rókatündér. Země původu: Maďarsko. Výrobce: Filmteam. 
Koprodukce: Focus–Fox Studio / Origo Film Group. Rok výroby: 2015. Premiéra: 4.2.2016. 
Monopol: AČFK (do 19.2.2022). Mluveno: maďarsky, japonsky (české titulky). – Film, v němž 
randění zabíjí. 
 
AUTOŘI: Námět: Zsolt Pozsgai - divadelní hra Liselottte és a május (2002, Líza a květen). 
Scénář: Bálint Hegedűs, Károly Ujj Mészáros. Režie: Károly Ujj Mészáros. Kamera: Péter 
Szatmári. Hudba: Ambrus Tövisházi, Daniel Csengery. Různé skladby a písně. Výprava: Balázs 
Hujber. Kostýmy: Ibolya Bárdosiová. Střih: Judit Czakóová. Zvuk: Robert Juhasz. Masky: 
Csilla Blake-Horváthová. Vizuální efekty: (supervize) Zoltán Benyó; Digital Apes. Zvláštní 
maskérské efekty: Nóra Kapásová. Koordinátoři kaskadérů: Balázs Farkas. Producent: István 
Major. Koproducenti: Norbert Korom, Gábor Ferenczy. České titulky: Táňa Notinová 
(Linguafilm). 
 
HERCI: Mónika Balsaiová (Líza), Szabolcz Bede-Fazekas (praporčík Zoltán), David Sakurai 
(Tomy Tani), Piroska Molnárová (Márta Tanakaová), Zoltán Schmied (Henrik), Gábor Reviczky 
(plukovník), Antal Cserna (Károly), Ági Gubiková (Inge), János Bán (lamač srdcí); (hlas) Gábor 
Harsányi (vypravěč).  
 
CENA: MF fantastických filmů Fantasporto v Portu: nejlepší film, nejlepší zvláštní efekty. MF 
fantastických filmů v Bruselu: Cena diváků. MFF v Seattlu: Velká cena poroty v soutěži 
nových režisérů. Cena maďarské filmové kritiky: nejlepší první film. 
 
Režisér Károly Ujj Mészáros (nar. 1968) o svém celovečerním debutu, romantické 
černohumorné fantasy pohádce pro dospělé Líza, liščí víla, říká, že chtěl vytvořit film, který je 
zábavný, poutavý a nepostrádá katarzi. – Třicetiletá ošetřovatelka Líza je na policii obviněna 
z několikanásobné vraždy. Plačící nešťastnice tvrdí, že je prokletá. – Dříve. Líza se dvanáct let 
starala o ochrnutou vdovu po japonském velvyslanci Mártu. Ve zchátralém budapešťském 
bytě se objevoval Tomy Tani, duch japonského popového zpěváka, kterého viděla jen ona. 
Zatímco o svých třicátinách čeká Líza v občerstvení Mekk Burger na pravou lásku, Tomy se 
postará, aby Márta zemřela. Byt zdědí Líza a dvě neteře zesnulé ji obviní z vraždy. Záletný 
příbuzný Henrik, který se Líze líbí, ji nepodezírá. Na plukovníkův rozkaz si u Lízy pronajme 
pokoj praporčík Zoltán. Mladá žena hledá lásku. První nápadník Károly při obědě u ní zemře; 
její pohotová tracheotomie ho nezachrání… Zoltán v bytě tajně opravuje porouchané věci. 
Líza si v Cosmopolitanu nastuduje Deset pravidel svádění, vylepší si vzhled i šatník a dá si 
inzerát. Ludvig, který odpoví, dostane na schůzce infarkt. I další obdivovatelé umírají při 
bizarních nehodách. Tomy, který je za všemi úmrtími, zařídí, aby se v bytě k Líze dostal 
prospekt s japonskou legendou o liščích vílách: každý muž, který podlehl jejich kouzlu, 
zemřel. Ony byly odsouzeny do lesů u Nasu a většinou spáchaly sebevraždu. Jen nesobecká 
láska je mohla zachránit. Neúnavný praporčík při správkách v bytě zázrakem ujde smrtelným 
nehodám. Po zavraždění přelétavého Henrika, jehož Líza považovala za tajného opraváře (a 
jehož dal zabít podváděný manžel) je žena zatčena (viz začátek). Ale Zoltán dokáže její 
nevinu. Doma se Líza předávkuje prášky. V zásvětí jí Tomy vyzná lásku. Převádí lidi na druhý 
břeh a zamiloval se do ní, když přišel pro Mártina muže. Aby spolu mohli být, musí ona 
napřed zemřít. Lízu zachrání praporčík. – Po deseti letech společného života se Líza a Zoltán s 
dcerkou vydají do Japonska. Vzadu na kapotě sedí Tomy… – Obratně vystavěný příběh s 
pohádkovými motivy s naivní a nevinnou hrdinkou se odehrává v sedmdesátých letech 
minulého století v kapitalistickém(!) Maďarsku. Nadsázka, řetězení osudových náhod, 
hravost, stylizace, poetika a způsob vyprávění připomínají mj. snímky Attila Marcel (2013, r. 
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Sylvain Chomet) či Grandhotel Budapešť (2014, r. Wes Anderson). Film byl již uveden na 
Febiofestu a na Letní filmové škole. - Ke snímku je připojen jako předfilm krátký animovaný 
absolventský snímek Alexandry Hetmerové Mythopolis (2013), který je i součástí rodinného 
animovaného pásma Rosa & Dara a jejich velká prázdninová dobrodružství (2015). Jeho 
uvedení však záleží na kinařích a klubistech.–kat- 
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Lovecká sezóna: Strašpytel 
barevný, animovaný, rodinný, přístupný, 1:1,78, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 85 min. 
 
Původní název: Open Season: Scared Silly. Země původu: USA. Výrobce: Sony Pictures 
Animation. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 8.9.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Kdo se 
bojí, nesmí do lesa. 
 
Distribuce: Bontonfilm.  
 
AUTOŘI: Režie: David Feiss. Námět: John Carls (postavy), Steve Moore (postavy), Anthony 
Stacchi (postavy), Jill Cultonová (postavy), Steve Barr, David Feiss, Stephan Franck, Paul 
McEvoy, John Norton, Kris Pearn. Scénář: Carlos Kotkin. Výtvarník: Sean Eckols. Střih: 
Maurissa Horwitzová. Zvuk: Geoffrey G. Rubay. Výkonná produkce: Michael Hefferon. 
Producent: John Bush. Animace: Adam Holmes (supervize animační přípravy), David 
Broverman, David MacLeod, Jennifer Paganová, Jason Spilchak, Mike Wilson, Jimmy Wu. 
Vizuální efekty: Kevin McKibbin. Hudba: Rupert Gregson-Williams, Dominic Lewis. Použitá 
hudba: různé skladby a písně.  
 
Hlasy: William Townsend (Elliot), Donny Lucas (Boog), Melissa Sturmová (Giselle), Brian 
Drummond (Ian), Lee Tockar (kmet Kvíkal), William Townsend (Buřtík), Garry Chalk (Ed), 
Kathleen Barrová (Edna), Trevor Devall (Shaw).  
 
Dabing: Michal Holán (Elliot), Jiří Krejčí (Boog), Anna Brousková (Giselle), Tomáš Karger (Ian), 
Petr Pelzer (Kmet Kvíkal), Pavel Tesař (Buřtík), Svatopluk Schuller (Ed), Radka Stupková 
(Edna), Pavel Vondra (Shaw).  
 
Překlad české verze: Petr Sitár. Dialogy české verze: Pavlína Vojtová. Režie české verze: 
Alice Hurychová (LS Productions dabing).  
 
Animovaný dobrodružný rodinný film Davida Feisse Lovecká sezóna: Strašpytel je čtvrtým 
pokračováním o domácím mazlíčkovi, grizzlym Boogovi, který se souhrou náhod ocitl v lese, 
spřátelil se s tamními zvířaty a už tam zůstal. U nás byly uvedeny Lovecká sezóna (2006, 
Open Season; r. Jill Cultonová, Roger Allers) a Lovecká sezóna 2 (2008, Open Season 2; r. 
Matthew OʹCallaghan), Open Season 3 (2011, Lovecká sezóna 3; r. Cody Cameron) vyšel jen 
na DVD. – Medvěd Boog se už v lese cítí jako doma, chybí mu však pravé zvířecí instinkty. 
Mezi zvířaty je i jezevčík Buřtík, který obývá nedaleký karavan svých páníčků a čeká na jejich 
každoroční návrat. U táboráku kmet Kvíkal předvede stínohru a upovídaný jelenec Elliot 
přidá historku o údajném zdejším vlkodlakovi. Boog se upřímně vyděsí, což přiměje Elliota k 
tomu, aby vymyslel, jak medvěda strachu odnaučit. Booga zatím trápí strašidelné sny s 
vlkodlakem. - Lovec Shawn, známý nepřítel zvířat, přiveze rodinu turistů do lesa Mrtvého 
medvěda ve chvíli, kdy zvířata, převlečená za různá strašidelná monstra, začnou s 
kamarádovou „převýchovou“. Než vyděsí Booga, vylekají turisty i Shawa. Lovec je teď 
přesvědčený, že v lese žije dosud nepoznaný obří tvor, a vymůže si u šerifa Gordona 
mimořádné otevření lovecké sezóny. Přidají se k němu ozbrojení manželé Ed a Edna ze 
stánku s občerstvením. Lov začíná. Je to nakonec Boog, kdo prokáže odvahu a vytrestá 
podvodného Shawna, pro něhož je pronásledování domnělého vlkodlaka záminkou k lovu. 
Přátelství Elliota a Booga přežije zatěžkávací zkoušku, a když šerif loveckou sezónu odvolá, 
mají zvířata důvod k oslavě. Buřtík se dočká své tlusté paničky. – Každé pokračování bylo o 
něco slabší než předchozí díl a Lovecká sezóna: Strašpytel v této tradici pokračuje: upovídaný 
příběh nevynalézavě řetězí rádoby vtipné, poučné a umírněně strašidelné scénky, které snad 
ocení nejmenší diváci. –kat- 
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Lovec: Zimní válka 
barevný, dobrodružný, fantasy, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, 7.1, 
délka – 114 min. 
 
Původní název: The Huntsman: Winter’s War. Země původu: USA. Výrobce: Roth Films. Ve 
spolupráci: Perfect World Pictures. Pro Universal. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
21.4.2016. Mluveno: anglicky (titulky – 2-D), česky (dabováno – 2-D, 3-D). – Dřív než Lovec 
potkal Sněhurku... 
 
Distribuce: CinemArt (do 21.4.2019). Lokace: Anglie – Waverley Abbey, Surrey, Windsor, 
Wells. 
 
AUTOŘI: Režie: Cedric Nicolas-Troyan. Pomocná režie: Simon Crane (II. režie). Námět: Evan 
Daugherty (postavy). Scénář: Evan Spiliotopoulos, Craig Mazin. Kamera: Phedon 
Papamichael. Druhá kamera: Igor Meglic. Architekt: Dominic Watkins. Návrhy kostýmů: 
Colleen Atwoodová. Masky: Vicenzo Mastrantonio (návrhy masek), Luca Vannella (návrhy 
masek, účesy), David White (zvláštní maskérské efekty). Střih: Conrad Buff. Zvuk: Chris 
Munro. Výkonná produkce: Sarah Bradshawová, Palak Patel. Producent: Joe Roth. Vizuální 
efekty: Paul Lambert, Double Negative, Pixomondo, Digital Domain, the Mill. Zvláštní efekty: 
Dominic Tuohy (supervize). Hudba: James Newton Howard. Písně: Castle (Halsey). 
Koordinátor kaskadérů: Ben Cooke. 
 
Hrají: Chris Hemsworth (Lovec Eric), Emily Bluntová (Freya), Jessica Chastainová (Sara), 
Charlize Theronová (Ravenna), Sheridan Smithová (paní Bromwynová), Rob Brydon (Gryff), 
Nick Frost (Nion), Alexandra Roachová (Doreena), Sam Claflin (William), Sophie Cooksonová 
(Pippa), Niamh Walterová (malá Sara), Conrad Khan (malý Eric), Sope Dirisu (Tull), Sam 
Hazeldine (Leifr), Colin Morgan (vévoda z Blackwoodu), (neuveden) Liam Neeson (hlas 
vypravěč).  
 
Dabing: Jan Maxián (Lovec Eric), Jolana Smyčková (Freya), Barbora Šedivá (Sara), Ivana 
Andrlová (Ravenna), Petra Jindrová (paní Bromwynová), Jiří Valšuba (Gryff), Libor Terš 
(Nion), Petra Tišnovská (Doreena), Petr Gelnar (William), Jan Škvor (Tull), Tomáš Borůvka 
(Leifr), Jan Vlasák (vypravěč). České titulky: Helena Šváchová (Filmprint Digital). Překlad 
české verze: Helena Šváchová. Dialogy české verze: Ladislav Novák. Režie české verze: 
Ladislav Novák.  
 
Pohádková dobrodružná fantasy Lovec: Zimní válka volně navazuje na žánrově totožný 
snímek Sněhurka a lovec (2012, Snow White and the Huntsman; r. Rupert Sanders). Natočil ji 
jako svůj režijní debut zkušený supervizor vizuálních efektů Cedric Nicolas-Troyan (který se 
podílel i na zmíněném prvním filmu). V první části se jedná vlastně o prequel a ve druhé 
naopak o pokračování dobrodružství srdnatého Erica a jeho přátel. – Mocná čarodějka, 
královna Ravenna, vládnoucí pomocí kouzelného zrcadla, způsobí smrt dítěte své sestry 
Freyi, z níž se pak stane zlá královna v Ledovém království. Freya unáší děti, z nichž cvičí svou 
armádu Lovců. Jsou mezi nimi i Eric a Sara, kteří se do sebe navzdory zákazu zamilují. Když se 
dvojice pokusí o vzpouru, Freya dá před Ericovýma očima Saru zabít. Její bezvládné tělo je 
pak vhozeno do divoké řeky... Po sedmi letech žije Eric ve Sněhurčině království. Musí najít 
ztracené Ravennino kouzelné zrcadlo. Toho se však chce zmocnit i Freya a poražená Ravenna 
(viz Sněhurka a lovec). Lovec se spojí s trpaslíky Nionem a Gryffem a později i s trpaslicemi 
paní Bromwynovou a Doreenou. Přidá se k nim i Sara, jíž Freya tehdy ve skutečnosti nezabila 
a jež se domnívá, že ji Eric zradil. Muž ji přesvědčí o své lásce. Získají zrcadlo, které ukradli 
skřeti. Nakonec jsou zajati a Freya je chce popravit. Avšak jejich dřívější spolubojovníci se 
přidají na jejich stranu. Vše vyvrcholí střetnutím Ravenny a Freyi kvůli zrcadlu. Ravenna nad 
sestrou zvítězí, ale nakonec je poražena, když umírající Freya zmrazí zrcadlo, jež pukne po 
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nárazu Lovcovy sekyry. Podle komentáře však pohádky nikdy nekončí: nad hradem krouží 
zlatý pták (Ravenna) – cesta k pokračování je otevřena... – Snímek je natočen ve stejném 
duchu, jako první část, ale není tak temný a je více romantický. Kromě režiséra zvolili 
producenti obdobný štáb jako u Sněhurky a lovce.  -tbk- 
 
CEDRIC NICOLAS-TROYAN (vl. jm. Cedric Gabriel Fernand Nicolas, nar. 9.3.1969, Talence, 
Gironde, Francie) studoval na Mezinárodním institutu obrazu a zvuku v Élancourtu (3iS; 
1992). Podílel se na vizuálních efektech několika francouzských filmů, než odešel do 
Spojených států, kde pokračoval v dráze trikového specialisty, až se propracoval na pozici 
supervizora. Za podíl na fantasy hororu Sněhurka a lovec byl nominován na Oscara za 
vizuální efekty a o čtyři roky později debutoval jako režisér jeho pokračováním Lovec: 
Zimní válka. V současné době připravuje remake snímku Highlander. Jeho bratr Gael 
Nicolas je zvukařem. – Filmografie: (supervize vizuálních efektů či podíl na ní, není-li 
uvedeno jinak) horor Solstice (2008, Slunovrat; r. Dan Myrick - V), kr. f. Carrot vs Ninja 
(2011; sc., režie), fantasy horor Sněhurka a lovec (2012, Snow White and the Huntsman; r. 
Rupert Sanders; + spol. II. režie), akční fantasy Zloba – Královna černé magie (2014, 
Maleficent; r. Robert Stromberg; spol. II. režie), volné pokračování Sněhurky a lovce pod 
názvem Lovec: Zimní válka (2016, The Huntsman: Winter’s Tale; režie) s Chrisem 
Hemsworthem, Emily Bluntovou, Jessicou Chastainovou a Charlize Theronovou. 
 -tbk- 
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Ma Ma 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 111 min. 
 
Původní název: Ma ma. Země původu: Španělsko, Francie. Výrobce: Morena Films / Ma Ma 
PC / Ma Ma Películas AIE / Mare Nostrum. Rok výroby: 2015. Premiéra: 18.2.2016. 
Monopol: Aerofilms (do 4.7.2024). Mluveno: španělsky (české titulky). – Od režiséra filmu 
Sex a Lucía. Film plný života. 
 
AUTOŘI: Scénář: Julio Medem. Režie: Julio Medem. Kamera: Kiko de la Rica. Hudba: Alberto 
Iglesias. Různé skladby a písně. Výprava: Montse Sanzová. Kostýmy: Carlos Diez. Střih: Julio 
Medem, Iván Aledo. Zvuk: (design) David Mantecon; Marco A. Toledo. Masky: Ana 
Lozanoová. Účesy: Massimo Gattabrusi. Vizuální efekty: (supervize) Isidor Jiménez. Výkonní 
producenti: Enrique Batet, Álvaro Longoria. Producenti: Penélope Cruzová, Julio Medem, 
Álvaro Longoria. Koproducentka: Alexandra Lebretová. České titulky: Šárka Holišová 
(Filmprint Digital). 
 
HERCI: Penélope Cruzová (Magda), Luis Tosar (Arturo), Asier Etxeandia (Julián), Teo Planell 
(Dani), Àlex Brendemühl (Raúl), Silvia Abascalová (zdravotní sestra), Mónica Sagreraová (teta 
Sofia), Anna Jiménezová (Natasha). 
 
Španělský filmař Julio Medem napsal první verzi scénáře k filmu Ma Ma již v roce 2006, ale k 
námětu se vrátil až o osm let později, když pro projekt získal herečku Penélope Cruzovou, 
která snímek i spoluprodukovala. – Gynekolog Julián oznámí pacientce Magdě, že má 
rakovinu prsu. Žena jako učitelka právě dostala výpověď a opustil ji manžel, vysokoškolský 
profesor Raúl. Týž den se zaskočená Magda setká na fotbalovém zápase svého desetiletého 
syna Daniho s trenérem žáků Realu Madrid Arturem, který chce získat Daniho pro svůj klub. 
Muž se vzápětí dozví, že jeho tříletá dcerka zahynula při autonehodě a manželka je v kómatu. 
Magda jej doprovodí do nemocnice. Pošle synka na venkov s příbuznými, podstoupí 
chemoterapii a následnou mastektomii. Sblíží se s Arturem, jemuž jedinému řekne o své 
chorobě. Mužova manželka zemře. Arturo po operaci vezme Magdu i s Danim k moři. 
Chlapec, který hodně žije fotbalem, si s Arturem rozumí. V Madridu Magda a Dani žijí s 
Arturem v jeho domě jako rodina, ale muž se s přítelkyní dosud nepomiloval. Před Vánoci 
Julián u Magdy zjistí metastázy. Zbývá jí zhruba půlrok života. Arturo se málem zhroutí. 
Dvojice se pomiluje. Magda otěhotní; přeje si holčičku a touží ji ještě vidět. Těhotenství bere 
jako dar pro Artura a Daniho, který dosud o její nemoci neví. Přeje si, aby se dcera jmenovala 
Natasha podle ruské dívenky, kterou chtěl Julián s manželkou adoptovat, ale mezitím se 
rozvedl. Natočí pro svou Natashu na mobil vzkaz. Rodina po roce opět vyrazí k moři, kam za 
nimi přijede i Julián. Po návratu do Madridu se miminko narodí. Magda je vidí a zemře. O 
novorozence se starají Arturo, Julián a Dani. – Příběh je rozdělen na dvě části, podle dvou 
fází choroby, jež mají svou strukturu, gradaci a existuje mezi nimi symetrie. (Odráží se to i v 
názvu: mama znamená ve španělštině prs.) Medem opět narušuje souvislý tok vyprávění a 
vsunuje do něj představy či symboly (tlukoucí srdce). Tragičnost vyvažuje obdivuhodnou 
vitalitou protagonistky, odmítající poddat se osudu. Magda svou pozitivní energií, věcností, 
humorem a přístupem k životu připomíná Raimondu z Almodóvarova snímku Volver (2005). 
Julio Medem snímek osobně uvedl 16. února v pražském kině Světozor na slavnostním 
zahájení festivalu španělských filmů La Película. – Připomínáme, že stejné téma přináší 
nedávno uvedený snímek Už teď mi chybíš (2015, Miss You Already; r. Catherine 
Hardwickeová).  –kat- 
 
JULIO MEDEM (vl. jm. Julio Medem Lafont, nar. 21.10.1958, San Sebastián) vystudoval na 
lékařské fakultě Baskické univerzity v Bilbau (1985). V letech 1983-85 působil jako filmový 
kritik pro baskické noviny La Voz de Euskadi a přispíval i do filmových časopisů Casablanca 
a Cinema 2000. Už v polovině 70. let začal natáčet kamerou Super-8 první krátké filmy. 
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Současně pracoval jako spoluscenárista, střihač a asistent režie na různých televizních a 
filmových projektech. Již jeho celovečerní autorský debut Krávy, oceněný mj. Zlatou cenou 
na MFF v Tokiu a Cenou Goya pro nového režiséra, charakterizoval jeho osobitý styl i 
tematiku, jež dále rozvíjel a prohluboval v následující tvorbě. Volbou témat (existenciální 
otázky, osudová setkání, provázanost lidské sexuality a psychického stavu jedince či 
společnosti), formálním pojetím (zručné a rafinované uchopení žánrových charakteristik, 
prolínání časových rovin, mísení reality i fikce) i nekonvenčním, originálním pohledem na 
zobrazovaný svět a postavy Medem navazuje na tradici magického realismu. Většina jeho 
hraných filmů byla uvedena na mezinárodních festivalech a posbírala mnoho cen doma i v 
zahraničí. Zúčastnil se 34. LFŠ v Uherském Hradišti 2008, kde byla uspořádána 
retrospektiva jeho filmů a k ní byl vydán profilový sborník. V roce 2016 u nás uvedl na 
zahájení festivalu La Película svůj film Ma Ma. – Filmografie: (scénář a režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. filmy El ciego (1976, Slepec), El jueves pasado (1977, Minulý čtvrtek), 
Fideos (1979, Těstoviny), Si yo fuera un poeta... (1981, Kdybych byl básníkem...), Teatro en 
Soria (1982, Divadlo v Sorii), Patas en la cabeza (1985, Padlý na hlavu) a Las seis en punta 
(1987, Přesně v šest; + střih), střm. epizoda Martín (1988) z TV seriálu 7 huellas (7 stop), kr. 
f. El diario vasco (1989, Baskický deník), psychologicko-historická kronika soužití dvou rodů 
na baskickém venkově Krávy (1992, Vacas), tragikomedie s tematickými a formálními 
znaky filmu noir, psychothrilleru a mysteriózní detektivky o setkání muže, chystajícího se 
spáchat sebevraždu, s dívkou, která po těžké havárii na motorce ztratí paměť, La ardilla 
roja (1993, Zrzavá veverka – TV), svérázné podobenství o tajemném muži, napůl člověku a 
napůl andělovi, ale také možná jen citlivém schizofrenikovi, Země (1995, Tierra), příběh 
vášnivé a tajné lásky od dětských let do dospělosti Los amantes del Círculo Polar (1998; 
Milenci ze severního pólu – V), erotické drama, jehož děj se odvíjí kolem spisovatele a jeho 
vztahu ke třem ženám, Sex a Lucía (2001, Lucía y el sexo), kr. f. Clecla (2001), kontroverzní 
dok. o baskickém terorismu La pelota vasca. La piel contra la piedra (2003, Baskický míč. 
Kůže proti kameni), epizoda La pelota vasca (Baskická pelota) z kolektivního filmu Hay 
motivo! (2004, Je důvod!), kr. f. En las ramas de Ana (2007, Na Aniných větvích), 
symbolický snímek o dívce, prožívající v hypnóze krutý úděl jiných žen v minulosti, 
Chaotická Ana (2007, Caótica Ana; + střih, spol. prod.), příběh o vztahu dvou žen, 
ocitnuvších se ve vleku vzájemné fyzické přitažlivosti Habitación en Roma (2010, Pokoj v 
Římě; + střih - TV), epizoda Středa: Ceciliino pokušení 2012, La tentación de Cecilla; + střih) 
z kolektivního filmu 7 dní v Havaně, (2012, 7 días en la Habana), příběh smrtelně nemocné 
ženy, která vnímá nečekané těhotenství jako dar, Ma Ma (2015, Ma Ma; + střih, prod.) s 
Penélope Cruzovou; (produkce, není-li uvedeno jinak) kr. filmy La espalda del cielo (1988, 
Druhá strana nebe; r. Germán Beltrán; střih),  Novia (1990, Nevěsta; r. Koldo Izaguirre) a El 
puente (1990, Most; r. Koldo Izaguirre; střih), Hola, estás sola? (1995, Ahoj, jsi sama?; r. 
Iciar Bollaínová; spol. sc.), Airbag (1997; r. Juanma Bajo Ulloa; herec), kr. f. La culpa del 
alpinista (2004, Horolezcova chyba; r. Daniel Sánchez Arévalo; sc.), dok. f. Uno por ciento, 
esquizofrenia (2007, Jeden ze sta, schizofrenie; r. Ione Hernández; + nám., střih), příběh 
mladíka s Downovým syndromem, který vystudoval vysokou školu, a jeho svobodomyslné 
kolegyně Laury Já taky (2009, Yo, también; r. Álvaro Pastor, Antonio Naharro).  -fik- 
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Maggie má plán 
barevný, romantická komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, délka – 98 
min. 
 
Původní název: Maggie’s Plan. Země původu: USA. Výrobce: Round Films, Rachael Horovitz, 
Freedom Media. Ve spolupráci: Locomotive, Hyperion Media, Franklin Street Capital. Rok 
copyrightu: 2015. Premiéra: 26.5.2016. Mluveno: anglicky (české titulky) 
 
Distribuce: CinemArt. Lokace: New York. 
 
AUTOŘI: Režie: Rebecca Millerová. Námět: Karen Rinaldiová. Scénář: Rebecca Millerová. 
Kamera: Sam Levy. Architekt: Alexandra Schallerová. Návrhy kostýmů: Malgosia Turzanská. 
Masky: Marjorie Durandová. Střih: Sabine Hoffmanová. Zvuk: Jonathan Reyes. Výkonná 
produkce: Philip Stephenson, Temple Williams, Lucy Barzun Donnellyová, Alexandra 
Kerryová, Michael J. Mailis, Susan Wrubelová. Producenti: Rachael Horovitzová, Damon 
Cardasis, Rebecca Millerová. Koproducent: Jonathan Shoemaker. Hudba: Michael Rohatyn. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Adam Horovitz (hudební 
supervize). 
 
Hrají: Greta Gerwigová (Maggie Hardinová), Ethan Hawke (John Harding), Julianne 
Mooreová (Georgette Hardingová), Bill Hader (Tony), Maya Rudolphová (Felicia), Travis 
Fimmel (Guy Childers), Jackson Frazer (Paul), Mina Sundwallová (Justine), Wallace Shawn 
(Kliegler).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital).  
 
Pátý celovečerní film dcery amerického dramatika Arthura Millera, výtvarnice, herečky, 
režisérky, scenáristky a spisovatelky Rebeccy Millerové, si světovou premiéru odbyl na 
filmovém festivalu v Torontu. Kromě toho byl uveden na festivalech Sundance nebo v 
Berlíně. Do hlavní role ženy, která se snaží naplánovat šťastný život sobě i druhým byla 
obsazena Greta Gerwigová, známá z nezávislých komedií Noaha Baumbacha. Předlohou 
scénáře byl rukopis nevydaného románu redaktorky Karen Rinaldiové. – Svobodná třicátnice 
Maggie by chtěla dítě. Jako dárce spermatu si vybrala matematika Guye, živícího se 
prodejem vlastnoručně nakládaných okurek. Ve chvíli, kdy se doma snaží o umělé oplodnění, 
přijde jí vyznat lásku kolega z univerzity, profesor antropologie John, s nímž se v uplynulých 
dnech sblížila. Muž je prý nešťastný v manželství s ambiciózní antropoložkou Georgette, s níž 
má dvě děti. Po společně strávené noci následuje skok o tři roky vpřed. Maggie žije s Johnem 
a s dcerkou Lily. Často se stará o jeho děti, pubertální dceru Justine a mladšího Paula. 
Postupně si uvědomuje, že manžela, který kromě přednášek už několik let píše román s jasně 
autobiografickými prvky, již nemiluje tak jako dřív. Proto ho chce dát znovu dohromady s 
Georgette; ví, že exmanželé mají k sobě stále blízko. Naplánuje tedy jejich setkání na 
vědecké konferenci v kanadské pustině. Plán se sice zdaří, ale John jej náhodou prohlédne a 
urazí se. Nakonec se dá s Georgette opravdu dohromady. Maggie si uvědomí, že skutečným 
otcem Lily je možná Guy. – Komedie o moderních vztazích městských intelektuálů, 
připomínající dílo Woodyho Allena, se snaží obejít některé žánrové konvence a vyhnout se 
stereotypnímu vykreslení postav. Poté, co se těžiště vyprávění ve druhé polovině nečekaně 
posouvá od Maggie k Johnovi a Georgette, film ztrácí dosavadní sevřenost a spád a stejně 
jako životy hrdinů se poněkud točí v kruhu. Zachovává si nicméně osvěžující autenticitu. –
mrš- 
 
REBECCA MILLEROVÁ (vl. jm. Rebecca Augusta Miller, nar. 15.9.1962, Roxbury, 
Connecticut) je dcerou slavného dramatika Arthura Millera a fotografky rakouského 
původu Inge Morathové. Studovala malířství a literaturu na Yaleově univerzitě (1980-85). 



267 
 

Začínala jako malířka a sochařka, než se uplatnila jako herečka na divadle (Višňový sad, 
Americký plán) a v několika snímcích. Filmové základy získala u Arnolda S. Eaglea na 
newyorské Nové škole pro sociální výzkum. Vytvářela neverbální filmy, jež se staly součástí 
jejích výstav, a měla také režijní zkušenosti z jeviště. Rozhodla se pro kariéru nezávislé 
filmařky, v níž největšího úspěchu dosáhla povídkovým snímkem Životní rychlost (mj. 
Velká cena poroty na FF Sundance, Cena Johna Cassavetese v rámci ISA). Ve filmové tvorbě 
využívá služeb stálých spolupracovníků (skladatel Michael Rohatyn, střihačka Sabine 
Hoffmanová) a zabývá se především problémy a postoji současných žen. Kromě řady 
kratších próz napsala dva romány, Soukromé životy Pippy Leeové (2008, česky 2010), který 
sama zfilmovala, a Jacob’s Folly (2013, Jakubova bláznovství). Od listopadu 1996 je jejím 
manželem herec Daniel Day-Lewis. Mají spolu dva syny a žijí střídavě v Irsku a v New 
Yorku. – Filmografie: (herečka) The Murder of Mary Phagan (TV-1988, Vražda Mary 
Phaganové; r. Billy Hale – TV), Georg Elser – Einer aus Deutschland (1989, Georg Elser – 
Jeden z Německa; r. Klaus Maria Brandauer), Myslete na Henryho (1991, Regarding Henry; 
r. Mike Nichols), Vítr (1992, Wind; r. Carroll Ballard), Consenting Adults (1992, Ochotní 
dospělí; r. Alan J. Pakula – TV), The Pickle (1993, Dobrodružství létající okurky; r. Paul 
Mazursky – V), The American Clock (TV-1993, Americké hodiny; r. Bob Clark), Mrs. Parker 
and the Vicious Circle (1994, Paní Parkerová a začarovaný kruh; r. Alan Rudolph – TV), Love 
Affair (1994, Milostná aféra; r. Glenn Gordon Caron – V), Yeh din ka kissa (2017, Příběh 
dne; r. Noah Baumbach); (podíl na scénáři) Důkaz (2004, Proof; r. John Madden); (scénář a 
režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Florence (1991), drama desetileté dívky, snažící se 
ochránit svou rodinu před matčinou duševní chorobou, Angela (1995), adaptace vlastních 
povídek o třech ženách na životní křižovatce Personal Velocity (2001, Životní rychlost; + 
nám. – TV) s Kyrou Sedgwickovou, Parker Poseyovou a Fairuzou Balkovou, příběh 
stárnoucího hipíka, jenž chce vychovat svou dospívající dceru stranou od civilizace, The 
Ballad of Jack and Rose (2004, Ostrov samoty; + spol. píseň – V) s Danielem Day-Lewisem, 
drama ženy, která po letech péče o rodinu a staršího manžela začne přehodnocovat svůj 
život, The Private Lives of Pippa Lee (2008, Soukromé životy Pippy Lee; + nám., spol. píseň 
– V) s Robin Wrightovou, příběh nezávislé mladé ženy, která se rozhodne pořídit si dítě za 
svobodna, Maggie má plán (2015, Maggie’s Plan; + spol. prod.) s Gretou Gerwigovou. -
mim- 
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Marguerite a Julien 
barevný, milostný příběh, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 
105 min. 
 
Původní název: Marguerite & Julien. Země původu: Francie. Výrobce: Rectangle 
Productions, Wild Bunch (koprodukce), Orange Studio (koprodukce), France 2 Cinéma 
(koprodukce), Scope Pictures (koprodukce), Framboise Productions (koprodukce), Cofinova 
11 (spolupráce), Cinémage 9 (spolupráce), SofiTVciné 2 (spolupráce), Palatine Étoile 12 
(spolupráce), Canal Plus (účast), Ciné Plus (účast), France Télévisions (účast), La Région Île-
de-France (podpora), CNC (podpora). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 8.12.2016. Mluveno: 
francouzsky (titulky). – Sourozenecká láska mimo dobro a zlo. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Francie: dept. Manche - zámek Ravalet (Tourlaville), 
Auderville, Barfleur, Biville, Cherbourg-Octeville, Éculleville, Jobourg, Tatihou, Gonneville, 
Saint-Lô-d’Ourville. 
 
AUTOŘI: Režie: Valérie Donzelliová, Jérémie Elkaïm (režijní spolupráce). Námět: Jean Gruault 
(původní scénář). Scénář: Valérie Donzelliová, Jérémie Elkaïm, Gilles Marchand (spolupráce 
na scénáři). Kamera: Céline Bozonová. Architekt: Manu de Chauvigny. Návrhy kostýmů: 
Elisabeth Méhuová. Masky: Lucky Nguyenová, Franck-Pascal Alquinet (účesy). Střih: Pauline 
Gaillardová. Zvuk: André Rigaut, Raphaël Sohier, Emmanuel Croset. Producent: Edouard 
Weil, Alice Girardová. Koproducent: Geneviève Lemalová. Vizuální efekty: Philippe Frère 
(supervize). Hudba: Pierre-Alexandre Yuksek Busson. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Georges Branche. Spolupráce: Charlotte Gastautová (umělecký 
poradce). 
 
Hrají: Anaïs Demoustierová (Marguerite de Ravalet), Jérémie Elkaïm (Julien de Ravalet), 
Frédéric Pierrot (Jean de Ravalet), Aurélia Petitová (paní de Ravalet), Raoul Fernandez 
(Lefebvre), Catherine Mouchetová (Jacqueline), Sami Frey (abbé de Hambye), Géraldine 
Chaplinová (Lefebvreova matka), Bastien Bouillon (Philippe), Esther Garrelová (vypravěčka v 
sirotčinci), Alice de Lencquesaingová (Nicole), Maxime Dambrin (Marigny), Jean Gruault 
(zapisovatel), Gilles Canu (převaděč), Gabriel Elkaïm (kominíček). 
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Milostný příběh Marguerite a Julien natočila francouzská herečka a režisérka Valérie 
Donzelliová podle scénáře Jeana Gruaulta, napsaného na počátku 70. let pro Françoise 
Truffauta. V poněkud křečovitě artificiálním snímku Donzelliová ostatně na Truffautovy 
výrazové prostředky místy poukazuje. Na scénáři i na režii s ní spolupracoval představitel 
titulní mužské role a její životní partner Jérémie Elkaïm. „Věčný“ příběh lásky dvou 
sourozenců, vedoucí k incestu a ke smrti je inspirován skutečnými událostmi z konce 16. a 
počátku 17. století. Sourozenci Marguerite a Julien de Ravaletovi byli popraveni v roce 1603. 
Historickou tragédii zpracovali tvůrci jako moderní pohádku či legendu (což je zdůrazněno i 
tím, že ji zčásti vypráví mladá žena holčičkám v sirotčinci) a zasadili děj do zvláštního 
historického bezčasí, aby zdůraznili jeho nadčasovost. Stylizace se projevuje zejména v 
kostýmech a v kombinaci moderního (auta, vrtulník) se starým (kočáry, starobylý zámek 
apod.). – Marguerite a Julien vyrůstají na rodinném zámku a od dětství se milují. Strýc jejich 
otce, abbé de Hambye, rodiče varuje. Ti proto pošlou Juliena s bratrem Philippem na studia. 
Když se dospělí bratři vrátí, Marguerite si ze zlosti na Juliena, který se brání hříchu, rozhodne 
vzít si za muže zamilovaného šlechtice de Marignyho. Láska je ovšem silnější a ze sňatku 
sejde. Rodiče však dceru provdají za staršího bohatého výběrčího daní Lefebvrea. Tomu ale 
novomanželka vůbec nedovolí, aby se jí dotknul. Nešťastný muž začne chodit za děvkami. 
Sourozenci si tajně dopisují, což manžel odhalí. Julien nakonec neodolá vášni a s Marguerite 
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uprchnou. Chtějí se před trestem a pronásledováním Lefebvreových lidí i četníků uchýlit do 
Anglie. Jsou však chyceni, odsouzeni a navzdory zoufalé snaze rodičů o získání milosti 
popraveni. Král pouze svolí, aby místo upálení na hranici byli sťati sekerou. Marguerite po 
Julienově popravě zemře a o hlavu přijde až po smrti. Žena ještě předtím porodí syna Juliena, 
jehož jí odeberou, ale jenž se po smrti rodičů tajně dostane k rodině de Ravaletových. 
Sourozenci jsou pohřbeni v kostele Saint-Julien en Grève v náhrobku s textem: Zde leží bratr 
a sestra. Jdeš-li kolem, neptej se, proč zemřeli. Běž dál a pomodli se za jejich duše. – Ve filmu 
se v malých rolích objevují scenárista Jean Gruault a syn Donzelliové a Elkaïma Gabriel 
Elkaïm.-tbk- 
 
VALÉRIE DONZELLIOVÁ (nar. 2.3.1973, Épinal, Vogézy) studovala původně architekturu, ale 
nakonec se rozhodla pro hereckou dráhu. Věnovala se studiu na Městské konzervatoři v 
Paříži a přitom pracovala jako prodavačka ve vyhlášeném lahůdkářství Ladurée. Seznámila 
se s hercem Jérémiem Elkaïmem, který se stal jejím mentorem i partnerem, a studia 
nedokončila. Uplatnila se ve filmu a v televizi a upozornila na sebe hlavní rolí ve snímku 
Martha... Martha, uvedeném na MFF v Cannes 2001 a zejména jako přítelkyně titulní 
postavy Jeanne v TV seriálu Clara Sheller (2005, Klára Shellerová - TV). Dále se objevila v TV 
seriálech Dossier: disparus (1998, Složka: pohřešovaní), Le cocon – débuts à l’hôpital (2005, 
Samota – rané dětství v nemocnici), Mafiosa (2006, Korsický klan - TV) nebo Les camarades 
(2007, Soudruzi). Kromě hraní začala také režírovat krátké filmy. V celovečerní tvorbě 
debutovala v roce 2009 muzikálem Královna jablek, v němž ztělesnila i hlavní roli. S velkým 
ohlasem se setkal její druhý, autobiograficky laděný film A válka je tady, v němž s 
Jérémiem Elkaïmem a jejich synem Gabrielem představovali rodinu s těžce nemocným 
dítětem. Snímek byl nominován na Césary za nejlepší film, režii, scénář a ženský herecký 
výkon. S Jérémiem Elkaïmem, s nímž se po letech rozešla, ale s nímž nadále spolupracuje, 
má Valérie Donzelliová kromě Gabriela Elkaïma i dceru Rebeccu. - Filmografie: (neúplná; 
herečka) Les terres froides (TV-1999, Chladné země; r. Sébastien Lifshitz), Presque rien 
(2000, Téměř nic; r. Sébastien Lifshitz), Martha... Martha (2001; r. Sandrine Veyssetová), 
Les âmes câlines (2001, Něžné duše; r. Thomas Bardinet), Sous mes yeux (TV-2002, Před 
mýma očima; r. Virginie Wagonová), Cette femme-là (2003, Tato žena; r. Guillaume 
Nicloux), kr. f. Le lion volatil (2003, Vznětlivý lev; r. Agnès Vardaová), Motus (TV-2003, Ani 
muk; r. Laurence Ferreira Barbosa), Qui a tué Bambi? (2003, Kdo zabil Bambi?; r. Gilles 
Marchand), Mystification ou l’histoire des portraits (2003, Mystifikace aneb Příběh 
podobizen podle Denise Diderota; r. Sandrine Rinaldiová), Le plus beau jour de ma vie 
(2005, Nejkrásnější den mého života; r. Julie Lipinská), Entre ses mains (2005, V jeho rukou; 
r. Anne Fontaineová - TV), Voici venu le temps (2005, Nastává čas; r. Alain Guiraudie), 
Mentir un peu (TV-2006, Trochu lhát; r. Agnès Obadiaová), Passés troubles (TV-2006, 
Temná minulost; r. Serge Meinard - TV), L’intouchable (2006, Nedotknutelná; r. Benoît 
Jacquot), L’homme, qui rêvait d’un enfant (2006, Muž, který snil o dítěti; r. Delphine 
Gleizeová - TV), Cap Nord (2007; r. Sandrine Rinaldiová), 7 ans (2007, 7 let; r. Jean-Pascal 
Hattu), Sa raison d’être (TV-2008, Důvod k bytí; r. Renaud Bertrand), La belle vie (TV-2009, 
Krásný život; r. Virginie Wagonová), Ivory Tower (2010, Věž ze slonoviny; r. Adam Traynor), 
Belleville-Tokyo (2011; r. Élise Girardová), En ville (2011, Ve městě; r. Bertrand Schefer), 
Pourquoi tu pleures? (2011, Proč pláčeš?; r. Katia Lewkowiczová), L’art de séduire (2011, 
Umění svádění; r. Guy Mazarguil), Le grand méchant loup (2013, Velký zlý vlk; r. Nicolas 
Charlet, Bruno Lavaine), Les grandes ondes (à l’ouest) (2013, Na rádiových vlnách; r. Lionel 
Baier), Opium (2013; r. Arielle Dombasleová), Saint Laurent (2014, Saint Laurent; r. 
Bertrand Bonello), Orage (2015, Bouře; r. Fabrice Camoin), Les chevaliers blancs (2015, Bílí 
rytíři; r. Joachim Lafosse); (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. filmy 
Demoiselle (2000, Slečna) a Il fait beau dans la plus belle ville du monde (2007, Je dobře v 
nejkrásnějším městě na světě; + herečka), muzikál o třicátnici, která po ztrátě životní lásky 
hledá cestu z deprese a k novému vztahu, La reine des pommes (2009, Královna jablek; + 
herečka, spol. kostýmy, texty písní, zpěv), kr. f. Madeleine et le facteur (2010, Madeleine a 
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listonoš; + herečka), autobiografický příběh, v němž do pevného vztahu dvou lidí zasáhne 
zákeřná nemoc jejich dítěte, La guerre est déclarée (2010, A válka je tady; + herečka - TV), 
hudební hořká komedie o setkání ředitelky pařížské baletní školy a mladšího zaměstnance 
z provinční továrny na zrcadla Main dans la main (2012, Ruku v ruce; + herečka), hořká 
komedie o záměnách dvou párů Que d’amour! (TV-2013, Jaká láska!), parafráze na 
skutečný případ dramatického incestu dvou sourozenců z přelomu 16. a 17. století, 
Marguerite a Julien (2015, Marguerite & Julien) s Anaïs Demoustierovou a Jérémiem 
Elkaïmem; (podíl na produkci) Crache coeur (2015; r. Julia Kowalská), Dans la forêt (2016, V 
lese; r. Gilles Marchand). -tbk- 
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Matky na tahu 
barevný, komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 101 min. 
 
Původní název: Bad Moms. Země původu: USA. Výrobce: Huayi Brothers Pictures, Block 
Entertainment, Merced Media Partners, Lucas & Moore, PalmStar Media. Pro STX 
Entertainment. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 4.8.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – 
Zapař jako matka. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: New Orleans (Louisiana). 
 
AUTOŘI: Režie: Jon Lucas, Scott Moore. Scénář: Jon Lucas, Scott Moore. Kamera: Jim 
Denault. Architekt: Marcia Hindsová. Návrhy kostýmů: Julia Castonová. Masky: Michelle 
Johnsonová. Střih: James Thomas, Emma E. Hickoxová. Zvuk: Kami Asgar, Sean McCormack, 
David Wyman. Výkonná produkce: Mark Kamine. Producent: Bill Block, Suzanne Toddová. 
Vizuální efekty: Clearcut FX, Cadence Effects. Hudba: Christopher Lennertz. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Jason Markey (hudební supervize), Julia 
Michelsová (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Jeff Galpin. 
 
Hrají: Mila Kunisová (Amy), Kristen Bellová (Kiki), Kathryn Hahnová (Carla), Christina 
Applegateová (Gwendolyn), Oona Laurenceová (Jane), David Walton (Mike), Annie 
Mumoloová (Vicky), Jay Hernandez (Jessie Harkness), Jada Pinkett Smithová (Stacy), Clark 
Duke (Dale Kipler), Emjay Anthony (Dylan), Martha Stewartová (Martha Stewartová).  
 
České titulky: Tereza Benhartová (Filmprint Digital).  
 
Komedie Matky na tahu je po snímku Našrot (2012, 21 & Over) druhým režijním opusem 
scenáristické dvojice Jon Lucas a Scott Moore, která má za sebou několik divácky úspěšných 
„pařmenských“ komedií (mj. Pařba ve Vegas nebo Pařba v Bangkoku). Tvůrci se v ní tentokrát 
zaměřili na dámskou partičku, přičemž opět těží z vulgárních dialogů. Hrdinkami jsou matky, 
které pochopily, že nikdy nemohou být ve svých rodičovských rolích tak dokonalé, jak to po 
nich současná společnost požaduje... – Chicago. Amy je zaměstnaná matka dvou dětí a 
nestíhá. Navíc ji pronásleduje aktivní předsedkyně sdružení rodičů a učitelů, dokonalá 
Gwendolyn se svou suitou Stacy a Vicki. Amy vyhodí manžela-nekňubu kvůli nevěře po 
internetu a odhodlá se ke vzpouře. Najde oporu u dalších matek, uťápnuté Kiki a svérázné 
Carly. Rozhodnou se, že když nemohou být dokonalé matky, budou špatné matky. Začnou se 
chovat tak, jak by chtěly. Gwendolyn vzpouru těžce nese a začne se mstít na Amyině dceři 
Jane. Žena se proto rozhodne kandidovat proti ní na místo předsedkyně. Přijde ovšem o 
práci a děti se obrátí proti ní. Zato se sblíží se sympatickým vdovcem Jessiem a posléze se s 
ním pomiluje. Mike se pokusí o návrat, ale nakonec oba manželé uznají, že by jim to 
neklapalo. Gwendolyn udělá další zákeřnost a zdá se, že ve volbách vyhraje, ale po Amyině 
improvizovaném proslovu se situace obrátí. Žena zvítězí, získá zpět místo i respekt svých 
dětí. Gwendolyn se jí omluví. Kamarádky se s ní vydají na výlet soukromým letadlem jejího 
manžela. – Pod závěrečnými titulky se herečky baví se svými matkami o mateřství. 
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Mechanik zabiják: Vzkříšení 
barevný, akční, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 99 min. 
 
Původní název: Mechanic: Resurrection. Země původu: USA, Francie. Výrobce: Lionsgate, 
Chartoff-Winkler, Millennium Films. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 15.9.2016. Mluveno: 
anglicky, portugalsky, bulharsky (titulky). – Čtyři kontinenty, tři vraždy... nebo láska jeho 
života zemře. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: Brazílie: Rio de Janeiro. Thajsko: Phuket, Koh 
Lipe, Bangkok, Pattaya. Bulharsko: Sofie, Varna, Kran. Austrálie: Sydney. Kambodža. Malajsie: 
Penang. 
 
AUTOŘI: Režie: Dennis Gansel. Pomocná režie: Vic Armstrong (II. režie), Allan Poppleton (II. 
režie). Námět: Lewis John Carlino (postavy). Scénář: Philip Shelby, Tony Mosher. Kamera: 
Daniel Gottschalk. Architekt: Sebastian T. Krawinkel. Návrhy kostýmů: Preeyanan Lin 
Suwannathadaová. Střih: Michael Duthie, Todd E. Miller, Ueli Christen. Zvuk: Ryan Nowak 
(design zvuku). Výkonná produkce: Steven Chasman, Boaz Davidson, Frank DeMartini, Mark 
Gill, Avi Lerner, Brian Presley, Trevor Short. Producent: John Thompson, Robert Earl, David 
Winkler, William Chartoff. Vizuální efekty: Ajoy Mani (supervize). Zvláštní efekty: Kevin 
Chisnall (supervize). Hudba: Mark Isham. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Selena Arizanovicová (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Allan 
Poppleton (+ souboje). 
 
Hrají: Jason Statham (Arthur Bishop), Jessica Albaová (Gina), Tommy Lee Jones (Max Adams), 
Michelle Yeohová (Mei), Sam Hazeldine (Crain), Rhatha Phongamová (kurýrka), Natalie 
Burnová (reportérka BBC), Femi Elufowoju Jr. (Krill), Toby Eddington (Adrian Cook), John 
Cenatiempo (Jeremy), Anteo Quintavalle (Frank). 
 
České titulky: Petr Putna (Filmprint Digital).  
 
Akční thriller Dennise Gansela Mechanik zabiják: Vzkříšení je pokračováním snímku 
Mechanik zabiják (2010, The Mechanic; r. Simon West), což byl remake stejnojmenného 
filmu s Charlesem Bronsonem (1972, The Mechanic; r. Michael Winner - V). – Rio de Janeiro. 
Arthur Bishop pověsil své zaměstnání nájemného vraha na hřebík. Žije na své malé jachtě, 
ale minulost ho dostihne, když mu neznámá kráska předá nabídku od svého šéfa; má zabít tři 
muže tak, aby to vypadalo jako nehody. Arthur odmítne. Svede pak s ní a s jejími komplici 
souboj. Unikne, ale ví, že na loď se vrátit nemůže. Z pronajatého kontejneru si vyzvedne 
dokumenty a hotovost... – Koh Lipe, jižní Thajsko. Arthur má domek v místním potápěčském 
rezortu, který patří jeho dobré známé Mei. Chce zjistit, kdo ho hledá. Na Meinu prosbu se 
zastane půvabné Giny před jejím surovým partnerem Frankem, který zemře. Gina má v 
mobilu jeho fotku, jakou měla i kurýrka. Vyjde najevo, že ji Crain, který chce, aby pro něho 
Bishop vraždil, donutil k tomu, aby s Bishopem takto navázala kontakt. - Gina je bývalá 
vojenská vládní agentka, ale nyní se stará o sirotky v Kambodži. Crain jí vyhrožoval jejich 
smrtí. Z moře sledují Bishopovu chatku Crainovi muži. Bishop se svěří Gině, že jeho a Craina 
jako sirotky cvičili na dětské vojáky. Byli jako bratři, dokud on neutekl. Dvojice se pomiluje. - 
Crain unese Ginu, a donutí tak Bishopa přijmout zakázku. – Penang, Malajsie. Aby mohl 
Bishop zabít obchodníka se zbraněmi a masového vraha Krilla, nechá se uvěznit v ostrovní 
věznici Penjara Kaedah. Překoná všechny překážky a muže otráví. Po útěku z vězení mu Crain 
dovolí krátký rozhovor s Ginou. – Sydney, Austrálie. Bishop zlikviduje obchodníka se 
zbraněmi Adriana Cooka. – Varna, Bulharsko. Bývalý obchodník se zbraněmi Max Adams má 
sídlo v někdejším památníku komunismu, pod nímž je ponorkový bunkr. Bishop, který 
pochopil, že Crain s jeho pomocí likviduje konkurenci, se dohodne s Adamsem, že jako 
„oběť“ bude předstírat smrt při výbuchu v bunkru. Crain pošle do bunkru své muže. Má v 
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plánu zlikvidovat i Ginu a Arthura. Jeho lidé skončí v Bishopem nastražených pastech. Ten 
pak na Crainově lodi pobije zbytek nepřátel, pošle Ginu v potápěčském zvonu pryč dřív, než 
loď vybuchne, a utká se úspěšně s Crainem. Výbuch podle policie nikdo nepřežil. Adams v 
přístavu nad troskami lodě konstatuje, že i legendy umírají. Později pochopí, že Bishop zůstal 
na lodi v ocelové vzduchové komoře, kde přežil. – Arthur překvapí Ginu v Kambodži. – 
Snímek sází na charisma hlavního hrdiny, na nápadité, místy bizarní způsoby zabíjení a na 
pečlivou choreografii soubojů. –kat- 
  
DENNIS GANSEL (nar. 4.10.1973, Hannover, Dolní Sasko) po maturitě a civilní vojenské 
službě studoval v letech 1994-2000 obor filmové a televizní režie na mnichovské Vysoké 
filmové a televizní škole. Natočil několik pozoruhodných krátkých filmů, na něž navázal i 
celovečerní tvorbou. Upozornil na sebe TV filmem Fantom. Velký komerční úspěch měl 
jeho debut, komedie pro teenagery Holky to chtěj taky (2001, Mädchen, Mädchen). 
Většinou však střídá snímky s politickým podtextem se žánrovými tituly. Na MFF v 
Karlových Varech 2004 byl za jeho účasti uveden v hlavní soutěži snímek Napola. Občas 
hraje ve svých filmech nebo ve snímcích kolegů. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) kr. drama o sebevrahovi The Wrong Trip (1995, Špatný výlet; + sc.), kr. akční krimi 
Living Dead (1996, Živí mrtví; + spol. sc.), kr. komedie Im Auftrag des Herrn (1998, Z příkazu 
pána; + sc., herec), politický thriller Das Phantom (TV-2000, Fantom; + spol. sc.) s Jürgenem 
Vogelem, komedie o sexuálním zrání německé středoškolské mládeže Holky to chtěj taky 
(2001, Mädchen, Mädchen; + spol. sc., herec), krátký horor The Dawn (2001, Úsvit; + spol. 
sc.), válečné drama o proletářském mladíkovi, který se přes box dostane do nacistického 
politickovýchovného ústavu, Napola (2004, Napola; + spol. sc., herec), střm. video 
Videotagebuch von Dennis Gansel (2005, Videodeník Dennise Gansela; + prod., účinkující), 
úspěšné psychologické drama o nebezpečném psychologickém experimentu na jedné 
střední škole, Náš vůdce (2008, Die Welle; + spol. sc., herec) s Jürgenem Vogelem, 
romantický upírský horor Wir sind die Nacht (2010, My jsme noc; + spol. sc.) s 
rozpracovaným námětem ze střm. f. Úsvit, politický thriller osudech německého novináře, 
nevinně zapleteného do spiknutí v současném Rusku, Čtvrtá mocnost (2011, Die vierte 
Macht; + sc.) s Moritzem Bleibtreuem, pokračování úspěšného thrilleru o další akci 
bývalého nájemného vraha Mechanik zabiják: Vzkříšení (2016, Mechanic: Resurrection) s 
Jasonem Stathamem; (herec) Neues vom Wixxer (2007, Zpráva o Wixxerovi; r. Cyrill Boss, 
Philipp Stennert), Männerherzen (2009, Mužská srdce; r. Simon Verhoeven - TV), 205 – 
Zimmer der Angst (2011, 205 – Pokoj strachu; r. Rainer Matsutani). -fik-/-tbk- 
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Mělčiny 
barevný, thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 87 min. 
 
Původní název: The Shallows. Země původu: USA. Výrobce: Weimaraner Republic Pictures, 
Ombra Films. Pro Columbia Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 11.8.2016. Mluveno: 
anglicky, španělsky (titulky). – Den na pláži přímo k sežrání. 
 
Distribuce: Falcon (do 10.8.2018). Lokace: Austrálie - Ostrov lorda Howa (Nový Jižní Wales), 
Mount Tamborine (Queensland). 
 
AUTOŘI: Režie: Jaume Collet-Serra. Scénář: Anthony Jaswinski. Kamera: Flavio Labiano, 
Simon Christidis (záběry pod vodou), Dwayne Fetch (surfové záběry). Architekt: Hugh 
Bateup. Návrhy kostýmů: Kym Barrettová. Střih: Joel Negron. Zvuk: Paul Brincat, Tobias 
Poppe (design zvuku), Brandon Jones (design zvuku). Výkonná produkce: Doug Merrifield, 
Jaume Collet-Serra. Producent: Lynn Harrisová, Matti Leshem. Vizuální efekty: Scott E. 
Anderson (supervize), Important Looking Pirates, Digital Sandbox, Scanline VFX, Soho VFX, 
Notorious VFX Australia, MELS, Hammerhead, Lola VFX, MPC, Spin VFX, Mammal Studios, 
Oblique FX, Legend FX. Zvláštní efekty: Brian Cox (koordinátor). Hudba: Marco Beltrami. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Glenn Ruehland. Spolupráce: 
Dwayne Fetch (surfařská kamera). 
 
Hrají: Blake Livelyová (Nancy), Óscar Jaenada (Carlos), Angelo Josue Lozano Corzo (surfař), 
Jose Manual Trujillo Salas (surfař), Brett Cullen (otec), Sedona Leggeová (Chloe), Pablo Calva 
(chlapec na pláži), Diego Espejel (opilec), Janelle Baileyová (matka), Sully Steven Seagull.  
 
České titulky: Kateřina Hámová. 
 
Thriller Mělčiny natočil režisér Jaume Collet-Serra, v jehož filmografii právě thrillery a horory 
převažují. – Chlapec najde na opuštěné pláži surfařskou helmu s kamerou. Na záznamu je 
velký žralok.… - Pětadvacetiletá Američanka Nancy zanechá po smrti matky studia medicíny a 
vydá se do Mexika na utajenou surfařskou pláž, kde kdysi její matka zjistila, že je s ní těhotná. 
Zaveze ji tam Carlos, který bydlí nedaleko. Surfují tu dva mladíci; jeden z nich má na helmě 
kameru. Nancy z pláže zavolá mobilem domů mladší sestře Chloe a otci. Trojice si užívá 
surfování. Když mladíci končí, vydá se Nancy prozkoumat nedaleký objekt; je to mrtvý 
keporkak. Napadne ji tu žralok. Dívka přijde o surf a jen taktak unikne na malou skálu kousek 
od břehu. Krvácí z kousnutí na stehně. Marně volá na odjíždějící surfaře. Zašije si ránu 
pomocí své bižuterie a z neoprenové bundy udělá škrtidlo. V noci se rozsvítí nedaleká bóje. 
Za svítání volá Nancy na spícího muže na pláži. Opilý domorodec si však vezme její batoh a 
navzdory jejímu varování se vydá do vody pro prkno. Žralok ho překousne. Ráno oba surfaři 
ze včerejška neberou vážně dívčino volání o nebezpečí a skončí ve žraločích čelistech. Blíží se 
příliv. Nancy se podaří vylovit helmu s kamerou. Nahraje zprávu o tom, co se stalo, a vzkaz 
otci a sestře. Podaří se jí doplavat k bóji, ale žralok na ni dál útočí. Dívka uvolní řetěz, držící 
bóji, a naláká dravce na železné pruty trčící ze dna. Pak ztratí vědomí. - Chlapec se vrátí s 
Carlosem. Bezvládná Nancy se na břehu po chvíli probere. – O rok později. Galveston, Texas. 
Nancy dostudovala a jde si s Chloe zasurfovat. – Thriller s hrdinkou, jíž nechybí předvídavost, 
kombinační schopnosti a houževnatost působí věrohodně. Dvojici surfařů hrají skuteční 
sportovci a Blake Livelyovou zastoupila v surfařských scénách juniorská mistryně Isabella 
Nicholsová. Tvůrci vynalézavě stupňují napětí včetně pečlivě vypointovaných momentů 
překvapení. Způsob vyprávění a téma sportovce v pasti připomínají např. životopisný příběh 
127 hodin (2010, 127 Hours; r. Danny Boyle). –kat- 
 
JAUME COLLET-SERRA (nar. 23.3.1974, Sant Iscle de Vallalta, Katalánsko) přesídlil v 
osmnácti letech do Los Angeles a vystudoval film na hollywoodské Columbia College. 
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Přivydělával si jako střihač a ještě během studií začal natáčet hudební videoklipy. Dostal 
práci jako reklamní režisér a rychle se prosadil spoty pro Playstation, Budweiser, 
MasterCard, Miller-Lite, Pontiac, Smirnoff Ice, Renault, Verizon, 7UP aj. Jeho práce zaujaly 
producenta Joela Silvera, který ho angažoval jako režiséra remaku Dům voskových figurín, 
čímž nastartoval jeho kariéru, v níž Collet-Serra boduje především komerčně úspěšnými 
thrillery s Liamem Neesonem. Režíroval také dvě epizody TV seriálu The River (2012, Řeka; 
+ spol. prod. – TV). S přítelem Juanem Soláem založil společnost Ombra Films, specializující 
se na laciné horory, v níž dává příležitost začínajícím tvůrcům. – Filmografie: (režie) 
moderní verze známého hororu z 50. let Dům voskových figurín (2005, House of Wax), 
pokračování úspěšného fotbalového snímku Goal II: Living the Dream (2006, Góóól! II – V), 
drama rodičů adoptované dívenky, která není tak nevinná, jak vypadá, Orphan (2009, 
Sirotek – TV) s Verou Farmigaovou a Peterem Sarsgaardem, drama amerického botanika, 
jenž se při konferenci v Berlíně stane terčem zabijáků, Neznámý (2011, Unknown) s 
Liamem Neesonem a Diane Krugerovou, thriller z paluby letadla ohrožovaného vyděrači 
Non-Stop (2013, Non-Stop) s Liamem Neesonem a Julianne Mooreovou, příběh 
stárnoucího zabijáka, jenž se musí postavit bývalému šéfovi, Noční běžec (2015, Run All 
Night + spol. prod.) s Neesonem a Edem Harrisem, thriller o surfařce, ohrožované 
žralokem, Mělčiny (2016, The Shallows; + spol. prod.) s Blake Livelyovou; (produkce či 
výkonná produkce, či podíl na nich) Mindscape (2013; r. Jorge Dorado), Hooked Up (2013, 
Vzájemné pouto; r. Pablo Larcuen), Eden (2014; r. Shyam Madiraju), Extinction (2015, 
Zánik; r. Miguel Ángel Vivas), Curve (2015, Zatáčka; Iain Softley). -mim- 
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Mia madre 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, délka – 
107 min. 
 
Původní název: Mia madre. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce: Sacher Film, Fandango, 
Le Pacte, Arte France Cinéma. S účastí: Rai Cinema, Canal Plus, Ciné Plus, Arte/WDR Films 
Boutique. Ve spolupráci s Films Distribution, Cinémage 8, Cofinova 10, Indèfilms 2, 
Soficinéma 10, Palatine Etoile 11, B Media 2012, Backup Media. S podporou: Eurimages. Rok 
copyrightu: 2015. Premiéra: 12.5.2016. Mluveno: italsky, anglicky (titulky). – Zrežírovat svůj 
život... 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Řím. 
 
AUTOŘI: Režie: Nanni Moretti. Námět: Gaia Manziniová, Nanni Moretti, Valia Santellaová, 
Chiara Valerioová. Scénář: Nanni Moretti, Francesco Piccolo, Valia Santellaová. Kamera: 
Arnaldo Catinari. Architekt: Paola Bizzarriová. Návrhy kostýmů: Valentina Tavianiová. 
Masky: Enrico Iacoponi. Střih: Clelio Benevento. Zvuk: Alessandro Zanon, Paolo Segat. 
Producent: Nanni Moretti, Domenico Procacci. Koproducent: Anne-Laure Labadieová, Jean 
Labadie, Rémi Bourah, Olivier Père. Vizuální efekty: Storyteller, Augustus Color. Hudba: 
Michael Giacchino. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
 
Hrají: Margherita Buyová (Margherita), John Turturro (Barry Huggins), Giulia Lazzariniová 
(Ada), Nanni Moretti (Giovanni), Beatrice Manciniová (Livia), Stefano Abbati (Federico), 
Enrico Ianniello (Vittorio), Anna Bellatoová (herečka), Toni Laudadio (producent), Lorenzo 
Gioielli (tlumočník), Pietro Ragusa (Bruno), Monica Samassaová (lékařka).  
 
České titulky: Anna Kareninová (Filmprint Digital).  
 
Ceny: MFF v Cannes 2015: Cena ekumenické poroty. Donatellův David: nejlepší herečka 
(Margherita Buyová), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Giulia Lazzariniová); (nominace) 
nejlepší film, nejlepší režie (Nanni Moretti), nejlepší scénář (Nanni Moretti, Francesco 
Piccolo, Valia Santellaová), nejlepší produkce (Nanni Moretti, Domenico Procacci), nejlepší 
herec ve vedlejší roli (Nanni Moretti), nejlepší masky (Enrico Iacoponi), nejlepší střih (Clelio 
Benevento), nejlepší zvuk (Alessandro Zanon). Ceny italského Národního syndikátu filmových 
novinářů: Stříbrná stuha pro nejlepší herečku (Margherita Buyová), Zvláštní Stříbná stuha 
(Giulia Lazzariniová). – Evropské filmové ceny: (nominace) nejlepší evropský režisér (Nanni 
Moretti), nejlepší evropská herečka (Margherita Buyová). 
 
Po hořké komedii se satirickými prvky Máme papeže! (2011, Habemus Papam) natočil přední 
italský filmař Nanni Moretti další ze svých psychologických studií Mia madre. Ačkoliv 
protagonistkou je filmová režisérka, prožívající osobní i tvůrčí krizi, obsahuje její příběh prvky 
z Morettiho autobiografie. – Padesátnice Margherita natáčí sociální drama o dělnících z 
továrny, jimž hrozí propouštění, když podnik koupí nový majitel z Ameriky. Umělkyně se 
nedokáže koncentrovat na práci, protože její matka Ada leží v nemocnici a podle sdělení 
lékařky je její stav beznadějný. Zároveň Margherita opustí svého milence, herce Vittoria. Má 
také potíže s americkým hercem Barrym Hugginsem, který se chová hlučně a žoviálně a na 
place nebývá připraven. O matku se více než ona stará Margheritin bratr Giovanni, který si 
kvůli tomu vzal neplacené volno a nakonec dá i výpověď, ačkoliv ví, že ve svém věku patrně 
nesežene práci. Režisérce praskne doma voda a ona odejde do matčina bytu. Margheritina 
dospívající dcera Livia momentálně bydlí u otce Federica, s nímž je žena rozvedená. Ada, 
která byla profesorkou latiny, v nemocnici chřadne a ztrácí paměť. Margheritiny spory s 
Barrym vrcholí velkou hádkou před celým štábem, po níž následuje usmíření. Rodina si 
vezme Adu domů, kde stará paní posléze v klidu zemře. – Tvůrce rozvíjí téma rodinných i 
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pracovních vztahů v paralelních sekvencích, do nichž nenápadně vkládá krátké Margheritiny 
vzpomínky na minulost nebo její sny a představy. Střety s realitou vedou ženu, zmítající se v 
negativních emocích, k pozdnímu sebepoznání. -tbk- 
 
NANNI MORETTI (vl. jm. Giovanni Moretti, nar. 19.8.1953, Brunico, Tridentsko-Horní 
Adiže) vyrůstal v Římě v intelektuální rodině historika starověku a univerzitního profesora 
Luigiho Morettiho (1922-1991) a gymnaziální profesorky literatury. Od mládí dělil své 
zájmy mezi vodní pólo (byl reprezentantem juniorského národního týmu) a film. Už jako 
středoškolák začal točit krátké 8mm filmy. S přáteli realizoval ve vlastní produkci 
celovečerní debut Jsem soběstačný, jehož nečekaný úspěch v kinech mu dopomohl natočit 
v profesionálních podmínkách další film Ejhle, Bombo. Upřímnost a ironie, s níž portrétuje 
sebe a svou generaci, zklamanou politikou a nenaplněnými ideály, reflexe aktuálních 
problémů italské společnosti a moralizující tón jsou charakteristickými rysy všech jeho 
následujících autorských filmů, vyznačujících se autenticitou a neotřelým slovním i 
situačním humorem. Kromě toho, že je svrchovaným tvůrcem a protagonistou vlastních 
filmů, hraje občas i v dílech jiných režisérů. Získal řadu ocenění: Zvláštní cena poroty na 
MFF v Berlíně (Mše skončila), Cena za režii na MFF v Cannes a Cena evropské filmové 
kritiky (Milý deníčku), Zlatá palma a Cena FIPRESCI na MFF v Cannes (Synův pokoj), 
Donatellův David za nejlepší film a režii (Kajman), Cena ekumenické poroty na MFF v 
Cannes (Mia madre). Je nositelem státních vyznamenání, Řádu za zásluhy o Italskou 
republiku (1996) a Komandérem francouzského Řádu literatury a umění (2012). Byl hostem 
Febiofestu 2012, kde uvedl svou retrospektivní přehlídku a převzal cenu Kristián za přínos 
světové kinematografii. Spolu s hercem Angelem Barbagallem založil v roce 1986 
produkční společnost Sacher Film (pojmenovanou podle známého dortu). Angažoval se v 
kampaních proti Silviu Berlusconimu. O jeho díle psal Michal Procházka v časopise Cinepur 
(č. 81, 2012) a ve Filmu a době č. 1-2/2012 vyšel rozhovor s ním, který pořídil Lukáš Jirsa. – 
Filmografie: (režie, scénář či spolupráce na něm, herec, není-li uvedeno jinak) kr. filmy La 
sconfitta (1973, Porážka; + prod.) a Pâté de bourgeois (1973, Měšťácká paštika; + prod.), 
střm. f. Come parli, frate? (1974, Jak říkáš, pátere?; + prod.), komedie o peripetiích jedné 
inscenace avantgardního divadelního souboru Io sono un autarchico (1976, Jsem 
soběstačný; + střih, prod.), ironický pohled na italskou mládež po studentských bouřích 
Ecce Bombo (1978, Ejhle, Bombo), parodický příběh režiséra, který není schopen dokončit 
film, Sogni d’oro (1981, Sladké sny), tragikomedie s kriminální zápletkou o idealistickém 
profesorovi matematiky, beroucím spravedlnost do svých rukou, Bianca (1983; + nám.), 
hořká komedie o postupné deziluzi mladého kněze, který se po desetiletém působení na 
venkovské farnosti vrací do Říma, La messa è finita (1985, Mše skončila; + spol. nám.), 
příběh politického snílka a hráče vodního póla, který ztratí při autonehodě paměť a 
pokouší se vyrovnat se svou komunistickou minulostí, Palombella rossa (1989, Červená 
penalta; + nám.), dok., sledující soudobé dění v komunistické straně, La cosa (1990, Ta věc; 
+ střih, spol. prod.), vizuální deník, odhalující ve třech kapitolách nejskrytější myšlenky, 
nápady a traumata čtyřicetiletého intelektuála, Caro diario (1993, Milý deníčku), L’unico 
paese al mondo (1994, Jedinečná země světa; spol. režie), kr. f. Il giorno della prima di 
Close-Up (1995, Premiéra Detailu), komorní komediální drama, v němž hrdina konfrontuje 
narození prvního syna se soukromými, sociálními, politickými a kulturními zkušenostmi 
posledních čtyř let, Aprile (1997, Apríl; + spol. prod. - TV), komorní psychologické drama 
psychiatra, vyrovnávajícího se synovou smrtí, Synův pokoj (2001, La stanza del figlio; + 
spol. prod.), kr. f. Il grido d’angoscia dell’uccello predatore (20 tagli d’Aprile) (2003, Křik 
dravého ptáka v nouzi /Dvacet výřezů z Aprílu/), kr. dok. The Last Customer (2003, 
Poslední zákazník; sc., režie), hořká komedie, inspirovaná kariérou Silvia Berlusconiho, Il 
Caimano (2006, Kajman; + spol. nám., spol. prod. - TV), segment Diario di uno spettatore 
(Deník jednoho diváka) z kolektivního filmu Chacun son cinéma (2007, Každému jeho film), 
hořká komedii se satirickými prvky o neobvyklé volbě nové hlavy katolické církve Máme 
papeže! (2011, Habemus Papam; + spol. prod.), psychologické drama režisérky, prožívající 
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osobní i tvůrčí krizi, Mia madre (2015, Mia madre; + spol. prod.); (herec, není-li uvedeno 
jinak) Padre padrone (1977, Padre padrone, r. Paolo Taviani, Vittorio Taviani), Domani 
accadrà (1988, Stane se zítra; r. Daniele Lucchetti; + spol. prod.), Il portaborse (1990, 
Poskok; r. Daniele Lucchetti; + spol. prod.), La seconda volta (1995, Podruhé; r. Mimmo 
Calopresti), Tři životy a jen jedna smrt (1995, Trois vies et une seule mort; r. Raoul Ruiz), Te 
lo leggo negli occhi (2004, Vidím ti to v očích; r. Valia Santellaová), Caos calmo (2008, Tichý 
chaos; r. Antonello Grimaldi; + spol. sc.).  -fik- 
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Mike i Dave sháněj holku 
barevný, komedie, 15 přístupnost, 1:2,39, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 99 min. 
 
Původní název: Mike and Dave Need Wedding Dates. Země původu: USA. Výrobce: Chernin 
Entertainment. Pro Twentieth Century Fox. Ve spolupráci s TSG Entertainment. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 7.7.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Chtěli kočku, dostali 
čočku. 
 
Distribuce: CinemArt (do 7.1.2018). Lokace: USA: Havaj. 
 
AUTOŘI: Režie: Jake Szymanski. Pomocná režie: Gary Hymes (II. režie). Námět: Mike Stangle, 
Dave Stangle (životní příběh). Scénář: Andrew J. Cohen, Brendan O’Brien. Kamera: Matthew 
Clark. Druhá kamera: Peter Lyons Collister. Architekt: Tyler Robinson. Návrhy kostýmů: 
Debra McGuireová. Masky: Whitney Jamesová, Janine Rathová (účesy). Střih: Lee Haxallová, 
Jonathan Schwartz. Zvuk: Willie D. Burton. Výkonná produkce: David Ready, Andrew Jay 
Cohen, Nan Moralesová, Brendan O’Brien. Producent: Peter Chernin, Jenno Toppingová, 
Jonathan Levine. Vizuální efekty: Jeremy Burns (supervize), Arch 9 Films, Comen VFX, Shade 
VFX. Zvláštní efekty: Eric Rylander (supervize), Mark Rappaport (supervize). Hudba: Jeff 
Cardoni. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: John Houlihan 
(hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Gary Hymes, Michael Trisler. 
 
Hrají: Zac Efron (Dave Stangle), Adam Devine (Mike Stangle), Anna Kendricková (Alice), 
Aubrey Plazaová (Tatiana), Stephen Root (Burt), Stephanie Faracyová (Rosie), Sugar Lyn 
Beardová (Jeanie Stangleová), Sam Richardson (Eric), Alice Wetterlundová (sestřenka Terry), 
Brainscombe Richmond (Kalani), Jake Szymanski.  
 
České titulky: Kateřina Hámová. 
 
Režisér TV pořadů či reklamních kampaní Jake Szymanski debutuje v celovečerní hrané 
tvorbě kámošskou komedií Mike i Dave sháněj holku, spojenou s oblíbeným motivem svatby. 
Syžet vychází ze skutečných událostí: bratři Mike a Dave Stangleovi si na webu dali inzerát na 
ženský doprovod na svatbu své sestry a byli zaskočeni nebývalou odezvou. Na rozdíl od filmu 
se opravdová svatba odehrála v Americe; podstatnější ovšem je, že obě dívčí hrdinky jsou 
zcela fiktivní... – Bratři Mike a Dave Stangleovi jsou postrachem všech rodinných sešlostí, jež 
kvůli nim vždy skončí katastrofou. Když se má jejich sestra Jeanie vdávat na Havaji za 
Afroameričana Erica, rozhodnou rodiče, že synové tam mohou přijet jen v doprovodu 
seriózních dívek, které by je držely na uzdě. Bratři se stanou populární díky TV show, kde 
vyprávějí o svém problému. Vidí to svérázné, právě propuštěné servírky Alice a Tatiana a 
zařídí to tak, aby se dámským doprovodem staly ony. Vydávají se za manažerku a za učitelku. 
Ve skutečnosti ve ztřeštěných kouscích bratry překonávají, což se na Havaji záhy projeví. 
Dojde to tak daleko, že má ze svatby sejít, což se však nakonec nestane. Nemůže to 
dopadnout jinak, než že se Dave sblíží s Alicí a Mike s Tatianou...  
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Mikrob a Gasoil 
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, délka – 
105 min. 
 
Původní název: Microbe et Gasoil. Země původu: Francie. Výrobce: Partizan Films. 
Koprodukce: StudioCanal. S účastí: Canal Plus, OCS. Ve spolupráci: Indéfilms 3, Cinéimages 9. 
S podporou: CNC. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 26.5.2016. Mluveno: francouzsky 
(titulky). – Kdo jezdí rychle, nic nezažije. 
 
Distribuce: Film Europe. 
 
AUTOŘI: Režie: Michel Gondry. Scénář: Michel Gondry. Kamera: Laurent Brunet. Architekt: 
Stéphane Rozenbaum. Návrhy kostýmů: Florence Fontaineová. Střih: Elise Fievetová. Zvuk: 
Guillaume Le Braz, Jean Gargonne, Dominique Gaborieau. Producent: Georges Bermann. 
Vizuální efekty: Julien Hery, Royal Post. Hudba: Jean-Claude Vannier. Použitá hudba: různé 
skladby a písně (2 písně Michel Gondry). Koordinátor kaskadérů: Tarik Hadouch. 
 
Hrají: Ange Dargent (Daniel), Théophile Baquet (Théo), Diane Besnierová (Laura), Audrey 
Tautouová (Marie-Thérèse), Vincent Lamoureux (Steve), Agathe Peigneyová (Agathe), 
Douglas Brosset (Oscar), Charles Raymond (Kevin), Ferdinand Roux-Balme (Simon), Marc 
Delarue (Romain), Jana Bittnerová (paní Leloirová), Zimsky (pan Leloir).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Známý francouzský filmař Michel Gondry v komorní komedii Mikrob a Gasoil pokračuje v 
osobitém stylu vyprávění, přičemž opět uplatňuje svůj smysl pro bizarnost a empatii pro 
outsiderské hrdiny. Je zřejmé, že jeho nový titul obsahuje určité autobiografické prvky (např. 
se odehrává zčásti ve Versailles, odkud Gondry prochází, a jeho hrdina rád kreslí). – 
Versailles. Asi dvanáctiletý Daniel, řečený Mikrob, může působit poněkud podivínsky, ale je 
to vnímavý a přemýšlivý chlapec, který pořád kreslí. Zastání nachází u maminky Marie-
Thérèse. Má staršího a mladšího bratra (Romaina a Kevina). Skamarádí se s dalším 
„podivínem“, zkušenějším Théem, který je mimo jiné i zručným mechanikem. Proto dostane 
ve škole přezdívku Gasoil. Na vernisáž Danielových obrazů dorazí jen Théo. Oba kluci si 
sestrojí pomocí součástek získaných ve sběrném dvoře, kam pilně vozí za peníze šrot, vozítko 
s motorem ze sekačky, ale když na ně nedostanou úřední registraci, skončí s tím. Po dvou 
letech se rozhodnou předělat vůz na dřevěnou chatku na kolečkách. Pak s ní v noci tajně 
vyrazí na prázdniny. První noc musejí prchnout před zubařem, který jim až příliš vehementně 
nabízí pomoc. Když kolem nich jede policie, zastaví u kraje, zakryjí kola prkny a předstírají, že 
jde opravdu o chatku. Daniel, kterého si pletou s dívkou, se rozhodne dát se ostříhat. Vejde 
omylem do masážního salonu a musí s ostříhaným pruhem uprostřed hlavy utéct před 
korejským gangem, který ho nakonec obere o peníze. – Vůz nemůže moc do kopců, a tak 
kluci změní původní trasu. Théo až pozdě pochopí, že jedou za spolužačkou Laurou, kterou 
Mikrob miluje. Daniel si ji však netroufne u vody oslovit. – Kluci objeví vypálený cikánský 
tábor; shořel i jejich domek, zaparkovaný u něj. Navíc se pohádají a v lese se jeden druhému 
ztratí. Daniel si v krámě strojkem ostříhá hlavu dohola. Pak sebere míč hráčům amerického 
fotbalu a na útěku před nimi naskočí k Théovi, který zprovoznil trosku. Následuje honička s 
fotbalisty (což jsou zmiňovaní Korejci). Kluci nakonec z vozu vyskočí a ten se rozbije. S Korejci 
se domluví. Dojdou do městečka, kde je pouť. Daniel se kvůli parádní ceně (radiově řízenému 
letadlu) zúčastní soutěže v kreslení pro dvanáctileté, ale kupodivu skončí až druhý. Vyhraje 
tak letenky do Paříže. Kluci se vrátí k rodinám. Sejdou se záhy na pohřbu Théovy maminky. 
Otec synovi vyčítá, že umřela kvůli jeho útěku, a nařídí mu odjet se starším bratrem vojákem 
do Grenoblu. – Hned na začátku školního roku napadne Daniel spolužáka, který nasazoval na 
jeho kamaráda. Maminka musí se synem k řediteli. Laura je vidí odcházet a marně si přeje, 
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aby se na ni chlapec podíval... – Snímek má nepochybně zajímavou poetickou polohu, 
zároveň se opírá až o příliš jednoduchý příběh a schází mu pevnější zakotvení: není příliš pro 
děti, ale ani pro dospělé. -tbk- 
 
MICHEL GONDRY (nar. 8.5.1963, Versailles, Yvelines, Francie) pochází z hudebně založené 
rodiny; jeho dědeček Constant Martin vynalezl v roce 1947 clavioline, předchůdce 
analogového syntezátoru. Navštěvoval uměleckou školu, kde studoval grafiku. Začal 
natáčet animované videoklipy pro punkovou skupinu Oui Oui, v níž hrál na bicí. Jeho 
tvorba mu přinesla práci pro islandskou zpěvačku Björk a posléze pro další umělce, např. 
Radiohead, White Stripes, Chemical Brothers, Rolling Stones, Lenny Kravitz, Massive 
Attack, Daft Punk, Sheryl Crow, Beck, Paul McCartney. Od videoklipů přešel k reklamním 
spotům a stal se jedním z nejoceňovanějších režisérů v oboru (Levi’s, Air France, Volvo, 
Citibank, Nike, Smirnoff, GAP, Nespresso aj.). Po úspěchu krátkého filmu Dopis (Cena 
mezinárodní poroty na MFF v Corku za nejlepší černobílý film, Cena FICC na MF krátkých 
filmů v Oberhausenu) se prosadil celovečerními snímky podle scénářů Charlieho Kaufmana 
Slez ze stromu a zejména Věčný svit neposkvrněné mysli (mj. Oscar a Cena WGA za scénář, 
nominace na Cenu BAFTA za režii, nominace na Césara za nejlepší zahraniční film). 
Režíroval jednu epizodu komediálního seriálu Flight of the Conchords (uveden v TV). Jeho 
mladší bratr Olivier Gondry režíruje videoklipy a reklamní spoty. – Filmografie: (neúplná; 
režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy La lettre (1998, Dopis; + sc.) a One Day… (2001, 
Jednoho dne…; + sc., herec), fantastická satirická komedie o různých civilizačních 
chorobách a návycích Slez ze stromu (2001, Human Nature; + spol. píseň) s Timem 
Robbinsem a Patricií Arquetteovou, kr. f. Pecan Pie (2003, Ořechový koláč; + sc.), 
psychologický příběh milenců, kteří si nechají vymazat vzájemné vzpomínky, Věčný svit 
neposkvrněné mysli (2004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind; + spol. nám.) s Jimem 
Carreyem a Kate Winsletovou, hudební dok. Block Party (2006, Block Party; + hlas), příběh 
muže s hyperaktivní představivostí Nauka o snech (2006, La science des rêves; + sc., spol. 
prod.) s Gaelem Garcíou Bernalem, komedie Prosíme přetočte (2007, Be Kind Rewind; + 
sc., spol. píseň, spol. prod.) s Jackem Blackem, povídka Vnitřní design (Interior Design; + 
spol. sc.) do triptychu Tokio! (2008, Tokyo!), kr. dok. How to Blow Up a Helicopter (2009, 
Jak vyhodit do vzduchu helikoptéru), v němž herečka Ayako Fujitaniová zpovídá svého otce 
Stevena Seagala, dok. o vlastní tetě Suzette a jejím synovi L’épine dans le coeur (2009, Trn 
v oku; + sc., účinkující), akční komiksový snímek Zelený sršeň (2011, The Green Hornet) se 
Sethem Rogenem v titulní úloze maskovaného bojovníka se zločinem, portrét skupiny 
teenagerů z Bronxu během poslední cesty do školy The We and the I (2012, Poslední školní 
autobus; + spol. sc., spol. prod. – TV) s neherci, anim. dok. Je muž, který je vysoký, šťastný? 
Animovaná konverzace s Noamem Chomským (2013, Is the Man Who Is Tall Happy?: An 
Animated Conversation with Noam Chomsky; + sc., spol. animace, spol. prod., hlas), 
adaptace poetického románu Borise Viana Pěna dní (2013, L’écume des jours; + spol. sc., 
herec) s Romainem Durisem a Audrey Tautouovou, poetický příběh o kamarádství dvou 
kluků, kteří vyrazí na prázdniny ve vlastnoručně vyrobeném domku na kolech s pohonem 
ze sekačky, Mikrob a Gasoil (2015, Microbe et Gasoil; + sc., spol. písně). -mim- 
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Mimoni jsou sekáči 
barevný, animovaný, groteska, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, krátký – 5 min. 
 
Původní název: Mower Minions. Země původu: USA. Výrobce: Illumination Entertaiment. 
Pro Universal Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 11.8.2016. Mluveno: česky 
(dabováno).  
 
Distribuce: CinemArt (do 11.8.2019). 
 
AUTOŘI: Režie: Bruno Chauffard, Glenn McCoy. Scénář: Glenn McCoy, Dave Rosenbaum. 
Výtvarník: Anne Laure Toová. Střih: Gillard Carmell, Eric Osmond. Zvuk: Dennis Leonard 
(supervize). Výkonná produkce: Chris Renaud. Producent: Chris Meledandri, Janet Healyová. 
Animace: Nicolas Bauduin (supervize), Audrey Fobisová (supervize). Hudba: Michael Gatt.  
 
Hlasy: Jody Gelbová (stará dáma), Dave Rosenbaum (Dave), Pierre Coffi (Mimoni), Eric 
Osmond, Chris Renaud.  
 
Dabing: Eva Spoustová (stará dáma), Jan Vondráček (prodejce), Martin Janouš (Larry), 
Zdeněk Štěpán (starý pán), Nikola Votočková (Barbora), Braňo Holliček (Mimoni).  
 
Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Režie české verze: Zdeněk Štěpán (Studio Virtual). 
 
Krátká animovaná groteska Mimoni jsou sekáči je režisérským debutem animátorů Bruna 
Chauffarda a Glenna McCoye. Její protagonisté, malí žlutí Mimoni se poprvé objevili ve 
snímcích Chrise Renauda a Pierra Coffina Já, padouch (2010, Despicable Me.) a Já, padouch 2 
(2013, Despicable Me 2. Pro velký úspěch se dočkali samostatného celovečerního snímku 
(prequelu) Mimoni (2015, Minions; r. Kyle Balda, Pierre Coffin), v němž vyšlo najevo, odkud 
pocházejí; vznikly s nimi mj. i počítačové hry, hračky a několik krátkých filmů – Banana (2010, 
Banán; r. Kyle Balda, Samuel Tourneux), Panic in the Mailroom (2013, Panika v podatelně; r. 
Fabrice Joubert, Mark O’Hare) či Minions: Mini-Movie Competition (2015, Mimoni: Malá 
filmová soutěž; r. Kyle Balda, Julien Soret). – Mimoně okouzlí v teleshoppingu mixér na 
banány, jenže na něj nemají peníze. Z okna zahlédnou paní, platící zahradníkovi. Vyrazí ven a 
odjíždějícímu muži odpojí přívěs se zahradnickým nářadím. S ním pak nabídnou služby 
staříkům a stařenkám na verandě pečovatelského domu a pustí se do práce. Na pozemku 
záhy vypukne chaos. Zvládnout zahradní pomůcky (např. sekačku nebo hadici) je nad jejich 
síly, a tak nadělají víc škody než užitku a sami nezůstanou bez úrazů. Senioři se při jejich 
sledování mohou potrhat smíchy a odmění je velkou sklenicí plnou centů. Vyčerpaní 
„zahradníci“ už nemají sílu zapnout zakoupený mixér. Když však v televizi vidí nabídku na 
vylepšený a dražší model, zmátoří se a spěchají ven… - Vynalézavá akční hříčka (připomínající 
„aktivity“ našich Pata a Mata) pobaví bizarními a vtipnými situacemi. – Snímek je uváděn 
před rodinným animovaným filmem Tajný život mazlíčků (2016, The Secret Life of Pets; r. 
Chris Renaud, Yarrow Cheney). -kat- 
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Mlčení jehňátek 
barevný, kriminální, psychothriller, adaptace, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, BRD-K, Dolby SR, 
délka – 118 min. 
 
Původní název: The Silence of the Lambs. Země původu: USA. Výrobce: Strong 
Heart/Demme Production. Pro Orion Pictures. Rok copyrightu: 1990. Premiéra: 21.4.2016 
(obnovená, Projekt 100-2016), 24.10.1991 (původní). Mluveno: anglicky (titulky). – Pět 
Oscarů, skvělé herecké výkony a nejcharismatičtější vrah v dějinách kinematografie. Mlčení 
jehňátek se díky Projektu 100 vrací na filmová plátna. – Projekt 100 – 2016.  
 
Distribuce: AČFK (do 31.12.2016). Lokace: Pensylvánie - Pittsburgh, Canonsburg, 
Glennwillard, Shaler Township, Homestead, Layton, Rural Valley. Bimini (Bahamy), 
Baltimore, Akademie FBI (Quantico, Virginie), Memphis, Washington DC, Layton. 
 
AUTOŘI: Režie: Jonathan Demme. Předloha: Richard Harris (román The Silence of the 
Lambs, 1988, česky Mlčení jehňátek, nakl. Československý spisovatel, Praha 2011). Scénář: 
Ted Tally. Kamera: Tak Fujimoto. Architekt: Kristi Zeaová. Návrhy kostýmů: Colleen 
Atwoodová. Masky: Allen Weisinger, Alan D’Angerio (účesy), Neal Martz (zvláštní maskérské 
efekty), Carl Fullerton (zvláštní maskérské efekty). Střih: Craig McKay. Zvuk: Christopher 
Newman, Tom Fleischman, John Fundus, Skip Lievsay (design). Výkonná produkce: Gary 
Goetzman. Producent: Edward Saxon, Kenneth Utt, Ron Bozman. Zvláštní efekty: Dwight 
Benjamin-Creel. Hudba: Howard Shore. Použitá hudba: různé skladby a písně. Johann 
Sebastian Bach: výňatek Goldbergovy variace. Hudební dramaturgie: Sharon Boyleová 
(hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: John Robotham.  
 
Hrají: Jodie Fosterová (Clarice Starlingová), Anthony Hopkins 
(dr. Hannibal Lecter), Scott Glenn (Jack Crawford), Ted Levine (Jame Gumb), Anthony Heald 
(dr. Frederick Chilton), Brooke Smithová (Catherine Martinová), Diane Bakerová (senátorka 
Martinová), Kasi Lemmonsová (Ardelia), Frankie Faison (Barney), Kenneth Utt (dr. Akin), 
Roger Corman (ředitel FBI), Tracey Walter (Lamar), Charles Napier (poručík Boyle), 
(neuveden) George A. Romero (agent FBI v Memphisu). 
 
České titulky: Ramona Moares. 
 
Ceny: MFF v Berlíně 1991: Stříbrný medvěd za režii ex aequo. Oscar: nejlepší film (Edward 
Saxon, Kenneth Utt, Ronald M. Bozman), nejlepší režie (Jonathan Demme), nejlepší herec v 
hlavní roli (Anthony Hopkins), nejlepší herečka v hlavní roli (Jodie Fosterová), nejlepší 
scénář–adaptace (Ted Tally), (nominace) nejlepší zvuk (Tom Fleischman, Christopher 
Newman), nejlepší střih (Craig McKay). Zlatý glóbus: nejlepší herečka v dramatu (Jodie 
Fosterová); (nominace) nejlepší film-drama, nejlepší režie (Jonathan Demme), nejlepší herec 
v dramatu (Anthony Hopkins), nejlepší scénář-adaptace (Ted Tally). Cena BAFTA: nejlepší 
herec (Anthony Hopkins), nejlepší herečka (Jodie Fosterová), (nominace) nejlepší film 
(Edward Saxon, Kenneth Utt, Ronald M. Bozman, Jonathan Demme), nejlepší režie (Jonathan 
Demme), nejlepší scénář-adaptace (Ted Tally), nejlepší kamera (Tak Fujimoto), nejlepší 
hudba (Howard Shore), nejlepší zvuk (Skip Lievsay, Christopher Newman, Tom Fleischman). 
Ceny NBR: nejlepší film, nejlepší režie (Jonathan Demme), nejlepší herec ve vedlejší roli 
(Anthony Hopkins). Ceny NSFC: nejlepší film, nejlepší režie (Jonatha Demme), nejlepší herec 
(Anthony Hopkins), nejlepší herečka (Jodie Fosterová). Cena DGA: nejlepší režijní počin. Cena 
WGA: nejlepší scénář-adaptace. 
 
V hollywoodské historii získaly zatím jen tři filmy tzv. Velkou pětku, tedy pět nejprestižnějších 
Oscarů (nejlepší film, režie, scénář, mužský a ženský herecký výkon v hlavních rolích): Stalo 
se jedné noci (1934, It Happened One Night; r. Frank Capra), Přelet nad kukaččím hnízdem 
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(1975, One Flew Over the Cockoo’s Nest; r. Miloš Forman) a Mlčení jehňátek. Tento 
psychothriller Jonathana Demmeho podle dramaturga AČFK Jana Jílka změnil dějiny žánru i 
kinematografie a dokázal, že se dá natočit snímek, který bude brutální i citlivý, děsivý i 
inteligentní, animální i rafinovaný; podle ankety Amerického filmového institutu uvedl na 
plátno největšího zloducha v historii kinematografie, kanibalského psychiatra Hanibala 
Lectera. – Budoucí agentka FBI Clarice Sterlingová pátrá po sériovém vrahovi, přezdívaném 
policií Buffalo Bill, který své plnoštíhlé dívčí oběti stahuje z kůže. Pomoci ve vyšetřování 
sledovaného případu může přísně střežený vězeň, jiný sériový vrah Hanibal Lecter, proslulý 
kanibalstvím. Inteligentní, vzdělaný, ďábelsky rafinovaný a empatický zločinec jinotajně a 
pozvolna přivádí ctižádostivou Clarice k hledanému zabijákovi. Mladá žena prokáže 
předvídavost, kombinační schopnosti i osobní statečnost. Hledaného psychopata, 
transvestita, který si z kůže svých obětí šil kabát, dopadne a zastřelí v jeho domě. Zachrání 
tak jeho poslední uvězněnou oběť a vyrovná se i s traumatem z dětství (jako malá chtěla 
zabránit porážce jehňátek). Tvůrci s počítačovou přesností naplňují pravidla žánru, týkající se 
především toho, jak udržet diváka v napětí, jak toto napětí stupňovat, jak navodit potřebnou 
atmosféru a jak překvapit. I když od té doby vznikla řada brutálnějších a krvavějších 
psychothrillerů, neztratilo po letech Mlčení jehňátek nic ze své hrůznosti a výjimečnosti, 
naopak v porovnání s pozdějšími tituly vyniká jeho vytříbená kultivovanost. Díky velkému 
úspěchu snímku vznikla další pokračování i různé odvozeniny: thriller Hannibal (2001, 
Hannibal; r. Ridley Scott) se odehrával deset let po Mlčení jehňátek, prequel Hannibal – 
Zrození (2007, Hannibal Rising; r. Peter Webber) pojednává o Lecterově mládí a kořenech 
jeho kanibalství. Anthony Hopkins se jako Hannibal objevil také v adaptaci Harrisova románu 
Červený drak (2002, Red Dragon; r. Brett Ratner), zfilmovaným poprvé pod titulem Lovec lidí 
(1986, Manhunter; r. Michael Mann - V) s Brianem Coxem v roli Lectera a u nás uvedeným na 
videu, nebo TV seriál Hannibal (2013-2015), v němž zločince ztělesnil Mads Mikkelsen. – K 
jednotlivým titulům Projektu 100-2016 jsou ve spolupráci AČFK a společnosti iShorts 
připojeny krátké české předfilmy, převážně od studentů filmových škol. U Mlčení jehňátek to 
je snímek O-Ring (2011; r. Ondřej Hudeček). 
 
JONATHAN DEMME (vl. jm. Robert Jonathan Demme, nar. 22.2.1944, Baldwin, Long Island, 
New York – zem. 26.4.2017, New York, na rakovinu jícnu) byl synem herečky a od patnácti 
let vyrůstal v Miami. Chtěl se stát veterinářem, ale nedokončil studia na Floridské 
univerzitě v Gainesville. Začal psát filmové kritiky a po vojenské službě u letectva se v roce 
1966 přestěhoval do New Yorku. Seznámil se s producentem Josephem E. Levinem a dva 
roky pracoval v jeho společnosti Avco-Embassy jako tiskový tajemník. Psal kritiky do Film 
Daily a také rockové recenze do časopisu Fusion. Konec 60. let strávil v Londýně, kde se 
dostal k produkci televizních reklam. Po návratu do Spojených států nastoupil v tiskovém 
oddělení nezávislého producenta a režiséra Rogera Cormana, který mu umožnil rovněž 
práci scenáristy, producenta a nakonec i režiséra. Demme na sebe poprvé výrazněji 
upozornil filmem podle skutečného příběhu Melvin a Howard (Cena NYFCC za režii). Jeho 
nejlepším dílem se stala brilantní adaptace románu Thomase Harrise Mlčení jehňátek, 
která byla vyznamenána pěti hlavními Oscary a jemu samotnému vedle ocenění Americké 
akademie přinesla mj. Ceny NYFCC, NBR a Cenu za režii ex aequo na MFF v Berlíně. Vysoce 
ceněna je i jeho dokumentární tvorba, např. Přestaň dávat smysl (Velká cena na Vlámském 
MFF v Gentu) a Plavba do Kambodže (nominace na Cenu ISA za režii). Demme byl 
nadšeným hudebním fanouškem a kromě dokumentů režíroval také řadu videoklipů (mj. 
UB40, Chrissie Hynde, Suzanne Vega, Fine Young Cannibals, Bruce Springsteen, New Order, 
The Pretenders). Podílel se na známém TV seriálu Columbo (uveden v TV) a režíroval 
pilotní část ze seriálové antologie Trying Times (Perné časy). Od 90. let se v rámci své 
společnosti Clinica Estetico více věnoval produkci děl jiných režisérů a realizaci dokumentů. 
Z jeho pozdějších hraných snímků nejvíc zaujalo drama podle scénáře dcery známého 
režiséra Jenny Lumetové Rachel se vdává (nominace na Cenu ISA za nejlepší film a režii). V 
poslední době se také podílel na seriálové tvorbě: režíroval pilotní díly lékařské show A 
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Gifted Man (Muž s posláním; + spol. prod. – TV), dokumentární antologii The New Yorker 
Presents a epizody seriálů Enlightened (Mé nové Já – TV), The Killing (Zločin) a Shots Fired 
(Výstřely). Za vynikající režijní výsledky obdržel Cenu Billyho Wildera (2006), udílenou 
Národní filmovou radou. Měl za manželku producentku a režisérku Evelyn Purcellovou 
(1970-84) a jeho druhou ženou se v roce 1987 stala malířka Joanne Howardová, s níž měl 
tři děti. Synovec Ted Demme (1964-2002) byl úspěšným filmovým a televizním režisérem. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) režijní prvotina, odehrávající se v ženské věznici, 
Caged Heat (1974, Zamřížované vedro; + sc.), gangsterská parodie Crazy Mama (1975, 
Bláznivá máma), kriminální drama Fighting Mad (1976, Slepý hněv; + sc. – TV), epizodová 
komedie o lidech, jež spojuje vášeň pro krátkovlnné vysílačky, Citizens Band (1977, Veřejná 
frekvence – TV), pozoruhodný hitchcockovský thriller Last Embrace (1979, Poslední objetí; 
+ herec – TV) s Royem Scheiderem, komedie o setkání prostého dělníka s podivínským 
milionářem Howardem Hughesem, nazvaná Melvin a Howard (1980, Melvin and Howard) s 
Paulem Le Matem a Jasonem Robardsem, romantická komedie podle Vonnegutovy 
povídky Who Am I This Time? (TV-1981, Kdo jsem tentokrát?) se Susan Sarandonovou a 
Christopherem Walkenem, komedie o ženách, které za války musely v továrnách nahradit 
muže, Swing Shift (1984, Odpolední směna – V) s Goldií Hawnovou, koncertní dok. se 
skupinou Talking Heads, nazvaný Stop Making Sense (1984, Přestaň dávat smysl), 
nekonvenční komedie o spořádaném úředníkovi, který podlehne svodům neznámé dívky, 
Něco divokého (1986, Something Wild; + spol. prod.) s Jeffem Danielsem a Melanií 
Griffithovou, dok. záznam one-man show herce Spaldinga Graye o natáčení Vražedných 
polí, nazvaný Swimming to Cambodia (1987, Plavba do Kambodže – TV), střm. dok. Haiti: 
Dreams of Democracy (TV-1987, Haiti: Sny o demokracii; + sc., spol. prod.), gangsterská 
komedie Married to the Mob (1988, Manželství s mafií – V) s Michelle Pfeifferovou, 
mistrovský thriller o aspirantce FBI, pátrající po sériovém vrahovi, Mlčení jehňátek (1990, 
The Silence of the Lambs) s Jodií Fosterovou a Anthonym Hopkinsem v úloze Hannibala 
Lectera, dok. o harlemském reverendovi Robertu Castleovi pod titulem Cousin Bobby 
(1991, Bratranec Bobby), drama úspěšného právníka, který umírá na AIDS, ale do poslední 
chvíle hájí lidskou důstojnost, Philadelphia (1993, Philadelphia; + spol. prod.) s oscarovým 
výkonem Toma Hankse, kr. dok. The Complex Sessions (1994) s písněmi Neila Younga a 
jeho skupiny Crazy Horse, epizoda Subway Car from Hell (Vagon z pekla) z filmu Subway 
Stories: Tales from the Underground (TV-1997, Příběhy z metra; spol. prod.), hudební dok. 
Storefront Hitchcock (1998, Hitchcock ve výkladní skříni) s písněmi Robyna Hitchcocka, 
drama otrokyně podle románu Toni Morrisonové Milovaná (1998, Beloved; + spol. prod.) s 
Oprah Winfreyovou, remake klasické kriminální komedie Šaráda pod titulem The Truth 
About Charlie (2002, Pravda o Charliem; + spol. sc., spol. prod. – V) s Markem Wahlbergem 
a Thandií Newtonovou, dok. o haitském bojovníku za lidská práva Jeanu Dominiqueovi The 
Agronomist (2003, Agronom; + spol. kam., spol. prod.), remake klasického politického 
thrilleru The Manchurian Candidate (2004, Manchurianský kandidát; + spol. prod – V) s 
Denzelem Washingtonem, Meryl Streepovou a Lievem Schreiberem, koncertní dok. Neil 
Young: Heart of Gold (2006; + spol. prod.), kr. dok. o lidech, vracejících se do hurikánem 
zničeného New Orleansu, Right to Return (TV-2007, Právo na návrat; + spol. prod.), dok. o 
bývalém americkém prezidentovi Jimmym Carterovi Man from Plains (2007, Muž z plání; + 
sc., spol. prod.), příběh odcizené dcery, která se o sestřině svatbě vrací do lůna rodiny, 
Rachel Getting Married (2008, Rachel se vdává; + spol. prod. – V) s Anne Hathawayovou, 
hud. dokumenty Neil Young Trunk Show (2009; + hudba, spol. prod.) a Marley (2010), dok. 
o ženě, postižené hurikánem Katrina, I’m Carolyn Parker (2011, Jmenuji se Carolyn 
Parkerová; + kam., spol. prod.), další hud. dokumenty Neil Young Journeys (2011, Cesty 
Neila Younga; + spol. prod.), Kenny Chesney: Unstaged (2012) a Enzo Avitabile Music Life 
(2012, Enzo Avitabile: Hudební život; + spol. prod.), adaptace Ibsenova dramatu A Master 
Builder (2013, Stavitel Solness) v úpravě titulního představitele Wallace Shawna, 
neprodaný pilot Line of Sight (TV-2014, Zorný paprsek; + spol. prod.), kr. dok. o známém 
biologovi What’s Motivating Hayes (TV-2014, Co motivuje Hayese?), dok. záznam 



286 
 

tanečního představení z roku 2000 Another Telepathic Thing (2015, Jiná telepatická věc), 
příběh stárnoucí rockerky, vracející se k rodině, podle scénáře Diablo Codyové Nikdy není 
pozdě (2015, Ricki and the Flash) s Meryl Streepovou, koncertní dok. Justin Timberlake & 
the Tennessee Kids; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) britský 
thriller Eyewitness (1970, Očité svědectví; r. John Hough; hud. koordinátor – V), 
motocyklový film Angels Hard as They Come (1971, Drsní andělé; r. Joe Viola; spol. sc., 
prod.), dobrodružný snímek z Filipín The Hot Box (1972, Horká klec; r. Joe Viola; + II. režie, 
spol. sc.), drsné drama uprchlých trestankyň, inspirované slavným Útěkem v řetězech, 
Black Mama, White Mama (1972, Černá a bílá; r. Eddie Romero; spol. nám. – V), akční 
snímek Fly Me (1972, Olítej mě; r. Cirio H. Santiago; II. režie), horor The Incredible Melting 
Man (1977, Neuvěřitelný tající muž; r. William Sachs; herec), parodie na thrillery Into the 
Night (1985, Do noci; r. John Landis; herec – TV), příběh psychopatického vraha Miami 
Blues (1989; r. George Armitage – TV), epizoda A Domestic Dilemma (Domácí dilema; r. 
Kristi Zeaová; prod.) z filmu Women & Men 2: In Love There Are No Rules (TV-1991, Ženy a 
muži 2: V lásce neexistují žádná pravidla), portrét tří generací Italoameričanů Household 
Saints (1993, Svaté hospodyňky; r. Nancy Savocaová), hraný dok. o dvou obětech AIDS, 
pravicovém právníkovi a undergroundovém filmaři, Roy Cohn/Jack Smith (1994; r. Jill 
Godmilowová), adaptace kriminálního románu Waltera Mosleyho Devil in a Blue Dress 
(1995, Ďábel v modrém; r. Carl Franklin – V), hudební komedie o osudech jedné bigbeatové 
kapely To je náš hit! (1996, That Thing You Do!; r. Tom Hanks; + herec), dok. o známém 
černošském politikovi Mandela (1996; r. Angus Gibson, Jo Menell), nominovaný na Oscara, 
adaptace povídky Williama Styrona Shadrach (1998, Otrok; r. Susanna Styronová – V), 
příběh napraveného kasaře The Opportunists (1999, Oportunisté; r. Myles Connell), hraný 
dok. z psychiatrické léčebny ve Střední Africe Maangamizi: The Ancient One (2000, 
Maangamizi: Pradávný duch; r. Martin Mhando, Ron Mulvihill), tragikomedie Adaptace 
(2002, Adaptation; r. Spike Jonze), dok. portrét herečky Beah Richardsové, nazvaný Beah: 
A Black Woman Speaks (2003, Beah: Černá žena promlouvá; r. Lisa Gay Hamiltonová), dok. 
Crude Independence (2009, Ropná nezávislost; r. Noah Hutton), dok. o mladém umělci a 
básníkovi, který v době hospodářské krize zmizel v utažské poušti, Everett Ruess 
Wilderness Song (2013, Everett Ruess: Píseň divočiny; r. Lindsay Jaegerová), příběh o 
přátelství dívky s oblíbeným muzikantem jejího nemocného bratra Song One (2014; r. Kate 
Barker-Froylandová), drama mladíka, podléhajícího vlivu sekty, The Center (2015, Střed; r. 
Charlie Griak), dok. Deep Time (2015, Hlubiny času; r. Noah Hutton). -mim- 
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Mlha v srpnu 
barevný, psychologický, životopisný, historický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,39, 2–D, 
Dolby Digital, dlouhý – 126 min. 
 
Původní název: Nebel im August. Země původu: SRN, Rakousko. Výrobce: Collina 
Filmproduktion, DOR Film (koprodukce), StudioCanal (koprodukce), ARRI Media 
(koprodukce), B.A. Filmproduktion (koprodukce), Ernst Eberlein Filmproduktion 
(koprodukce), ZDF (spolupráce), FilmFernsehFonds Bayern (podpora), Film- und 
Medienstiftung NWR (podpora), Filmförderung Hamburg Schleswig Holstein (podpora), 
Deutscher Filmförderfonds (podpora), Filmförderunganstalt (podpora), Österreichisches 
Filminstitut (podpora), Filmstandort Austria (podpora), Filmfonds Wien (podpora), ORF 
(podpora), Eurimages (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 3.11.2016. Mluveno: 
německy (titulky). – Natočeno podle skutečného příběhu. 
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures. Lokace: Warstein (Severní Porýní-Vestfálsko). 
 
AUTOŘI: Režie: Kai Wessel. Předloha: Robert Domes (románová biografie Nebel im August, 
2008). Scénář: Holger Karsten Schmidt. Kamera: Hagen Bogdanski. Architekt: Christoph 
Kanter. Návrhy kostýmů: Esther Amuserová. Masky: Michael Payerová. Střih: Tina 
Freitagová. Zvuk: Heinz K. Ebner. Výkonná produkce: Ismael Feichtl, Gabi Linsová. 
Producent: Ulrich Limmer. Koproducent: Danny Krausz, Kurt Stocker, Rodolphe Buet, Kalle 
Friz, Isabel Hundová, Franz Krau, Antonio Exacoustos, Joseph Reidinger, Ernst Eberlein. 
Vizuální efekty: ARRI Visual Effects. Zvláštní efekty: Tisso Brandhofer. Hudba: Martin 
Todsharow. Koordinátor kaskadérů: Jürgen Klein. 
 
Hrají: Ivo Pietzcker (Ernst Lossa), Sebastian Koch (dr. Walter Veithausen), Thomas Schubert 
(Paul Hechtle), Fritzi Haberlandtová (vrchní sestra Sophia), Henriette Confuriusová (Edith 
Kieferová), Branko Samarovski (Max Witt), David Bennent (Oja), Jule Hermannová (Nandl), 
Niklas Post (Josef), Karl Markovics (Christian Lossa), Carla Karstenová (Amelie). 
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Německý režisér Kai Wessel se ve své filmové a zejména televizní tvorbě věnuje mimo jiné i 
nedávné historii Německa. V psychologickém dramatu Mlha v srpnu zpracoval románovou 
biografii novináře Roberta Domese (nar. 1961), věnovanou chlapci Ernestu Lossovi (1929-
1944), který byl v rámci druhé fáze nacistického programu eutanázie (tzv. Akce Brandt) 
zavražděn v roce 1944 v psychiatrickém zařízení v jižním Německu. – Třináctiletý Ernst Lossa 
se ocitá v „sanatoriu“ pro duševně choré s pověstí „asociálního škůdce“. Pochází z rodu 
kočovných Jenišů a na rozdíl od většiny chovanců není postižený. Matka mu zemřela. 
Vzpurný a citlivý chlapec si zvyká v novém domově, kde dělá pomocníka zdejšímu 
domovníkovi, chápavému Maxi Wittovi. Přijede si pro něj otec, který je podomním 
obchodníkem a který byl dosud zavřený v lágru. Ředitel, doktor Walter Veithausen, mu syna 
kvůli byrokratickému zádrhelu nevydá. Ernstovi se tak vzdálí sen o cestě s otcem do Ameriky. 
V Berlíně oficiálně zruší program eutanázie, neoficiálně v něm však mají sami pokračovat 
ředitelé příslušných zařízení. Do Sargau dorazí krásná sestřička Edith, která zabíjí malé 
duševně či tělesně postižené pacienty dávkou barbiturátu. Odhalí to vrchní sestra, jeptiška 
Sophia, ale marně hledá zastání u svého církevního nadřízeného. Spolu s Ernstem schová 
dívenku Amelii, která měla být zavražděna. Ernst se sblíží s dívkou Nandl, trpící epilepsií. – Na 
setkání vedoucích předvede Veithausen, který se k pacientům chová velmi vlídně a 
starostlivě, svůj „vynález“ na lacinou smrt chovanců. Podává jim třikrát denně zeleninovou 
polévku, která je dlouhým vařením zbavena všech živin. Oběti tak umírají na vyhladovění a 
ušetří se za smrtící preparáty. – Ernst se pokusí s Nandl utéct, avšak zabrání jim v tom 
bombardování, při němž je dívenka zraněna a sestra Sophia zemře i s ukrývanou Amelií. 
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Ernst obviní Veithausena z vraždění. Nechce utéct bez zraněné Nandl. Vrchní ošetřovatel 
Hechtl a sestra Edith ho usmrtí injekcí... Nešťastná Nandl řekne v jídelně všem, že Ernst to 
dokázal: je v Americe. – V programu eutanázie bylo zavražděno 200 000 lidí. Ředitel dostal 
po válce tři roky vězení, ošetřovatel rok a sestra čtyři roky.– Klasicky vyprávěný příběh s 
vynikajícími hereckými výkony zejména v dětských rolích znovu upozorňuje na zrůdnost 
systému, na němž se podílejí, leckdy i z přesvědčení, tzv. „slušní“ lidé.  -tbk- 
 
KAI WESSEL (nar. 19.9.1961, Hamburg) získal první filmovou zkušenost, když jako 
čtrnáctiletý hrál ve filmu Nůž v zádech. Od roku 1983 produkoval filmový týdeník 
Hamburger Wochenschauen, věnovaný programům tamních kin. Jako režisér debutoval 
sociálně kritickým dramatem Martha Jellneck, nominovaným na Spolkovou filmovou cenu. 
Věnuje se především oceňované televizní tvorbě; je známý zejména jako tvůrce seriálu 
Klemperer – Ein Leben in Deutschland (1999, Klemperer – Jeden život v Německu) podle 
deníků židovského intelektuála Victora Klemperera a jako režisér epizod z většinou 
kriminálních sérií Doppelter Einsatz (1994-2007, Dvojí nasazení – TV), Peter Strohm (1989-
96), Alles ausser Mord! (1994-?, Všechno kromě vraždy), Sperling (1996-2007), Polizeiruf 
110 (1971-201?, Volejte policii 110 - TV), Spreewaldkrimi (2006-2014, Spreewaldské 
kriminální případy), Zeit der Helden (2013, Čas hrdinů). Ve své tvorbě se věnuje různým 
žánrům včetně dětských filmů a zaměřuje se i na biografie či historické události z nedávné 
doby. Často spolupracuje se scenáristkou Beate Langmaackovou. V rodném městě působí 
též jako divadelní režisér. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) Das Messer im 
Rücken (1975, Nůž v zádech; r. Ottokar Runze; herec), kr. f. Menschen betten Glück und 
Leid (1985, Lidé mají ustláno na štěstí a zármutku), psychologické drama osamělé staré 
ženy Martha Jellneck (1988), rodinný snímek z počátku dvacátého století o jedenáctileté 
dívence, která na prázdninách dostane od otce fotoaparát, Das Sommeralbum (1992, Letní 
album - TV), Geboren 1999 (TV-1992, Narozen 1999), Um jeden Preis (TV-1994, Za každou 
cenu), Ein Letzter Wille (TV-1995, Poslední vůle), další prázdninový rodinný příběh Die Spur 
der roten Fässer (1996, Stopa červeného sudu; + sc.), Im Zwiespalt der Gefühle (TV-1996, V 
citovém rozpolcení), Kidnapping Mom & Dad (TV-1988, Rodiči proti své vůli - TV), Mein 
Bruder Idiot (TV-2000, Můj bratr idiot), Hat er Arbeit? (TV-2001, Má práci?), Goebbels und 
Geduldig (TV-2001, Goebbels a shovívavý), humorně laděný příběh o vzpomínkách na 
partu patnáctiletých kamarádů a na dobu dospívání Das Jahr der ersten Küsse (2002, Rok 
prvních polibků - TV), Juls Freundin (TV-2002, Julova přítelkyně), Leben wäre schön (TV-
2003, Život by byl krásný), LiveMovie: Feuer in der Nacht (TV-2004, LiveMovie: Oheň v 
noci), dvoudílný TV film Die Flucht (TV-2007, Pochod milionů - TV), životopisný film o 
osudech herečky Hildegard Knefové, nazvaný Hilde (2009), Im Gehege (TV-2008, V ohradě), 
Alles Liebe (TV-2009, Všechna láska; + sc.), drama znásilněné ženy Es war einer von uns 
(TV-2010, Byl to jeden z nás - TV), Lena Fauch und die Tochter des Amokläufers (TV-2012, 
Lena Fauchová a dcera zběsilého vraha), Mord in Ludwigslust (TV-2012, Vražda v 
Ludwigslustu), Frau Roggenschaubs Reise (TV-2015, Cesta paní Roggenschaubové), Pampa 
Blues (TV-2015), životopisné drama o osudu čtrnáctiletého chlapce, zavražděného v rámci 
nacistického programu eutanázie, Mlha v srpnu (2016, Nebel im August). -tbk- 
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Moje tlustá řecká svatba 2 
barevný, romantická komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Surround 5.1, délka 
– 94 min. 
 
Původní název: My Big Fat Greek Wedding 2. Země původu: USA. Výrobce: Playtone. Pro 
Universal Pictures / Gold Circle Entertainment. Ve spolupráci s HBO. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 7.4.2016. Mluveno: anglicky, řecky (titulky). – Lidé se mění. Řekové ne. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: Chicago. 
 
AUTOŘI: Režie: Kirk Jones. Námět: (neuveden) Nia Vardalosová (postavy). Scénář: Nia 
Vardalososvá. Kamera: Jim Denault. Architekt: Gregory Keen. Návrhy kostýmů: Gersha 
Phillipsová. Střih: Mark Czyzewski. Zvuk: Glen Gauthier. Výkonná produkce: Paul Brooks, 
Scott Niemeyer, Steven Shareshian, Nia Vardalosová. Producent: Rita Wilsonová, Gary 
Goetzman, Tom Hanks. Koproducent: David Coatsworth. Vizuální efekty: Brendan Taylor 
(supervize), Brett Keyes (supervize), Mavericks, VFX Cloud, Technicolor VFX. Hudba: 
Christopher Lennertz. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Deva 
Andersonová (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Branko Racki. České titulky: Jiří 
Šteffl (Filmprint Digital).  
 
Hrají: Nia Vardalosová (Toula Portokalosová), John Corbett (Ian Miller), Michael Constantine 
(Gus Portokalos), Lainie Kazanová (Maria Portokalosová), Andrea Martinová (teta Voula), Gia 
Caridesová (Nikki), Joey Fatone (Angelo), Elena Kampourisová (Paris Portokalosová), Alex 
Wolff (Bennett), Louis Mandylor (Nick Portokalos), Bess Meislerová (Yiayia), Bruce Gray 
(Rodney Miller), Fiona Reidová (Harriet Millerová), Ian Gomez (Mike), Jayne Eastwoodová 
(paní Whiteová), Rob Riggle (zástupce univerzity), Mark Margolis (Panos), Rita Wilsonová 
(Anna), John Stamos (George). 
 
Před patnácti lety uspěla scenáristka a hlavní představitelka Nia Vardalosová (Kanaďanka 
řeckého původu, žijící v Chicagu) až nečekaně s filmem Moje tlustá řecká svatba (2001, My 
Big Fat Greek Wedding; r. Joel Zwick). Autobiografický romantický příběh o ženě řeckého 
původu Toule, která se k nelibosti svého otce a rodinného klanu zamiluje do Američana, 
zpracovala napřed pro divadlo jako „one woman show“. Úspěšnou hru převedli na filmové 
plátno ve vlastní produkci herečka Rita Wilsonová (jež je po matce řeckého původu) a její 
manžel Tom Hanks. Snímek jako první nezávislý titul překonal v Americe v tržbách hranici 
dvou set milionů dolarů. Producenti a protagonistka se ke svým postavám vrátili ve snímku 
Moje tlustá řecká svatba 2 (významově přesnější, češtině bližší překlad by měl být nikoli 
tlustá, ale vypečená svatba) v režii Kirka Jonese. – Chicago. Toula a Ian mají sedmnáctiletou 
dceru Paris. Dívka chce odejít na vysokou dál od široké rodiny, která ji pozorností dusí a která 
stále provozuje restauraci Dancing Zorba. Ian je ředitelem školy, kam chodí dcera. Toulin 
otec Gus o sobě tvrdí, že je přímým potomkem Alexandra Velikého. Při hledání svých kořenů 
zjistí, že má nepodepsaný oddací list. Chce to napravit. Žena Maria si postaví hlavu: dokud ji 
nepožádá řádně o ruku, což podle ní před padesáti lety odbyl, bude stávkovat. Po řadě 
nedorozumění jí Gus vyhoví. Maria chystá velkolepou svatbu, jejíchž příprav se nakonec 
ujme rodinný klan. Paris na maturitním plese zjistí, že spolužák Bennett, který se jí líbí, je 
Řek… - Moje tlustá řecká svatba 2 opět staví na vtipných dialozích a trefných narážkách na 
odlišnosti národních povah, opět jde hlavně o lásku, opět se vyzvihují rodinná soudržnost a 
úcta potomků k rodičům, ale dojde i na sentiment nebo na syndrom prázdného hnízda. –kat- 
 
KIRK JONES (nar. 31.10.1964, Bristol, Anglie) absolvoval Newportskou filmovou školu 
(1985-87) při tamní Velšské univerzitě a praktické zkušenosti získal jako střihač v jedné 
londýnské produkční společnosti. Na počátku 90. let se prosadil jako režisér reklamních 
spotů (Mercedes, Absolut Vodka, Coke, McDonald’s, Sony Playstation, Heinz, Reebok aj.), z 
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nichž mnohé uspěly na mezinárodních přehlídkách. Ve filmu debutoval nezávislou 
autorskou veselohrou Nedovo zázračné vzkříšení, za niž byl nominován na Cenu Carla 
Foremana (BAFTA) pro nejlepšího nového tvůrce a oceněn na řadě menších festivalů. Vrátil 
se k práci v reklamě, než se uplatnil jako režisér komerčních snímků, vznikajících s 
podporou hollywoodských studií. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh 
vesničanů, snažících se inkasovat vítězný los zesnulého majitele, Waking Ned (1998, 
Nedovo zázračné vzkříšení; + sc., spol. píseň – TV) s Ianem Bannenem, rodinná komedie 
Kouzelná chůva Nanny McPhee (2005, Nanny McPhee) s Emmou Thompsonovou, remake 
snímku Giuseppa Tornatoreho o cestě ovdovělého muže za odcizenými dětmi Všichni jsou 
v pohodě (2009, Everybody’s Fine; + sc.) s Robertem De Nirem, filmová verze populární 
příručky pro těhotné ženy Co čekat v radostném očekávání pod názvem Jak porodit a 
nezbláznit se (2012, What to Expect When You’re Expecting) s Cameron Diazovou, Jennifer 
Lopezovou a Elizabeth Banksovou, pokračování úspěšné romantické komedie Moje tlustá 
řecká svatba 2 (2016, My Big Fat Greek Wedding 2) podle scénáře hlavní představitelky Nii 
Vardalosové. -mim- 
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Monsieur Chocolat 
barevný, historický, životopisný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, BRD-K, MP4, 
Dolby 5.1, dlouhý – 110 min. 
 
Původní název: Chocolat. Země původu: Francie. Výrobce: Mandarin Cinéma. Gaumont 
(koprodukce), Korokoro (koprodukce), M6 Films (koprodukce). Ciné Plus (s účastí), Canal Plus 
(s účastí), M6 (s účastí). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 20.10.2016. Mluveno: francouzsky 
(titulky). – Omar Sy, hvězda Nedotknutelných a Samby, je... [Monsieur Chocolat]. 
 
Distribuce: AČFK (do 29.3.2014). Lokace: Francie: Paříž, Theuville. Kuba. 
 
AUTOŘI: Režie: Roschdy Zem. Předloha: Gérard Noiriel (kniha Chocolat, le clown nègre: 
Lʹhistoire oubliée du premier artiste noir da la scène française, 2007, Chocolat, černý klaun: 
Zapomenutý příběh prvního černošského umělce na francouzské scéně). Scénář: Cyril Gély, 
Roschdy Zem (spolupráce na scénáři, dialogy), Olivier Gorce (spolupráce na scénáři, dialogy). 
Kamera: Thomas Letellier. Architekt: Jérémie D. Lignol. Návrhy kostýmů: Pascaline 
Chavanneová. Střih: Monica Colemanová. Zvuk: Brigitte Taillandierová, Vincent Guillon, 
Stéphane Thiébaut. Producent: Éric Altmayer, Nicolas Altmayer. Vizuální efekty: Hugues 
Namur (supervize). Zvláštní efekty: Georges Démetrau (supervize). Hudba: Gabriel Yared. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Varda Kakonová (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Philippe Guégan. 
 
Hrají: Omar Sy (Chocolat), James Thierrée (George Foottit), Clotilde Hesmeová (Marie), 
Olivier Gourmet (Oller), Frédéric Pierrot (Delvaux), Noémie Lvovská (Yvonne Delvauxová), 
Alice de Lencquesaingová (Camille), Olivier Rabourdin (Gemier), Xavier Beauvois (Jacques 
Potin), Denis Podalydès (Louis Lumière), Bruno Podalydès (Auguste Lumière).  
 
České titulky: Kateřina Vinšová (Linguafilm). 
 
Ceny: César, francouzské výroční ceny: nejlepší herec ve vedlejší roli (James Thierrée), 
nejlepší výprava (Jérémie D. Lignol); (nominace) nejlepší herec (Omar Sy), nejlepší původní 
hudba (Gabirel Yared), nejlepší zvuk (Brigitte Taillandierová, Vincent Guillon, Stéphane 
Thiébaut). 
 
Příběh prvního černošského klauna Rafaela Padilla (1865 až 1868–1917) Monsieur Chocolat 
natočil jako svůj čtvrtý film známý francouzský herec Roschdy Zem. – 1897. George Foottit 
(1864–1921) býval známým klaunem, ale principál Delvaux ho odmítne přijmout. Muž 
přemluví jeho černošského „kanibala“ Kanangu (Rafaela Padillu), aby vytvořili klaunskou 
dvojici. Jejich výstupy, založené na otloukání černého bílým slaví úspěch a duo Foottit et 
Chocolat během šesti měsíců dobyde Paříž. Georges se drží zpátky, lehkomyslný Chocolat si 
peněz, slávy, hazardu i žen užívá. Jména, podobizny i karikatury obou jsou na reklamních 
plakátech, voskové sochy v Muzeu Grévin. Natočí je bratři Lumièrové. Na jevišti jsou sice 
partnery, ale v soukromí se Foottit chová nadřazeně. Chocolat má známost s ovdovělou 
matkou dvou dětí, zdravotní sestrou Marií. Protože je bez dokladů, dostane se do vězení, kde 
zažije surové zacházení. Podle spoluvězně Victora z Haiti bílí nemají rádi, když je černý 
úspěšný. S Foottitem, který mu obstaral papíry, uspořádají na Mariino přání představení pro 
dětské pacienty. Na Koloniální výstavě osmnácti zemí Rafaela vyděsí potupně vystavení 
„divoši“. Rozhodne se dělat vážné umění a opustí Foottita. Marie ho seznámí s ředitelem 
divadla Antoine. Po premiéře Othella však diváci Rafaela vypískají. - Bordeaux, listopad 1917. 
Nemocný Rafael živoří s Marií jako pomocník v Cirque France. Foottit tam umírajícímu 
druhovi řekne, že žádný černoch dosud nebyl tak slavný. Jenže chtěl změnit kůži a publikum 
na to nebylo připraveno. – Rafaelův životní příběh, doplněný flashbacky z minulosti 
(pocházel z Kuby, byl jako otrok prodán do Bilbaa, utekl, skončil u cirkusu) je vyprávěn 
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chronologicky, cirkusové výstupy mají reálné kořeny a dotýká se (nejen) dobových rasových 
předsudků. Na závěr je uvedena ukázka z Foottitova a Chocolatova vystoupení Chaise en 
bascule (1900, Houpací křeslo). - K filmu mohou kina hrát krátký animovaný snímek Hanky 
Novákové Borderlines (2015). -kat- 
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Mrzout 
barevný, hořká komedie, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 104 min.   
 
Původní název: Mielensäpahoittaja. Země původu: Finsko, Island. Výrobce: Solar Films. 
Koprodukce: Kisi Production / Neutrinos Productions. S podporou Finnish Film Foundation / 
Icelandic Film Centre / Nordisk Film & TV Fund / MTV3 Finland / Nordisk Film. Rok výroby: 
2014. Premiéra: 4.2.2016. Monopol: Film Europe. Mluveno: finsky, rusky (české titulky). – 
Dědek, který vám zaručeně zkazí den. 
 
AUTOŘI: Námět: (neuveden) Tuomas Kyrö – kniha Mielensäpahoittaja (2010, Mrzout). 
Scénář: Tuomas Kyrö, Dome Karukoski. Režie: Dome Karukoski. Kamera: Pini Hellstedt. 
Hudba: Hilmar Örn Hilmarsson. Různé skladby a písně. Výprava: Betsy Ångerman-
Engströmová. Kostýmy: Anna Vilppunenová. Střih: Harri Ylönen. Zvuk: Tuomas Klaavo. 
Koordinátor kaskadérů: Juha Pursiainen. Producenti: Markus Selin, Jukka Helle. 
Koproducenti: Ingvar Thordarson, Júlíus Kemp. České titulky: Viola Čapková-Parente 
(Filmprint Digital). 
 
HERCI: Antti Litja (Mrzout), Petra Freyová (manželka), Mari Perankoskiová (snacha), Iikka 
Forrs (syn), Mikko Neuvonen (Stinde), Viktor Drevickij (Sergej), Bruno Puolakainen 
(Tarasenko), Alina Tomnikovová (Ludmila), Kari Ketonen (Sakke Intonen). 
 
CENY: Finské výroční ceny Jussi: nejlepší herec (Antti Litja); (nominace) nejlepší film, nejlepší 
režie (Dome Karukoski). 
 
Hořká komedie Domea Karukoskiho Mrzout vznikla podle první z několika ve Finsku 
populárních knih Tuomase Kyröa. Titulním hrdinou je starý venkovan, věčně si stěžující na 
svět i na lidi a žijící v minulosti. V jádru je to vnímavý a zkušený muž, ovšem s mnoha vrtochy, 
jež ztěžují život nejen jemu, ale i jeho nejbližším. – Sedmdesátník Mrzout (s neodlučitelnou 
medvědí ušankou) musí kvůli úrazu nohy opustit venkov a odjet do Helsinek ke snaše do 
moderního domu. Jeho městský syn se zatím bude starat o hospodářství. Snacha Liisa je 
dobře placená manažerka. Věčně brblající tchán jí jde na nervy. Musí ho ráno vzít na letiště, 
kam jede pro ruské klienty, a pak i do kanceláře. Stařec, který má o Rusech své mínění, se 
nevybíravě vmísí do jednání, jež neprobíhá dobře. Rusové nabízejí o polovinu méně, než byla 
původní dohoda. Mrzout se s nimi baví. Vezme je dokonce do lesa a pak s nimi popíjí v ruské 
restauraci. Z obchodu však nakonec kvůli němu sejde a snacha zuří. Starý osloví v parku 
mladého bezdomovce Stindeho a vezme ho s sebou. Dá mu najíst a mladík za to čistí okapy. 
Syn se musí kvůli rozčilené ženě vrátit domů. Liisa se kvůli Stindemu vzteká. Mrzout ho nechá 
spát na zemi ve svém pokoji, ale ráno zjistí, že ho mladík okradl. Rozhodne se pokácet dub 
před domem. Syn, který je vegetarián a tak trochu nekňuba, se stará o domácnost a tři malé 
dcery. Chce strom porazit sám, ale rozbije skleník. Otec slyší večer jeho hádku se snachou. 
Odejde a přihlásí se v nemocnici. Občas vzpomíná na to, jak ho na půl roku opustila 
manželka, když odmítal více topit. – Mrzout se vrátí k synovi, zatímco snacha odešla do 
hotelu. Po čase se však žena vrátí a omluví se manželovi. Obejme i tchána a ukáže mu 
smlouvu s Rusy. Rodina je pohromadě. – Starý se vrací na venkov. Navštíví manželku v 
pečovatelském domě. Chce, aby se vrátila domů... – Tvůrci ve snímku používají archivní 
záběry a také krátké flashbacky z hrdinova života. Důležitou složkou je také Mrzoutův vnitřní 
monolog. -tbk- 
 
DOME KARUKOSKI (vl. jm. Thomas Karukoski, nar. 29.12.1976, Nikósie, Kypr) je synem 
finsko-švédské novinářky Ritvy Karukoskiové a amerického herce George Dickersona (nar. 
1933). Ve Finsku žije od svých pěti let. Vystudoval režii na Univerzitě umění a designu v 
Helsinkách. Upozornil na sebe již svým absolventským snímkem Holka, ty jsi hvězda (2005), 
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oceněným norskou výroční cenou Amanda za nejlepší debut a nominovaném na výroční 
finskou cenu Jussi za nejlepší film. Následovalo několik dalších úspěšných a oceňovaných 
titulů; např. za Domov šedých motýlů a Laponskou odyseu získal mj. ceny Jussi za režii a ve 
druhém případě i za nejlepší film. Pracuje též pro televizi i pro reklamu. Patří k 
nejpopulárnějším finským filmařům. Jako hráč a trenér se věnoval americkému fotbalu a 
florbalu. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) hudební snímek o dívce, která kvůli 
rodičům studuje medicínu, ale touží po kariéře zpěvačky, Tyttö sinä olet tähti (2005, Holka, 
ty jsi hvězda; + herec), psychologické drama čtrnáctiletého chlapce, umístěného do 
ostrovního dětského domova, Tummien perhosten koti (2008, Domov šedých motýlů; + 
spol. sc, herec - V), příběh dvou dívek, které opustí věřící venkovskou komunitu a vydají se 
do velkoměsta, Kielletty hedelmä (2009, Zakázané ovoce – V), komediální road movie o 
třech mladících ze severu Finska, snažících se urychleně sehnat satelit, Nappapiirin sankarit 
(2010, Laponská odysea), kr. snímek z nairobského slumu Burungo (2011; spol. r. Pamela 
Toliová; + spol. sc., herec), kr. f. Valtatie 13 (TV-2O12, Dálnice 13; + spol. sc.), drama o 
setkání drsného neonacisty s mladou ženou a jejím synkem s černošskou krví, Lví srdce 
(2013, Leijonasydän), kr. f. Yhteispeli (2013, Týmová hra), Tumman veden päällä (2013, 
Temné vody; r. Peter Franzén; herec), komedie o starém nevrlém venkovanovi, který musí 
kvůli zranění odjet na čas do Helsinek k synovi a snaše, Mrzout (2014, Mielensäpahoittaja; 
+ spol. sc.); (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) Placebo (2014; r. Abhay Kumar), Päin 
seinää (2014, Čelem proti zdi; r. Antti Heikki Pesonen), Napapiirin sankarit 2 (2015, 
Laponská odysea 2; r. Teppo Airaksinen), Onnenonkija (2016, Zlatokop; Ville Jankeri). -tbk- 
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Můj kamarád drak 
barevný, dobrodružný, rodinný, fantasy, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, Dolby Digital, dlouhý – 
103 min. 
 
Původní název: Pete’s Dragon. Země původu: USA. Výrobce: Walt Disney Productions. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 25.8.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Od tvůrců filmu Kniha 
džunglí. 
 
Distribuce: Falcon (do 24.8.2018). Lokace: Nový Zéland: Upper Hutt, Tapanui, Tokoroa, 
Lower Hutt. 
 
AUTOŘI: Režie: David Lowery. Pomocná režie: Christian Rivers (II. režie). Námět:. Předloha: 
film Pete’s Dragon (1977, Drak Elliot; r. Don Chaffey, nám. Seton I. Miller, S.S. Field, sc. 
Malcolm Marmorstein). Scénář: David Lowery, Toby Halbrooks. Kamera: Bojan Bazelli. 
Druhá kamera: John Cavill. Architekt: Jade Healyová. Výtvarník: Jared Krichevsky (návrh 
draka), Joshua Min (návrh draka). Návrhy kostýmů: Amanda Nealeová. Střih: Lisa Zeno 
Churginová. Zvuk: Tony Johnson, Kent Sparling (design zvuku), Randy Thom (dodatečný 
design zvuku). Výkonná produkce: Barrie M. Osborne. Producent: Jim Whitaker. 
Koproducent: Adam Borba. Animace: Michael Cozens (supervize). Vizuální efekty: Eric 
Saindon (supervize), Tony Baldridge (supervize), Weta Digital, Legend 3D, Double Negative, 
Crafty Apes, Peerless Camera Company, Proof Inc., Disney Studios. Zvláštní efekty: Karl 
Chisholm (koordinátor). Hudba: Daniel Hart. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Augie Davis. 
 
Hrají: Bryce Dallas Howardová (Grace), Oakes Fegley (Pete), Wes Bentley (Jack), Karl Urban 
(Gavin), Oona Laurenceová (Natálie), Robert Redford (Meacham), Isiah Whitlock Jr. (šerif), 
Marcus Henderson (Woodrow), Aaron Jackson (Abner), Phil Grieve (Bobby). 
 
Dabing: Andrea Elsnerová (Grace), Matěj Převrátil (Pete), Martin Písařík (Jack), Jiří Ployhar 
(Gavin), Alexandra Horáková (Natálie), Jiří Štěpnička (Meacham), Vladislav Beneš (šerif), Petr 
Gelnar (Woodrow), Stanislav Lehký (Abner), Martin Zahálka (Bobby). 
 
Překlad české verze: Vojtěch Kostiha, Lukáš Jindra (text písně). Dialogy české verze: Braňo 
Holiček. Režie české verze: Braňo Holiček (Studio Virtual).  
 
Dobrodružný rodinný snímek Můj kamarád drak vychází z kombinovaného 
(hraného/animovaného) muzikálu Pete’s Dragon (1977, Drak Elliot; r. Don Chaffey), ale podle 
režiséra a spoluscenáristy Davida Loweryho nejde ani tak o remake jako spíše o doplnění 
původního příběhu. – Peteovi rodiče havarují v noci na silnici v lese. Čtyřletý chlapec jako 
jediný neštěstí přežije. Když se tu před ním objeví velký, zdánlivě hrozivý, zelený chlupatý 
drak a napřáhne k němu pracku, dítě si na ni důvěřivě sedne. – O šest let později. Na pile 
bratrů Jacka a Gavina v městečku Millhaven se pilně pracuje. Starý řezbář Meacham vypráví 
místním dětem příběh o drakovi ve zdejších lesích. Jeho dcera Grace, která pracuje jako lesní 
strážkyně, vyprávění zlehčuje; žádného bájného tvora neviděla. - Pete spokojeně žije v lese s 
drakem, který se umí udělat neviditelný. Dal mu jméno Elliot podle pejska z dětské knížky, 
kterou stále má. K jejich domovu se při kácení lesa blíží dřevorubci. Pete zahlédne v lese 
Grace a vezme jí kompas. Když později prchá před dřevorubci, zakopne, ztratí vědomí a 
probere se v nemocnici. - Dřevorubci v čele s Gavinem pátrají po tvorovi, který zanechal v 
bahně obrovskou stopu. – Grace odveze nalezence k příteli Jackovi a jeho jedenáctileté dceři 
Natalii. Chlapec se seznamuje s civilizací. - Šerif najde zprávu o havárii a o zmizelém děcku. 
Nikomu není jasné, jak dítě mohlo v lese přežít a o jakém kamarádovi stále mluví. Elliot 
vyděsí v lese dřevorubce. - Pete kamaráda nakreslí. Ten ho pak vidí u Jacka v rodinném kruhu 
a smutně odletí. Grace se s dětmi vydá za Elliotem. Drak v doupěti není; dřevorubci jej uspali 
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a svázaného dopravili na pilu. - Meacham s dětmi odváží auto s drakem do lesa, 
pronásledováni policií, Gavinem, Jackem i Grace. Na mostě autu s drakem selžou brzdy. 
Dojde ke kolizi a požáru. Most se hroutí. Jack s Grace by zahynuli, kdyby je Elliot s Gavinovou 
pomocí nezachránil. Drak tak získá svobodu a Pete zůstane ve světě lidí… - Dobrodružný 
snímek se odehrává v nedávné minulosti. Pete v lese dovádí jako Mauglí ve snímku Kniha 
džunglí (2016, Jungle Book; r. Jon Favreau), drak zase připomíná drakopsa Falca z 
Nekonečného příběhu (1984, Die unendliche Geschichte; r. Wolfgang Petersen). Úchvatné 
lesy jsou tajemné, městečko malebné a k vyprávění patří i tradiční ekologické poselství či 
rodinná pouta. -kat- 
 
DAVID LOWERY (vl. jm. David Patrick Lowery, nar. 1981, Waukesha, Wisconsin) je 
nejstarším z devíti dětí profesora teologie a od konce 80. let vyrůstal na dallaském 
předměstí Irving. Je filmovým samoukem a už od svých devatenácti let natáčel krátké 
snímky, z nichž nejznámější je Pioneer (2011, Průkopník), uvedený na festivalu Sundance a 
na dalších přehlídkách. Ohlas jeho krátkometrážní tvorby mu umožnil přejít k celovečerním 
titulům a jeho druhý dlouhý snímek Jako by to byli světci byl uveden v soutěži FF Sundance 
a později na dalších festivalech, mj. i v Karlových Varech za jeho účasti. S Yenem Tanem a 
Jamesem Johnstonem se zařadil k předním dallaským filmařům (všichni spolupracovali na 
povídkovém snímku Pokoj mrtvých); často bývá přirovnáván k Terrenci Malickovi. Působí 
rovněž jako střihač, za podíl na sci-fi filmu Barva odjinud byl nominován na Cenu ISA. Další 
nominaci na ISA (na Cenu Johna Cassavetese) obdržel jako scenárista romantického 
dramatu dvou gayů Zastávka na cestě. Režíroval jednu epizodu TV seriálu o propuštěném 
trestanci Rectify (Náprava). Volný remake disneyovského pohádkového snímku Můj 
kamarád drak je jeho první hollywoodskou prací. Od října 2010 má za manželku herečku 
Augustine Frizzellovou, s níž vychovává dceru. – Filmografie: (bez kr. filmů) (režie, není-li 
uvedeno jinak) epizoda Kate & Layton (+ sc., spol. prod.) z filmu Deadroom (2005, Pokoj 
mrtvých; střih), drama sourozenců na útěku z domova St. Nick (2009; + sc., střih), temný 
romantický příběh manželské dvojice na špatné straně zákona Ain’t Them Bodies Saints 
(2013, Jako by to byli světci; + sc.) s Caseym Affleckem a Rooney Maraovou, příběh 
desetiletého sirotka, který přežil v lese s pomocí přátelského draka, Můj kamarád drak 
(2016, Pete’s Dragon; + spol. sc., spol. píseň) s Bryce Dallas Howardovou a Robertem 
Redfordem ve vedlejších rolích; (střih či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) Ciao (2008; r. 
Yen Tan; + spol. prod.), Alexander the Last (2009, Alexander poslední; r. Joe Swanberg; + 
spol. sc., zvuk, herec), It Was Great, but I Was Ready to Come Home (2009, Bylo to 
ohromné, ale už jsem se chtěla vrátit domů; r. Kris Swanbergová; + spol. sc.), Lovers of 
Hate (2010, Milovníci zášti; r. Bryan Poyser; + kam.), Shadowboxing (2010, Stínový box; r. 
Jesse Klein), Universal Squadrons (2010, Univerzální jednotky; r. Mark Millhone), Bad 
Fever (2011, Ošklivá horečka; r. Dustin Guy Defa), Uncertain, TX (2011; r. Eric Steele), Sun 
Don’t Shine (2012, Slunko nesvítí; r. Amy Seimetzová), Empire Builder (2012, Stavitel 
impéria; r. Kris Swanbergová; + kam.), Nor’easter (2012, Vichřice; r. Andrew Brotzman), 
Upstream Color (2013, Barva odjinud; r. Shane Carruth); (podíl na scénáři, není-li uvedeno 
jinak) Happy Birthday (2002, Všechno nejlepší k narozeninám; r. Yen Tan; herec), Blood on 
the Highway (2008, Krev na dálnici; r. Barak Epstein, Blair Rowan; II. režie), Open Five 
(2010, Neúplné vztahy; r. Kentucker Audley; dod. kam., zvuk), Audrey the Trainwreck 
(2010, Nešťastnice Audrey; r. Frank V. Ross; kam.), dok. Reconvergence (2012, Opětovné 
sbližování; r. Edward Tyndall; kam.), Pit Stop (2013, Zastávka na cestě; r. Yen Tan), Listen 
Up Philip (2014, Poslechni, Philipe; r. Alex Ross Perry; spol. prod.), The Yellow Birds (2016, 
Žlutí ptáci; r. Alexandre Moors). -mim- 
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Můj král 
barevný, milostný příběh, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 
126 min. 
 
Původní název: Mon roi. Země původu: Francie. Výrobce: Les Productions du Trésor. 
Koprodukce: StudioCanal / France 2 Cinéma / Arches Films. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 
17.3.2016. Mluveno: francouzsky (české titulky). – Pravidla destruktivní vášně. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Francie: Paříž, Seine-et-Marne, Caobreton, Deauville. 
Švýcarsko: Val d’Anniviers. 
 
AUTOŘI: Režie: Maïwenn [Maïwenn Le Bescoová]. Scénář: Maïwenn, Étienne Comar. 
Kamera: Claire Mathonová. Architekt: Dan Weil. Návrhy kostýmů: Marité Coutardová. Střih: 
Simon Jacquet. Zvuk: Nicolas Provost, Agnès Ravezová, Emmanuel Croset. Výkonná 
produkce: Xavier Amblard. Producent: Alain Attal. Koproducent: Étienne Comar. Hudba: 
Stephen Warbeck. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Vincent Cassel (Georgio), Emmanuelle Bercotová (Tony), Louis Garrel (Solal), Isild Le 
Bescoová (Babeth), Chrystèle Saint-Louis Augustinová (Agnès), Patrick Raynal (Denis), Paul 
Hamy (Pascal), Yann Goven (Jean), Djemel Barek (Djemel), Marie Guillardová (Marie), Slim el 
Hedli (Slim), Nabil Kechouhen (Nabil), Normand Thavaud (Nico), Amanda Addedová 
(Amanda), Abdelghani Addala (Abdel). 
 
Ceny: MFF v Cannes 2015: nejlepší herečka ex aequo (Emmanuelle Bercotová). - Césary: 
(nominace) nejlepší film (Alain Attal, Maïwenn), nejlepší režie (Maïwenn), nejlepší hudba 
(Stephen Warbeck), nejlepší herec (Vincent Cassel), nejlepší herečka (Emmanuelle 
Bercotová), nejlepší herec ve vedlejší roli (Louis Garrel), nejlepší zvuk (Nicolas Provost, Agnès 
Ravezová, Emmanuel Croset), nejlepší střih (Simon Jacquet).  
 
České titulky: Jolana Kubíková (Filmprint Digital).  
 
Milostný příběh Můj král je čtvrtým celovečerním filmem herečky, scenáristky a režisérky 
Maïwenn (vl. jm. Maïwenn Le Bescoové). V hlavní roli exceluje jiná francouzská herečka, 
scenáristka a režisérka Emmanuelle Bercotová, jejíž sociálně laděný snímek Hlavu vzhůru se v 
naší v kinodistribuci objevil téměř ve stejnou dobu. – Čtyřicátnice, advokátka Tony, si při 
lyžování v Alpách přetrhne vaz v koleni. Po léčbě nastupuje na rehabilitaci v přímořském 
zdravotnickém zařízení. Podle tamní lékařky zranění souvisí s duševním stavem člověka. Tony 
během náročné rekonvalescence vzpomíná na svůj desetiletý vztah s charismatickým a 
požitkářským majitelem restaurace Georgiem, jehož oslovila, když byla jednou v baru s 
bratrem Solalem a jeho dívkou Babeth. Začali spolu chodit. Muž měl vztah s modelkou 
Agnès, a ta rozchod s ním těžce nesla. – Tony se během rehabilitace sblíží s mladými 
spolupacienty. – Georgio chce mít s Tony dítě. Vezmou se. Žena otěhotní. Agnès se pokusí o 
sebevraždu. Muž se o bývalou milenku podezřele obětavě stará a zanedbává manželku, které 
to vadí. Navíc si pronajme byt, kde prý hodlá pracovat. Jednou exekutor zabaví v bytě 
nábytek; Georgio je stíhán za dluhy. Muž vše napraví. Solal sestru marně nabádá, aby 
nespolehlivého partnera opustila. Po narození synka Simbada vztah mezi manželi s výjimkou 
řídkých chvil štěstí nefunguje. Georgio bere drogy, je nevěrný, ale občas je okouzlující a 
velkorysý. Pár bydlí odděleně. Když je chlapci rok, odhodlá se Tony, která je na práškách, k 
rozvodu. Ani potom jí však nedá Georgio pokoj. Střídavě se sbližují, spí spolu a zase se hádají. 
– Po skončení rehabilitace se vyrovnaná Tony sejde s Georgiem na pohovoru se Simbadovou 
učitelkou... – Příběh, vyprávěný z pohledu protagonistky, poskytuje příležitost i Vincentu 
Casselovi. Ten si roli temperamentního, nezodpovědného, nevyzpytatelného a okouzlujícího 
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společníka a zároveň sebestředného manipulátora užívá, zatímco vzdělané, citlivé a labilní 
Tony v podání Emmanuelle Bercotové dlouho trvá, než se dokáže vzepřít. -kat- 
 
MAÏWENN (vl. jm. Maïwenn Le Besco, nar. 17.4.1976, Les Lilas, Seine-Saint-Denis) je 
dcerou herečky Catherine Belkhodjaové, která je francouzsko-alžírského původu, a jejím 
otcem je Bretonec s vietnamskými kořeny. Matka z ní od dětství chtěla mít filmovou 
hvězdu a vodila ji na konkurzy. Maïwenn tak začínala jako dětská herečka. Studovala na 
pařížské konzervatoři a vystupovala i na jevišti. V patnácti letech se setkala s Lucem 
Bessonem a v té době se kvůli obtížným vztahům s rozvedenými rodiči zřekla příjmení a 
začala vystupovat pouze pod svým křestním jménem. V šestnácti letech porodila 
Bessonovi, za nějž byla vdaná v letech 1992-97, dceru Shannu Bessonovou (nar. 1993). Na 
několik let přerušila hereckou dráhu. Po rozvodu se vrátila z Beverly Hills do Francie a 
upozornila na sebe autobiografickou one-woman-show. V roce 2006 režírovala svůj první 
snímek Odpusť mi podle vlastního autobiografického scénáře, ve vlastní produkci a také v 
hlavní roli; film byl nominovaný na Césara za debut a za ženskou hereckou naději. Za 
snímek Polisse získala Cenu poroty na MFF v Cannes 2011, Cenu Lumière za režii a 
nominace na Césara za nejlepší film, režii a původní scénář a za film Můj král nominace na 
Césara za nejlepší film a režii. Z jejích postav připomínáme titulní roli v akční komedii 
Uličnice, dívku Alex, bojující s přítelkyní proti sadistickému vrahovi, v thrilleru Noc s 
nabroušenou břitvou, zpěvačku Shaau v milostném příběhu Odvaha milovat či milenku 
psychotického vraha Annu, ve skutečnosti policistku, pátrající po zmizelé dívce, v 
kriminálním dramatu Láska je dokonalý zločin. K jejím čtyřem sourozencům patří herečka 
Isold Le Bescoová (nar. 1982) a kameraman Jowan Le Besco (nar. 1981). – Filmografie: (bez 
krátkých filmů; herečka, není-li uvedeno jinak) L’année prochaine... si tout va bien (1981, 
Možná v příštím roce; r. Jean-Loup Hubert - TV), L’été meurtrier (1983, Vražedné léto; r. 
Jean Becker - TV), L’état de grâce (1986, Stav milosti; Jacques Rouffio), Double face (TV-
1987, Dvojí tvář; r. Serge Leroy), L’autre nuit (1988, Jiná noc; r. Jean-Pierre Limosin), 
Lacenaire (1990; r. Francis Girod), La gamine (1992, Uličnice; r. Hervé Palud), Leon (1994, 
Léon; r. Luc Besson; pod pseudonymem Ouin-Ouin), Pátý element (1997, The Fifth 
Element; r. Luc Besson), La mécanique des femmes (2000, Ženské intriky; r. Jérôme de 
Missolz), L’oiseau rare (TV-2001, Vzácný ptáček; r. Didier Albert - TV), Osmose (2003, 
Prolínání; r. Raphael Fejtö), Noc s nabroušenou břitvou (2003, Haute tension; r. Alexandre 
Aja), Le Genre humain - 1ère partie: Les Parisiens (2004, Lidský rod – první část: Pařížané; r. 
Claude Lelouch), Odvaha milovat (2005, Le courage d’aimer; r. Claude Lelouch), Télé 
gaucho (2012, Pirátská TV; r. Michel Leclerc - TV), Láska je dokonalý zločin (2013, L’amour 
est un crime parfait; r. Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu); (režie, scénář či podíl na něm, 
není-li uvedeno jinak) kr. autobiograficky laděný snímek I’m an actrice (2004, Jsem 
herečka; + herečka), v němž vystupuje s dcerou Shannou, další autobiografický film ve 
formě fiktivního dokumentu o vztahu herečky a jejího despotického otce Pardonnez-moi 
(2006, Odpusťte mi; + spol. prod., herečka), v němž vytvořila hlavní roli, další fiktivní 
dokument Le Bal des actrices (2009, Herečky na scénu!; + herečka), kriminální drama o 
práci policejní jednotky na ochranu mladistvých Polisse (2011), příběh ženy, která se ve 
vzpomínkách vrací k vášnivému vztahu se sebestředným mužem svého života, Můj král 
(2015, Mon roi) s Emmanuelle Bercotovou a Vincentem Casselem. -tbk- 
  



299 
 

Mustang 
barevný, psychologický, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, délka – 97 min. 
 
Původní název: Mustang. Země původu: Francie, Německo, Turecko. Výrobce: CG Cinema / 
Vistamar Filmproduktion / Uhland Film / BAM Film / Kinology. S účastí: Canal Plus / Ciné Plus 
/ ZDF/Arte. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 24.3.2016. Distribuce: Artcam. Mluveno: 
turecky (titulky). – Pět sester bojuje za svobodu a právo na lásku. 
 
AUTOŘI: Režie: Deniz Gamze Ergüvenová. Scénář: Deniz Gamze Ergüvenová, Alice 
Winocourová. Kamera: David Chizallet, Ersin Gök. Architekt: Türker Isci. Návrhy kostýmů: 
Selin Sözenová. Střih: Mathilde Van de Moortelová. Zvuk: Ibrahim Gök, Damien Guillaume, 
Olivier Goinard. Producent: Charles Gillibert. Koproducent: Frank Henschke, Anja 
Uhlandová, Mine Vargiová. Vizuální efekty: Anthony Lestremau (supervize). Hudba: Warren 
Ellis. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Günes Sensoyová (Lale), Doga Zeynep Dogusluová (Nur), Tugba Sunguroglu (Selma), 
Elit Iscanová (Ece), Ilayda Akdoganová (Sonay), Nihal G. Koldasová (babička), Ayberk Pekcan 
(Erol), Burak Yigit (Yasin), Bahar Kerimoglu (Dilek), Erol Afsin (Osman), Enes Sürüm (Ekin).  
 
České titulky: Sub-Ti Londýn. 
 
CENY: MFF v Cannes: Cena Label Europa Cinemas. MFF v Chicagu: Cena diváků za 
cizojazyčný film. MFF ve Valladolidu: Stříbrný klas za nejlepší film, Cena FIPRESCI, Cena Pilar 
Miróové pro začínajícího režiséra (Deniz Gamze Ergüvenová), Cena diváků. César: nejlepší 
debut (Deniz Gamze Ergüvenová), nejlepší původní scénář (Deniz Gamze Ergüvenová, Alice 
Winocourová), nejlepší původní hudba (Warren Ellis), nejlepší střih (Mathilde Van de 
Moortelová); (nominace) nejlepší film, nejlepší režie (Deniz Gamze Ergüvenová), nejlepší 
kamera (David Chizallet, Ersin Gök), nejlepší kostýmy (Selin Sözenová), nejlepší zvuk (Ibrahim 
Gök, Damien Guillaume, Olivier Goinard). Filmová cena Evropského parlamentu LUX 2015. 
Evropské filmové ceny: Evropský objev roku (Deniz Gamze Ergüvenová); (nominace) 
Evropský film roku. Cena Goya: nejlepší evropský film. Cena NBR: Cena za svobodné 
vyjádření. - Oscar, Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší cizojazyčný film. Cena BAFTA: 
(nominace) nejlepší cizojazyčný film. 
 
Celovečerní debut turecké filmařky žijící ve Francii Deniz Gamze Ergüvenové s názvem 
Mustang patří k nejúspěšnějším mezinárodním projektům loňské sezony a je pozoruhodným 
příspěvkem k problémům ženské emancipace v Turecku. Děj se odehrává v současnosti v 
zapadlé vesnici u Černého moře na severu země. - Žáci se na konci školy loučí s učitelkou, 
která se stěhuje do Istanbulu. Cestou domů se dívky vykoupou s chlapci v moři a přitom 
dovádějí. Pět sester, které po smrti rodičů před deseti lety vychovává babička, z toho má 
velkou nepříjemnost. Strýc Erol odveze ty nejstarší na prohlídku ke gynekologovi. Panenství 
je jedinou devizou dívky na vdávání. Příbuzní učiní další opatření. Sestry musejí chodit ve 
strohých jednobarevných šatech, přijdou o šminky i o mobily. Jsou uzavřeny v domě, z něhož 
nesmějí ani na krok. O jejich výchovu se starají tety: učí je vařit a starat se o domácnost. Snad 
nejhůře snáší domácí vězení nejmladší Lale, která je velmi svobodomyslná. Přemluví sestry, 
aby utekly na fotbalové utkání. Mladý řidič pick-upu Yasin jim pomůže dohonit autobus s 
dalšími fanynkami. Tety vidí dívky v televizním přenosu a jedna z nich raději poškodí 
transformátor, takže v celé vesnici vypadne proud a muži zápas nevidí. Následují sankce. 
Dům se promění v zamřížovanou pevnost. Začnou chodit nápadníci. Nejstarší, asi 
sedmnáctiletá Sonay, si prosadí svatbu se svým hochem Ekinem, ale další Selma musí 
přijmout za ženicha dohozeného Osmana. Jeho rodina po svatební noci odveze 
novomanželku ke gynekologovi, protože nekrvácela. Lékař zjistí, že má anomální panenskou 
blánu a pomůže jí. – Další z nevěst, Ece, se pomiluje ve městě, kam ji se zbylými sestrami vzal 
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Erol, s náhodným mladíkem a později se doma zastřelí. – Po pohřbu Lale přemluví sestru 
Nur, kterou zneužívá Erol, stejně jako zneužíval Ece, (což babička ví) a která je na řadě, aby 
utekly. Pro Nur je vybrán ženich, ale když svatebčané přijdou, dívky se zabarikádují v domě. 
Zatímco se muži dobývají dovnitř, podaří se jim utéct a odjet v Erolově autě (Yasin naučil Lale 
při jejích krátkých tajných útěcích trochu řídit). Havarují a musejí se schovat před 
pronásledovateli. Yasin je odveze k autobusu. Dívky dorazí do Istanbulu. Lale vyhledá svou 
učitelku, která se s ní obejme... – Název snímku zvolila režisérka záměrně: její hrdinky jsou 
prý stejně nezkrotné a divoké jako mustang. Podle jejích slov se „i příběh samotný žene 
vpřed tryskem jako divoký kůň a tato energie je srdcem mého filmu“. Ve výsledném díle jsou 
vzácně vyvážené humorné okamžiky s tragickými a s napínavými situacemi. Jeho kladem jsou 
také autentické dívčí herecké výkony a hudba Warrena Ellise. -tbk- 
 
DENIZ GAMZE ERGÜVENOVÁ (nar. 4.6.1978, Ankara) strávila převážnou část dospívání v 
USA a ve Francii, kde absolvovala pařížskou filmovou školu La Fémis (2008) a kde také žije. 
Vzbudila pozornost již svým absolventským krátkým filmem Kapka vody, uvedeným na 
MFF v Cannes a oceněným Leopardem zítřka na MFF v Locarnu. Dlouhou dobu 
připravovala velký projekt Králové o nepokojích v Los Angeles po brutálním policejním 
zákroku v roce 1992, ale místo něj zatím natočila velmi úspěšný komornější snímek 
Mustang, nominovaný na Oscara a na Zlatý glóbus za cizojazyčný film a oceněný Filmovou 
cenou Evropského parlamentu LUX 2015, Evropskou filmovou cenou pro objev roku, čtyřmi 
Césary (mj. za debut a za scénář), cenou Goya za nejlepší evropský film nebo Stříbrným 
klasem za nejlepší film, Cenou FIPRESCI a Cenou Pilar Miróové pro začínajícího filmaře na 
MFF ve Valladolidu. – Filmografie: (režie a podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) kr. filmy 
Mon trajet préféré (2006, Moje oblíbená cesta) a Bir damla su (2006, Kapka vody; + 
herečka), příběh pěti sester, uzavřených příbuznými ve venkovském domě kvůli dodržení 
tradic, Mustang (2015, Mustang); (herečka) segment Recrudenscence (Zhoršení; r. Olivier 
Assayas) z filmu Chacun son cinéma ou Ce petit coup au coeur quand la lumière s’éteint et 
que le film commence (2007, Každému jeho film), Agustine (2012; r. Alice Winocourová), 
střm. f. The Capsule (2012, Kapsle; r. Athina Rachel Tsangariová). -tbk- 
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Muž jménem Ove 
barevný, smutná komedie, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
MP4, Dolby Digital, dlouhý – 116 min. 
 
Původní název: En man som heter Ove. Země původu: Švédsko. Výrobce: Tre Vänner 
Produktion, Film i Väst (koprodukce), Nordisk Film (koprodukce), Sveriges Television 
(koprodukce), Nordsvensk filmunderhållning (koprodukce), Fantefilm (koprodukce), Nordisk 
Film-& TV-fond (podpora), Norsk Filminstitutt (podpora). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 
10.11.2016. Mluveno: švédsky, persky (titulky). – Podle bestselleru Fredrika Backmana.  
 
Distribuce: AČFK (do 30.5.2023). Lokace: Švédsko: Trollhättan, Uddevalla, Göteborg. 
 
AUTOŘI: Režie: Hannes Holm. Předloha: Fredrik Backman (román En man som heter Ove, 
2012, česky naposledy Muž jménem Ove, nakl. Host, Brno 2015). Scénář: Hannes Holm. 
Kamera: Göran Hallberg. Architekt: Jan Olof Ågren. Návrhy kostýmů: Camilla Olai-
Lindblomová, Hanne Iveland Henriksbøová. Masky: Eva Von Bahrová, Love Larson. Střih: 
Fredrik Morheden. Zvuk: Henric Andersson, Hugo Ekornes (design). Výkonná produkce: 
Fredrik Wikström, Michael Hjorth. Producent: Annica Bellanderová, Nicklas Wikström 
Nicastro. Vizuální efekty: Tor-Björn Olsson, Elin Hallbergová, Important Looking Pirates. 
Zvláštní efekty: Panorama SFX. Hudba: Gaute Storaas. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Hudební dramaturgie: Magnus Palmborg (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: 
Kimmo Rajala. 
 
Hrají: Rolf Lassgård (Ove), Bahar Parsová (Parvaneh), Filip Berg (mladý Ove), Ida Engvollová 
(Sonja), Tobias Almborg (Patrick), Klas Wiljergård (Jimmy), Chatarina Larssonová (Anita), 
Börje Lundberg (Rune), Stefan Gödicke (Oveův otec), Johan Widerberg (kravaťák), Anna-Lena 
Bergelinová (novinářka Lena), Nelly Jamaraniová (Sepideh), Zozan Akgünová (Nasanin), 
Simon Edenroth (Adrian), Poyan Karimi (Mirsad).  
 
České titulky: Helena Rejžková (Linguafilm). 
 
Ceny: Evropské filmové ceny: Evropská komedie roku. Oscar: (nominace) nejlepší 
cizojazyčný film (Hannes Holm), nejlepší masky a účesy (Eva Von Bahrová, Love Larson). Cena 
Zlatý brouk: nejlepší herec (Rolf Lassgård), nejlepší masky (Eva von Bahrová, Love Larson), 
Cena diváků; (nominace) nejlepší film, nejlepší kamera (Göran Hallberg), nejlepší herečka ve 
vedlejší roli Bahar Parsová), nejlepší vizuální efekty (Tor-Bjorn Olsson). 
 
Smutná komedie režiséra a scenáristy Hannese Holma Muž jménem Ove je adaptací 
úspěšného románového debutu bloggera a sloupkaře švédského deníku Metro Fredrika 
Backmana (nar. 1981). – Devětapadesátiletý Ove je půl roku vdovcem. Den co den nosí kytici 
na hrob milované ženy Sonji. V továrně, kde pracoval třiačtyřicet let, dostal výpověď. Každé 
ráno vyráží na obchůzku, zda je na malém sídlišti rodinných domků vše podle stanov, k 
sousedům se chová neurvale a nesnáší kravaťáky. Když se chce oběsit, vyruší ho nový soused 
Patrick s těhotnou pákistánskou manželkou Parvaneh a s dcerkami Sepideh a Nasanin. Ani 
podruhé to nevyjde: sousedé si přijdou půjčit žebřík. Otravu výfukovým plynem v garáži 
překazí Parvaneh s prosbou, aby ji odvezl i s dětmi do nemocnice za manželem, který spadl. - 
Při sebevražedných pokusech se Ovemu vybavuje minulost. Vyrůstal s otcem, který pracoval 
na nádraží a vzbudil v něm vášeň pro auta. Když Ove odmaturoval, přejel otce před jeho 
očima vlak. Osiřelý mladík se ve vlaku na první pohled zamiloval do Sonji, která studovala na 
učitelku. - Vdovec se chystá skočit pod vlak, ale místo toho vytáhne z kolejiště mladého 
sebevraha. U manželčina hrobu si stěžuje, že není snadné vzít si život. - Ove učí Parvaneh 
řídit a empatická žena se o něm dozvídá víc. Manželé kdysi po nehodě autobusu přišli o dítě. 
Sonja, odkázaná na invalidní vozík, získala místo, až když pro ni manžel u školy udělal rampu. 
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Vdovec sice hudrá, ale pomáhá i dalším sousedům. Parvaneh porodí chlapečka. Ten dostane 
kolíbku, kterou Ove dávno udělal. Za několik let Ove, jehož sousedi „adoptovali“ jako 
dědečka, zemře ve spánku. V dopise Parvaneh zanechá přesné instrukce k pohřbu i k 
dědictví. V kupé se Ove setká se Sonjou. – Snímek, odehrávající se v několika časových 
rovinách, mísí humorné, černohumorné i dojemné momenty. Protagonista působí jako zavilý 
misantrop, ale jeho brutálně upřímné komentáře jsou vtipně trefné a s každým flashbackem 
vychází najevo, jak zdání klame. Ke snímku, připomínajícímu další severské tituly, věnované 
stárnoucím či starým mužům, je připojen animovaný předfilm Čím víc vím (2015, r. Marek 
Náprstek).  –kat- 
 
HANNES HOLM (nar. 26.11.1962, Lidingö, Stockholm) začínal ve scenáristické a režisérské 
dvojici s Månsem Herngrenem (nar. 1965), s nímž se věnovali komediálním TV seriálům, 
jako byly Bröderna Olsson (1987, Bratři Olssonovi), S*M*A*S*H* (1990), PTV – 
Penetrerings (1991) a En fot i graven (2001, Jednou nohou v hrobě). Jejich celovečerním 
filmovým debutem byla v roce 1995 komedie Jeden z milionu, po níž následoval velký hit 
Adam & Eva. Kromě práce pro televizi se věnovali též natáčení reklamních spotů. Jako svůj 
první samostatný film natočil Holm v roce 2007 hořkou komedii Úžasná a milovaná. 
Největšího úspěchu zatím dosáhl adaptací stejnojmenného bestselleru Fredrika Backmana 
Muž jménem Ove, jež získala Evropskou filmovou cenu (EFA) za evropskou komedii roku a 
diváckou cenu v rámci švédských výročních cen Zlatý brouk a byla nominována na Oscary 
za cizojazyčný film a za masky. V mládí si Holm zahrál v několika filmech či seriálech; ve 
snímku Inter Rail měl dokonce jednu z hlavních rolí. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) komedie o muži, vyhozeném z práce a rozhodnutém udělat cokoliv, aby se mohl 
vrátit zpět, En på milionen (1995, Jeden z milionu; spol. r., spol. sc. Måns Herngren), hořká 
komedie o manželských peripetiích Adam & Eva (1997; spol. r., spol. sc. Måns Herngren - 
TV), kr. f. Kontakt. Snow (1998; spol. r. Måns Herngren), komedie Det blir aldrig som man 
tänkt sig (2000, Všechno je vždycky jinak, než by člověk chtěl; spol. r., spol. sc. Måns 
Herngren), komedie o muži, který vyrazí na abiturientský večírek z cílem získat bývalou 
spolužačku, Klassfesten (2002, Třídní sraz; spol. r., spol. sc. Måns Herngren), hořká 
komedie o dvou bratrech a jejich rodinách Varannan vecka (2006, Každý druhý týden; spol. 
r., spol. sc. Måns Herngren, Felix Herngren, Hans Ingemasson), hořká komedie o herečce, 
která musí předstírat, že je také akrobatkou, Underbar och älskad av alla (och på jobbet 
går dek också bra) (2007, Úžasná a milovaná - TV), prázdninový příběh, inspirovaný 
skutečným kriminálním případem, Himlen är oskyldigt blå (2010, Za modrým nebem; + sc. - 
TV), prázdninová komedie o dospívajícím chlapci a jeho rodině Sune i Grekland (2012, Sune 
v Řecku – all inclusive; + spol. sc.) a její pokračování, tentokrát v Itálii, Sune på bilsemester 
(2013, Sune na cestách; + spol. sc.), hořká komedie  o starém morousovi s dobrým srdcem 
Muž jménem Ove (2016, En man som heter Ove; + sc.); (herec, není-li uvedeno jinak) Inter 
Rail (1981; r. Birgitta Svenssonová), Två solkiga blondiner (1984, Dvě špinavé blondýnky; r. 
Birgitte Svenssonová), anim. f. I skog och mark (1990, V lesích a polích; r. Johan Hageläck; 
hlas). -tbk-  
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My tři, nebo nikdo 
barevný, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 102 min. 
 
Původní název: Nous trois ou rien. Země původu: Francie. Výrobci: Gaumont / Adama 
Pictures / M6 Films. Rok výroby: 2015. Premiéra: 31.3.2016. Mluveno: francouzsky (české 
titulky). 
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures. 
 
AUTOŘI: Režie: Kheiron. Scénář: Kheiron [Nouchi Tabib]. Kamera: Jean-François Hensgens. 
Výprava: Stanislas Reydellet. Kostýmy: Karen Muller Serreauová. Střih: Anny Danchéová. 
Zvuk: Frédéric de Ravignan. Zvláštní efekty: (supervize) Yves Domenjoud. Výkonní 
producenti: Frantz Richard, Nabil Ayouch. Producenti: Benjamin Drouin, Alain Goldman, 
Simon Istolainen, Nicolas Royer, Antoine Stioui.  
 
České titulky: Klára Hrotková (Miloš Sommer – Soundwave). 
 
HERCI: Kheiron (Hibat Tabib), Leïla Bekhtiová (Ferešteh Tabibová), Khereddine Ennasri (Azíz), 
Mourad Boudaoud (Abdel), Soufiane Guerrab (Elyas), Claudette Vizioli-Walkerová (Jeanette), 
Adama Bathily (Mamadou), Farida Ouchaniová (Rašída), Margot Bancilhonová (Martine) 
Gérard Darmon (otec), Zabou Breitmanová (matka), Alexandre Astier (šáh Muhammad Rezá 
Pahlaví), Kyan Khojandi (Vousáč), Arsène Mosca (vrchní dozorce), Jonathan Cohen (Čokri), 
Eriq Ebouaney (Adama), Carole Francková (Catherine Hanriotová), Michel Vuillermoz (Daniel 
Bioton), Camélia Jordanaová (Maryam). 
 
CENY: MFF Tokio 2015: Zvláštní cena poroty. – César: (nominace) nejlepší debut. 
 
Populárního francouzského komika, herce a rappera íránského původu, který vystupuje pod 
pseudonymem Kheiron, mohli čeští diváci zaregistrovat v komedii Jako malí kluci (2013, Les 
gamins). Filmem My tři, nebo nikdo debutoval jako režisér, scenárista, producent i herec v 
hlavní roli. Vypráví v něm příběh svých rodičů, kteří kvůli politické situaci opustili Írán a vydali 
se hledat štěstí na předměstí Paříže. Kheiron si v divácky úspěšném filmu zahrál svého otce, 
zatímco jeho matku ztvárnila francouzská herečka s alžírskými kořeny Leïla Bekhtiová. - Rok 
1955, vesnice na jihovýchodě Íránu. Hibat je v rodině jedním z dvanácti dětí. Absolvuje 
základní, střední i vysokou školu a počátkem 70. let se stane právníkem a aktivním 
oponentem režimu šáha Pahlavího. Je odsouzen k deseti rokům vězení, kde je týrán. Získá si 
respekt spoluvězňů i odpůrců režimu, pro něž se stane symbolem vzdoru. Po vyhlášení 
amnestie pro politické vězně je Hibat propuštěn. Po islámské revoluci a nastolení diktatury 
ajatolláha Chomejního pokračuje Hibat v organizování komunistického odboje. Ožení se se 
zdravotní sestrou Ferešteh. Mají syna Manochera. V roce 1984 rodina emigruje do Francie a 
získá tam politický azyl. Nové útočiště najde v departmentu Seine-Saint-Denis. Hibat dokončí 
právnické vzdělání. Spolupracuje se starostou města Pierrefitte, který chce vybudovat 
sociální centrum pro přistěhovalce. Hibat a Ferešteh jsou přes počáteční neshody úspěšní ve 
snaze při zlepšování životních podmínek multietnické přistěhovalecké komunity. Hibat má 
dostat Řád cti. Na synovo sdělení, že v den předávání vyznamenání nebude mít čas, reaguje 
ujištěním, že se zúčastní buď „všichni tři, nebo nikdo.“ – Před závěrečnými titulky jsou 
fotografie, jak události vypadaly ve skutečnosti, a jak ve filmu. Nechybí zmínka o dalších 
osudech aktérů. - Humanistická hořká komedie se s lehkostí, která hraničí s naivitou, dotýká 
aktuální migrační problematiky a předkládá poněkud idealistický obraz bezproblémového 
soužití odlišných kultur. –mrš- 
 
KHEIRON (vl. jm. Nouchi Tabib, nar. 21.11.1982, Teherán) je synem íránského právníka, 
autora sociologických publikací a experta na problematiku násilí a mediace Hibata Tabiba. 
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V roce 1983 s ním rodiče emigrovali do Francie, kde získali politický azyl. Věnoval se 
výchově v rámci programu zaměřeného na záškoláctví. V roce 2006 se již pod svým 
uměleckým jménem Kheiron stal přispěvatelem humoristického TV pořadu Jamel Comedy 
Club, zaměřeného zejména na stand-up výstupy. Přispíval i do dalších pořadů, objevil se v 
minisérii Bref (2011-2012) a v roce 2011 založil s dalšími francouzskými humoristy a komiky 
„laboratoř vtipu“ Le Bordel Club. Vystupuje v divadlech s vlastním pořadem Libre 
éducation. Kromě stand-up vystoupení se uplatnil i jako rapper (v roce 2015 vydal album 
Entre vos mains). Ve filmu se objevil jako herec v komedii Jako malí kluci (2013, Les 
gamins; r. Anthony Marciano) a jako režisér debutoval autorskou hořkou komedií My tři, 
nebo nikdo (2015, Nous trois ou rien; + sc., herec), v níž zpracoval příběh svého otce (jehož 
sám představuje) od odboje v Íránu až po emigraci a první léta života ve Francii. -tbk- 
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Naše malá sestra 
barevný, psychologický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD–K, BRD-K, Dolby 
Digital, dlouhý – 128 min. 
 
Původní název: Umimachi Diary. Země původu: Japonsko. Výrobce: Fuji Television Network, 
Shogakukan, Toho, Gaga Production. 
Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 5.5.2016. Mluveno: japonsky (titulky). – Čtyři sestry, jeden 
dům, nekonečno emocí. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Kamakura, Fujikawa, Fuji. 
 
AUTOŘI: Režie: Hirokazu Koreeda. Předloha: Akimi Yoshida – manga Umimachi Diary (2007–
2016). Scénář: Hirokazu Koreeda. Kamera: Mikiya Takimoto. Architekt: Keiko 
Mitsumatsuová. Návrhy kostýmů: Sachico Itoová. Střih: Hirokazu Koreeda. Zvuk: Yutaka 
Tsurumaki. Výkonná produkce: Takashi Ishihara, Shinichiro Tsuduki, Minami Ichikawa, Yoda 
Tom, Yasushi Ogawa, Makoto Omura, Taichi Ueda, Satomi Odake. Producent: Kaoru 
Matsuzaki, Hijiri Taguchi. Hudba: Yoko Kannoová. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Haruka Ayase (Sači), Masami Nagasawaová (Jošina), Kaho (Čika), Suzu Hiroseová (Suzu 
Asano), Ryo Kaseová (Sakašita), Ohshiroh Maeda (Futa), Jun Fubukiová (paní Ninomija), 
Shinobu Otakeová (Mijako), Ryohei Suzuki (lékař).  
 
České titulky: Haruna Honcoopová.  
 
Ceny: MFF v San Sebastiánu 2015: Cena diváků. Ceny Japonské akademie: nejlepší film, 
nejlepší režie (Hirokazu Koreeda), nejlepší kamera (Mikiya Takimoto), nejlepší svícení (Fujii 
Norikiyo), nejlepší herecký objev roku (Suzu Hiroseová).  
 
Japonský režisér Hirokazu Koreeda natočil svůj dvanáctý celovečerní film podle série mang 
Akimiho Yoshidy Umimachi Diary (Deník z přímořského města), která získala v Japonsku 
několik prestižních cen. – Kamakura, ostrov Honšú. Sestry Sači, Jošina a Čiko Kodaovy žijí ve 
starém domě se zahradou. Otec rodinu opustil před patnácti lety, matka Mijako se záhy 
odstěhovala do Sappora. Dívky vychovávala babička. Po její smrti se hlavou domácnosti stala 
nejstarší Sači. Ta pracuje v místní nemocnici jako ošetřovatelka a má tajný poměr s ženatým 
pediatrem. Jošina je bankovní úřednicí a tíhne k nezávaznému životu. Nejmladší Čika 
prodává v obchodě se sportovními potřebami a nesměle obdivuje svého vedoucího. Sestry 
dostanou zprávu, že jejich otec, který byl už potřetí ženatý, zemřel. Na pohřbu v lázních 
Jamagata poznají svou nevlastní sestru Suzu, kvůli jejíž matce se otcovo první manželství, 
tedy jejich rodičů rozpadlo. Sači čtrnáctileté školačce nabídne, aby se přestěhovala k nim, což 
dívka přijme; je to pro ni lepší než zůstat s nevlastní matkou. Suzu se v Kamakuře stane 
přední hráčkou školního fotbalového týmu Chobotnice. Pozná laskavou paní Ninomiju, která 
vlastní malou rybí restauraci a zná všechny sestry od dětství. Jošina v práci povýší. Na 
tradiční zádušní mši za zesnulou babičku dorazí překvapivě matka Mijako. Když vyjde najevo, 
že uvažuje o prodeji domu, sester se to dotkne, takže od svého záměru opustí. Sači se 
rozejde s milencem, který jí nabídl, aby s ním odjela do Spojených států, a nastoupí do 
domova pro umírající Poslední péče, kde se později ocitne paní Ninomija. Suzu se poprvé 
zamiluje do spolužáka. Sestry jako každý rok vyrobí švestkové víno ze stromu, který jejich 
prarodiče zasadili, když se narodila Mijako… - Mozaikovitý, staromilský příběh se odehrává v 
současnosti, pomalým tempem vyprávění a poklidnou atmosférou připomíná život v 
devatenáctém století. Zároveň přibližuje japonskou mentalitu, vzorce chování, životní styl, 
kuchyni, rodinné a společenské rituály a tradice. -kat- 
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HIROKAZU KOREEDA [Hirokazu Kore-eda] (nar. 6.6.1962, Tokio) absolvoval Univerzitu 
Waseda v Tokiu a začínal jako asistent režie v televizi TV Man Union, kde také na počátku 
90. let natočil své první autorské dokumenty i většinu svých dalších titulů. V mezinárodní 
kinematografii na sebe upozornil hned svým debutem Světlo přízraku, uvedeným na MFF v 
Benátkách 1995, oceněným tam Cenou za kameru a také Zlatým Hugem na MFF v Chicagu 
1995. I jeho další tituly byly uvedeny na řadě významných festivalů, kde získaly různá 
ocenění: Cena FIPRESCI na MFF v San Sebastiánu 1998 (Wonderful Life), Cena za scénář na 
MFF v San Sebastiánu 2011 (Přeji si), Cena poroty na MFF v Cannes 2013 (Jaký otec, takový 
syn), Cena diváků na MFF v San Sebastiánu 2015 (Naše malá sestra). Ve své proměnlivé 
tvorbě využíval zpočátku dokumentaristické metody a používal improvizaci, později však 
navázal na vytříbený styl japonských klasiků (Jasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi). Ústředními 
tématy jeho děl jsou rodina, paměť, samota, smrt blízkých a pocit ztráty. V současné době 
patří k nejvýznamnějším japonským filmařům. Upozorňujeme na studii Antonína Tesaře 
Mezi Ozuem a dokumentem, filmy Hirokazu Koreedy (Cinepur č. 102). – Filmografie: (režie 
a scénář, není-li uvedeno jinak) dok. o žácích ze základní školy, kteří chovají krávu, Mo 
hitotsu na kyouiku – Ina shogakko haru gumi no kiroku (1991, Jiné vzdělávání – zápisky 
jarňáčků ze základní školy v Ině), dok. o případu sebevraždy úředníka, pověřeného 
vyplácením kompenzací obětem tzv. nemoci minamata, Shikashi – Fukushi kirisute no 
jidaini (1991, Ale – za časů, kdy skončil blahobyt) a dok. portrét muže, umírajícího na AIDS, 
Kare no inai hachigatsu ga (1994, Srpen bez něj), celovečerní debut o životě ženy po 
pravděpodobné manželově sebevraždě Maboroshi no hikari (1995, Světlo přízraku), dok. 
Kioku ga ushinawareta toki – Aru kazoku no ninen han no kiroku (1996, Když se vytratila 
pamět – Zápisky jedné rodiny za dva a půl roku), experimentuální snímek o skupince 
zemřelých, kteří se mají v zásvětí rozhodnout pro jednu vzpomínku, jež je pak natočena na 
film, Wandafuru raifu (1998, Wonderful Life; + střih), drama s tématem plynového útoku 
sekty Óm šinrikjó v tokijském metru v roce 1995 Distance (2001; + střih), příběh čtyř dětí, 
které matka nečekaně zanechá samotné v malém bytě, Dare mo shinarai (2004, Nikdo to 
neví; + střih, prod.), samurajské drama Hana yori mo naho (2006, Raději pravdu než květy; 
+ střih), rodinné drama spjaté se smrtí mladého syna Aruitemo aruitemo (2008, Chodit, 
chodit; + nám., střih), hudební dok. o populární japonské folkrockové zpěvačce Daijobu de 
aruyo ni: Cocco owaranai tabi (2008, Aby bylo všechno v pořádku: Nekonečné putování 
Cocco), tragikomický příběh, v němž se oživlá figurína zamiluje do prodavače z 
videoobchodu, Kuki ningyo (2009, Nafukovací panna; + střih, spol. prod.), úsměvné 
rodinné drama s tématem vztahů a sociálních problémů v příběhu dvou chlapců Kiseki 
(2011, Zázrak; + střih), kr. dok. o tragickém zemětřesení Fukushima kara no messeji (2012, 
Zpráva z Fukušimy), rodinné drama s tématem zaměněných dětí Soshite chichi ni naru 
(2013, Jaký otec, takový syn; + střih), melodramatický příběh tří mladých žen, které po 
otcově smrti přiberou do domácnosti mladší nevlastní sestru, již dosud neznaly, Naše malá 
sestra (2015, Umimachi Diary; + střih), příběh úspěšného autora, který vydělal peníze jako 
soukromý detektiv a který se po smrti otce znovu sbližuje s matkou a s bývalou ženou, Umi 
yori mo mada fukaku (2016, Při moři je dosud hluboko; + nám., střih); (produkce či podíl na 
ní, není-li uvedeno jinak) Kakuto (2002, Žaludy; r. Yusuke Iseya), Hebi ichigo (2003, Hadí 
jahody; r. Miwa Nishikawaová), dok. Tobira no muko – Erefanto kashimashi, Miyamoto 
Hiroji to iu ikikata (2004, Za dveřmi – Sloní kravál, životní styl Miyamota Hirojiho; r. 
Tomoko Chigiriya), dok. Beautiful Islands (2009, Nádherné ostrovy; r. Tomoko Kana), dok. 
Endingu noto (2011, Poslední poznámky; r. Mami Sunadaová), hudební dok. Live 
Fukushima: Kaze to Rock Super Nomaoi (2012, Fukushima Live: Vítr a rock v Nomaoi).
 -tbk- 
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Naše poslední tango 
barevný, taneční, životopisný, dokumentární, přístupný, 1:1,85, 2–D, DVD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 85 min. 
 
Původní název: Un tango más. Ein letzter Tango (německý název). Země původu: Argentina, 
SRN. Výrobce: Lailaps Pictures, Horres Film & TV, German Kral Filmproduktion, Monogatari 
Films (koprodukce), Schubert International Film (koprodukce), Mateína Producciones 
(koprodukce), Westdeutscher Rundfunk (koprodukce), Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (podpora), FilmFernsehFonds Bayern (podpora), Filmförderungsanstalt 
(podpora), Deutscher Filmförderfonds (podpora). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 
1.12.2016. Mluveno: španělsky (titulky). – Spojil je tanec, rozdělil život. 
 
Distribuce: Artcam (do 9.6.2024). Lokace: Argentina: Buenos Aires.  
 
AUTOŘI: Režie: Germán Kral. Pomocná režie: Paula Akelová (II. režie). Scénář: Germán Kral, 
Daniel Speck. Kamera: Jo Heim, Félix Monti. Architekt: Matías Martínez. Návrhy kostýmů: 
Giselle Peisojovichová. Masky: Osky Rodríguez, Marisa Wehitová. Střih: Ulrike Tortoraová. 
Zvuk: Celeste Palmaová, Michael Hinreiner (mix zvuku), Jörg Elsner (design zvuku). Výkonná 
produkce: Wim Wenders, Rodrigo Furth, Jakob Abrahamsson. Producent: Nils Dünker, 
Dieter Horres, Germán Kral. Koproducent: Birgit Rothörlová, Josef Brandmaier. Produkce: 
Carolin Dasselová, Nicole Ackermannová, Anatole Taubman, Christoph Thoke. Umělecké 
vedení: Pablo Fidanza. Vizuální efekty: Mortimer Warlimont (supervizor). Hudba: Luis Borda, 
Sexteto Mayor, Gerd Baumann. Použitá hudba: různé skladby a písně. Choreografie: Melina 
Brufmanová, Leonardo Cuello, Sabrina Vélizová, Rubén Véliz, Brenda Angielová, Fernando 
Gracia.  
 
Účinkují: María Nieves Regoová, Juan Carlos Copes, Pablo Verón, Alejandra Guttyová, Ayelén 
Álvarez Miñoová, Juan Malizia, Pancho Martínez Pey, Melina Brufmanová, Leonardo Cuello, 
Myriam Copesová, Johana Copesová.  
 
Hrají/tančí: Ayelén Álvarez Miñoová (mladá María), Juan Malizia (mladý Juan), Melina 
Brufmanová (choreografka), Brenda Angielová (choreografka), Francesca Santapáová 
(dívenka María), Alejandra Guttyová (dospělá María), Leonardo Cuello (choreograf), Pancho 
Martínez Pey (José, Maríin partner), Pablo Verón (dospělý Juan). 
 
České titulky: Tereza Benhartová. 
 
Celosvětová popularita argentinského tanga je dnes vázána na nostalgii za pre-
feministickými kulturními vzorci, ale i na emoce, které provázejí tento společenský tanec 
vzniklý na předměstí Buenos Aires na sklonku 19. století. K tangu a k jeho historii se vrací 
řada hraných titulů mj. Naked Tango (1990, Nahé tango; r. Leonard Schrader - TV), The 
Tango Lesson (1997, Hodina tanga; r. Sally Potterová), Assassination Tango (2002, Vražedné 
tango; r. Robert Duvall - TV) či v naší distribuci uvedený psychologický hraný film Tango libre 
(2012, Tango libre; r. Frédéric Fonteyne). Snímek Naše poslední tango argentinsko-
německého režiséra Germána Krala spojuje žánr dokumentu s hranými a tanečními 
sekvencemi. Ilustruje historii tance od 40. let do současnosti na vztahu legendární dvojice 
argentinských tanečníků Maríi Nieves Regoové (nar. 1934) a Juana Carlose Copese (nar. 
1931). Ve filmu (na němž se jako jeden z výkonných producentů podílel Wim Wenders) 
vypovídá o svém životě především María Nieves Regoová (v době natáčení osmdesátiletá). 
Posluchači jsou mladí choreografové a tanečníci tanga z Buenos Aires, kteří její vyprávění 
současně „komentují“ v herecko-tanečních vstupech. Jako ilustraci využívá režisér i cenné 
archivní filmové a televizní záběry. – María o tři roky staršího Juana poprvé viděla tančit, 
když jí bylo čtrnáct a skoro nic neuměl. Když jí bylo šestnáct, vytvořili taneční pár, který 
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navzdory bouřlivým peripetiím společného soukromého života vydržel půl století. V 50. 
letech vymysleli a prosadili styl nazývaný copes. Když z tanečních klubů tango vytlačil rock, 
začali vystupovat v divadle. Během turné po Spojených státech vymyslel Juan jejich slavný 
výstup na stole, jehož se María nikdy nepřestala bát. Broadwayské představení Tango 
Argentino se stalo senzací. V Las Vegas se Juan s Maríou oženil, ale po návratu do Buenos 
Aires ji opustil (sňatek tam neplatil). - Jako tanečníci se sice k sobě několikrát vrátili, ale Juan 
uzavřel sňatek s výrazně mladší ženou Myriam, s níž už žije dvaačtyřicet let. Jedna z jejich 
dcer, Johana, s otcem, který se „pocitu“ tanga navzdory ubývání sil nechce vzdát, veřejně 
vystupuje. - María neví, že s ní Juan přestal vystupovat na přání Myriam. Protančila se 
životem, je sama, minulosti nelituje, stále má velký úspěch a doufá, že s tangem bude ještě 
dalších deset let… - Dvojice se pouze symbolicky setká na jevišti prázdného divadla v úvodu a 
na konci snímku.  –ap- 
  



309 
 

Návštěva 
barevný, dokumentární, esej, přístupný, 1:2,35, 2–D, MP4, Dolby Digital, délka – 84 min. 
 
Původní název: The Visit An Alien Encounter. Besøget (dánský název). Země původu: 
Dánsko, Rakousko, Irsko, Finsko, Norsko, Nizozemsko, Švédsko. Výrobce: Magic Hour Films, 
NGF Geyrhalterfilm (koprodukce), Venom Film (koprodukce), Mouka Filmi (koprodukce), 
Indie Film (koprodukce). Ve spolupráci: DR3, VPRO, SVT, YLE. Rok výroby: 2014. Premiéra: 
2.5.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Vítejte na naší planetě. Dokumentární sci-fi film 
Michaela Madsena v kinech a na dafilms.cz. 
 
Rok copyrightu: 2015. Distribuce: MFDF Ji.hlava (do 30.7.2022). S podporou Kreativní 
Evropa - Media. Lokace: Rakousko: Vídeň. 
 
AUTOŘI: Režie: Michael Madsen. Scénář: Michael Madsen, Jesper Bergman (spolupráce na 
komentáři). Kamera: Heikki Färm. Střih: Nathan Nugent, Stefan Sundlöf. Zvuk: Peter 
Albrechtsen (design), Øivind Weingaarde. Producent: Lise Lense–Møllerová. Koproducent: 
Michael Kitzberger, Wolfgang Widerhofer, Nikolaus Geyrhalter, Markus Glaser, Andrew 
Freedman, Sami Jahnukainen, Carsten Aanonsen. Vizuální efekty: Ed Bruce (supervizor), 
John O’Connell (3D supervizor), Joe Courtis (2D supervizor). 
 
Hudba: Karsten Fundal. Použitá hudba: Johann Strauss ml. (valčík Na krásném modrém 
Dunaji), Igor Stravinskij (balet Svěcení jara), Johann Sebastian Bach (cyklus Dobře 
temperovaný klavír, předehra No. 1. v C), Arvo Pärt (Tabula Rasa). Písně: Space Oddity 
(hudba: David Bowie, text: David Bowie, zpívá: David Bowie), Ugam (hudba: lidová). 
 
Účinkují: Jacques Arnould, Paul Beaver, dr. Sheryl Bishopová, Michael Boyce, dr. Ernst Fasan, 
Niklas Hedman, Christopher McKay, Mazlan Othmanová, John Rummel, Vickie Sheriffová, 
Janos Tisovszky, Doug Vakoch, Chris Welch. 
 
Hrají: Olivier Foissy (NBC důstojník), Leo Schönhofer (zahradník), Birgit Radeschnigová 
(dvojče), Nicole Radeschnigová (dvojče), Anita Brunnerová (matka s dítětem), Laura 
Cunsoloová (plačící dítě), Leo Böhm (nahý muž), Liane Lettnerová (nahá žena), Angelo 
Margiol (chlapec s modelem helikoptéry), Ingrid Gardiková–Sauerzapfová (uklízečka). 
 
České titulky: Libor Nenutil (AZ Translations). 
 
Archivní materiály: Organizace spojených národů, Frank Drake, George F. Mobley, Jodi 
Cobb, Jon Lomberg, Donne Grosvenor, Národní astronomické a ionosférické centrum 
Cornellské univerzity, Asociace Ray Manley Shostala, NASA, J. Arthur Herrick, Brian Seed, 
Lennart Nillsson, Michael Rougier, Ansel Adams, Wayne Miller, Herman Eckeimann, David 
Harvey, Din Cambell, Nina Leen, Národní zeměpisná společnost, Bruce Dale, Phonogram 
international, Architect of the Capitol, Evropská vesmírná agentura, Getty Images. 
 
Filmový esej konceptuálního umělce Michaela Madsena Návštěva s podtitulem Setkání s 
mimozemskou civilizací, o němž se mluví jako o dokumentární sci–fi, je fiktivní (zejména 
verbální) rekonstrukcí toho, jak by pravděpodobně vypadalo setkání s mimozemskou 
civilizací. – Několik vědců a předních činovníků z různých evropských národních a 
mezinárodních institucí (např. OSN a její Úřad pro vesmírné záležitosti, NASA, Evropská 
vesmírná agentura, ministerstvo obrany Velké Británie, univerzity nebo vědecké ústavy) se 
ve stylizovaných výpovědích zamýšlejí nad problémem a rekonstruují průběh příletu tvorů z 
jiných galaxií. Popisují, jak by vypadalo samotné setkání, navázání kontaktu, výzkum a 
zkoumání jiných tvorů. Dále, co by bylo oznámeno světové veřejnosti, jak by se lidstvo 
muselo zachovat při případném útoku a jak mimozemšťanům vysvětlit, co to je člověk. Lidé 
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by při styku s nimi museli používat ochranné skafandry a přísná bezpečností opatření, neví se 
totiž, co by nastalo při setkání dvou rozdílných biologických forem života. Lidstvo se ostatně 
kontakt pokusilo už navázat sondami Voyager a radioteleskopy. Hrozí však nebezpečí, že cizí 
formy života o nás budou velmi dobře informované, zatímco lidstvo o nich nebude vědět 
vůbec nic. – Vizuální působivost některých scén (film je doplněn krátkými ilustračními 
hranými sekvencemi a archivními materiály) snižuje přílišná rozvláčnost a zdlouhavost. Film, 
který se hrál na řadě festivalů, byl u nás poprvé uveden 31. října 2015 na MFDF v Jihlavě a 
dále na festivalech Jeden svět a AFO. České distribuční premiéry 2. května 2016 se zúčastnil 
Michael Madsen, který tu měl i vlastní masterclass. Snímek je současně uváděn i na 
internetovém portálu dafilms.cz, kde proběhne i režisérova retrospektiva. –jl– 
 
MICHAEL MADSEN (nar. 1971, Dánsko) se věnuje konceptuálnímu umění, v němž 
propojuje hudební, výtvarnou i zvukovou produkci a instalaci (např. Sound/Gallery v 
Kodani). Působí též jako dokumentarista. Externě vyučuje na Královské dánské akademii 
umění, Dánské filmové škole, Kalifornské univerzitě nebo na univerzitách v Sydney a v 
Londýně. Ve své filmové tvorbě se zaměřuje především na vědecké dokumenty. Některé z 
nich byly uvedeny na světových festivalech (např. Sundance, Berlín, Sydney, Varšava a 
další). Nesmí být zaměňován s americkým hercem Michaelem Madsenem (nar. 1957). – 
Filmografie: (scénář a režie, není–li uvedeno jinak) střm. dok. f. Himmelnattens kejser – en 
film om synlighed (2003, Císařská noc – film o viditelnosti; + spol. prod., účinkující), To 
Damascus – a film on interpretation (2004, Do Damašku – film o výkladu; + spol. kam.), La 
grande finale (2009, Velké finále; r. Tore Frandsen; spol. as. kam.), Into Eternity – a film for 
the Future (2010, Na věčnost – film pro budoucnost – V), Middelfart i gennemsnit (2011, 
Průměrný z průměrných; + kam., střih, prod.), část Halden Prison (Haldenská věznice) z 
cyklu Cathedrals of Culture (2014, Katedrály kultury), dok. o případném shledání s 
bytostmi z vesmíru Návštěva (2014, The Visit An Alien Encounter/Besøget).  –jl– 
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Návštěvníci 3: Revoluce 
barevný, historický, dobrodružný, komedie, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 
110 min. 
 
Původní název: Les Visiteurs - La Révolution. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: 
Gaumont, Ouille Productions, Nexus Factory, TF1 Films Production, Okko Production. S účastí 
Canal Plus, Ciné Plus, TF1, BNPPFFF, La Wallonie. S podporou: Státní fond kinematografie ČR. 
Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 19.5.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Legendární 
zmatkáři se vrátí včera. 
 
Distribuce: Bontonfilm. Ateliér: Barrandov Studio. Lokace: Česká republika: hrad Pernštejn, 
Kutná Hora, zámek Kačina, hrad Kost, zámek Kosmonosy, Praha, Zvánovice, Kokořín. Belgie. 
 
AUTOŘI: Režie: Jean-Marie Poiré. Námět: Christian Clavier (postavy), Jean-Marie Poiré 
(postavy). Scénář: Christian Clavier, Jean-Marie Poiré. Kamera: Stéphanie Le Parcová. 
Architekt: Philippe L’évêque. Návrhy kostýmů: Pierre-Jean Larroque. Střih: Philippe 
Bourgueil. Zvuk: Dominique Warnier, Marc Bastien, Marc Doisne. Výkonná produkce: Marc 
Vade. Producent: Sidonie Dumasová. Vizuální efekty: Ronald Grauer (supervize). Hudba: Eric 
Levi. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Martin Delemazure 
(hudební supervize).  
 
Hrají: Christian Clavier (Jacquouille/Jacquouillet), Jean Reno (Godefroy de Montmirail), 
Franck Dubosc (Gonzague de Montmirail), Karin Viardová (Adelaide de Montmirail), Sylvie 
Testudová (Charlotte Robespierrová), Marie-Anne Chazelová (Prune), Ary Abittan (Lorenzo 
Baldini), Alex Lutz (Robert de Montmirail), Stéphanie Crayencourová (Victoire Eglantine), 
Véronique Boulangerová (Élise), Annie Grégorioová (Honorine), Pascal Nzonzi (Philibert), 
Nicolas Vaude (Maxmilien Robespierre), Cyril Lecomte (Joseph Fouché), Christian Hecq 
(Jean-Paul Marat), Götz Otto (plukovník Wurtz), Marek Vašut, Libor Vrba, Pavel Novotný.  
 
Dabing: Jaromír Meduna (Jacquouille/Jacquouillet), Pavel Soukup (Godefroy de Montmirail), 
Vladislav Beneš (Gonzague de Montmirail), Dana Černá (Adelaide de Montmirail), Kateřina 
Petrová (Charlotte Robespierrová), Simona Postlerová (Prune), Ivo Hrbáč (Lorenzo Baldini), 
Michal Holán (Robert de Montmirail), Antonie Talacková (Victorie Růžička), Marcel Vašinka 
(Philibert), Ladislav Cigánek (Maxmilien Robespierre), Igor Bareš (Jean-Paul Marat).  
 
Překlad české verze: Jana Nikolovová. Dialogy české verze: Jiří Balcárek. Režie české verze: 
Jiří Balcárek (Studio Pro-Time).  
 
Francouzský režisér Jean-Marie Poiré si do své filmografie k úspěšným komediím Návštěvníci 
(1992, Les visiteurs), Návštěvníci 2 (1997, Les couloirs du temps: Les Visiteurs II, Návštěvníci 
2: V chodbách času), v nichž se rytíř Godefroy de Montmirail a jeho sluha Jacquouille ocitli z 
temného středověku z roku 1122 v současnosti, a americkému remaku prvního dílu 
Návštěvníci: Cesta do Ameriky (2001, Just Visiting. Les Visiteurs en Amérique), který natočil 
pod pseudonymem Jean Marie Gaubert, připsal titul Návštěvníci 3: Revoluce. Tentokrát se 
rytíř Godefroy de Montmirail a jeho sluha Jacquouille ocitnou ve víru Velké francouzské 
revoluce, zasáhnou do dějin, pochopitelně se také setkají se svými více či méně zdárnými 
potomky. Ti Godefroyovi právě mají v plánu opustit Francii, zatímco ti Jacquouilleovi se 
chystají zabavit jim hrad i majetek. Ve filmu se objeví i slavní představitelé revoluce 
Maxmilien Robespierre a Jean-Paul Marat (pochopitelně ve vaně). Nejenom jim dvojice 
protagonistů zamotá hlavu… - Všechny díly série spojuje bláznivý humor (včetně konfrontace 
středověkých hygienických návyků s pokrokem), ale tentokrát je o něco unavenější a 
vyčpělejší, i když podle Jeana Rena „…situace jsou jiné, ale vše ostatní zůstalo“. Snímek se 

http://www.unifrance.org/annuaires/societe/220641/ouille-productions
http://www.unifrance.org/annuaires/societe/67696/tf1-films-production
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/411228/stephanie-le-parc
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/325218/philippe-leveque
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/141202/pierre-jean-larroque
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/123254/philippe-bourgueil
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/123254/philippe-bourgueil
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/130232/dominique-warnier
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/331405/marc-bastien
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/320058/marc-doisne
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natáčel s podporou Státního fondu kinematografie ČR na různých místech v České republice i 
v barrandovských ateliérech. Hudbu nahrál Český národní symfonický orchestr.  
 
JEAN-MARIE POIRÉ (nar. 10.7.1945, Paříž) je synem francouzského producenta Alaina 
Poirého (1917-2000). Studoval literaturu. Pod jménem Antonin Berg působil jako módní 
fotograf (1967-68) a pod jménem Martin Dune byl zpěvákem a lídrem skupiny Frenchies 
(1972-74), ale vystupoval i sólově. U filmu začínal jako asistent kamery týdeníku Actualités 
Gaumont. Potom byl asistentem střihu u Édouarda Molinara a asistentem režie Clauda 
Autanta-Lary, Michela Mitraniho, Édouarda Molinara a Gérarda Ouryho. V letech 1968-73 
se podílel na scénářích filmů Michela Audiarda nebo na snímcích, jež produkoval jeho otec. 
Jako režisér debutoval v roce 1978 komedií Šelmičky. Pro jeho směřování bylo důležité 
setkání s dramatičkou a herečkou Josiane Balaskoovou, podle jejíchž her natočil úspěšné 
snímky Muži dávají přednost tlustším a Ježíšek je neřád. V kabaretu Le Splendid, kde 
Balaskoová působila, se setkal s jejími kolegy (Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard 
Jugnot, Thierry Lhermitte) a zahájil dlouholetou spolupráci s hercem a scenáristou 
Christianem Clavierem, jež vyvrcholila známou sérií Návštěvníci, kde po Clavierově boku 
vystupuje Jean Reno. Věnuje se komediální tvorbě a patří ke komerčně nejúspěšnějším 
francouzským filmařům, ačkoliv pokud jde o oficiální ocenění, byl pouze nominován na 
Césara za Návštěvníky (za nejlepší film, režii a scénář – spol. s Christianem Clavierem). 
Založil vlastní filmovou společnost Okay Films, přejmenovanou později na Comédie Star. 
Často spolupracoval i s herci Martinem Lamottem a Marií-Anne Chazelovou. – Filmografie: 
(režie a podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) Les petits câlins (1978, Šelmičky), Retour en 
force (1980, Návrat v plné síle), Les hommes préfèrent les grosses (1981, Muži dávají 
přednost tlustším), Le père Noël est une ordure (1982, Ježíšek je neřád), okupační komedie 
Papy fait de la résistance (1983, Děda se dal na odboj - TV), Twist again à Moscow (1986, 
Takhle to děláme v Moskvě – V), Mes meilleurs copains (1989, Moji nejlepší kamarádi), 
špionážní komedie Operace Corned Beef (1991, L’opération Corned Beef), první díl 
úspěšné série o svérázných hostech z minulosti Návštěvníci (1993, Les visiteurs), akční 
komedie Strážní andělé (1995, Les anges gardiens), Panique au Plazza (TV-1996, Panika v 
hotelu Plazza; spol. r. Renaud Le Van Kim; + spol. prod.), Les visiteurs 2: Les couloirs du 
temps (1998, Návštěvníci 2: V chodbách času; + spol. střih, spol. prod. – V), Návštěvníci: 
Cesta do Ameriky (2001, Les visiteurs en Amérique; r. pod pseudonymem Jean-Marie 
Gaubert; + spol. masky, spol. prod.), Ma femme... s’appelle Maurice (2002, Maurice to 
zařídí; + spol. střih, spol. prod. – V), Navštěvníci 3: Revoluce (2016, Les visiteurs: La 
Révolution; + spol. prod.); (podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) Nepřemožitelná 
Leontýna (1968, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages; r. 
Michel Audiard), Une veuve en or (1969, Zlatá vdova; r. Michel Audiard - TV), Elle boit pas, 
elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause! (1979, Nepije, nekouří, nedroguje, ale... 
žvaní!; r. Michel Audiard), Le cri du cormoran, le soir au-dessus des jonques (1971, Koňská 
hlava; r. Michel Audiard – TV), Le drapeau noir flotte sur la marmite (1971, Černý prapor 
vlaje nad pekáčem; r. Michel Audiard), Elle cause plus... elle flingue (1972, Už nemluví... už 
střílí; r. Michel Audiard), Quelgues messieurs trop tranquilles (1972, Několik příliš klidných 
pánů; r. Georges Lautner), Comment réussir... quand on est con et pleurnichard (1974, Jak 
získat úspěch, když je člověk hloupej... a ufňukanej; r. Michel Audiard - TV), Žádný problém 
(1975, Pas de problème; r. Georges Lautner), On a retrouvé la 7e compagnie (1975, Návrat 
sedmé roty; r. Robert Lamoureux – V), Dracula père et son (1976, Dracula a syn; r. Édouard 
Molinaro – V), Sedmá rota za úplňku (1977, La 7éme compagnie au clair de lune; r. Robert 
Lamoureux), Monsieur papa (1977, Pan taťka; r. Philippe Monnier), Est-ce bien raisonnable 
(1981, Je to rozumné?; r. Georges Lautner - TV), Les gaous (2004, Mladí, krásní a zkažení; r. 
Igor Sekulic; + spol. prod. – V). -tbk- 
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Nebe a led 
barevný, životopisný, přírodovědný, dokumentární, přístupný, 1:1,85, 2–D, MP4, zvuk - 5.1, 
délka – 89 min. 
 
Původní název: La glace et le ciel. Země původu: Francie. Výrobce: Eskwad, Wild Touch 
Production (koprodukce), Pathé (koprodukce), Kering (koprodukce), CNRS Images 
(koprodukce). Ve spolupráci: OCS. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 5.5.2016. Mluveno: 
francouzsky, anglicky, rusky (titulky). – Po oscarovém Putování tučňáků přichází film Luca 
Jacqueta Nebe a led. „Průzkumné cesty na konec světa mi umožnily spatřit budoucnost.“ 
Claude Lorius, objevitel globálního oteplování. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 12.3.2025). Lokace: Antarktida, Francie. 
 
AUTOŘI: Režie: Luc Jacquet. Scénář: Luc Jacquet. Kamera: Stéphane Martin. Střih: Stéphane 
Mazalaigue. Zvuk: Samy Bardet, Thierry Lebon, François Fayard. Výkonná produkce: Frédéric 
Doniguian. Producent: Richard Grandpierre. Koproducent: Romain Le Grand, Vivien 
Aslanianová. Vizuální efekty: Alain Carsoux (režie). Hudba: Cyrille Aufort. Hudební 
dramaturg: Varda Kakonová (hudební supervize). Odborný poradce: Jérôme Chapellaz. 
 
Účinkují: Claude Lorius.  
 
Mluví: Michel Papineschi (spíkr). 
  
České titulky: Jana Šteffl (Filmprint Digital). Dramaturgie titulků: Anna Kareninová. 
 
Po komerčně úspěšném a Oscarem oceněném Putování tučňáků (2005, La marche de 
l’empereur) přichází režisér Luc Jacquet s dalším „polárním“ snímkem, tentokrát se 
životopisným portrétem Nebe a led. K jeho vzniku jej podnítilo životní jubileum výzkumníka a 
glaciologa Clauda Loriuse (nar. 1932), nositele prestižní Blue Planet Prize, a jejich společný 
obdiv pro autentickou a pustou Antarktidu. Uznávaný vědec zde uskutečnil „cestu do dějin 
klimatu“ a popsal princip fyzikálního jevu (klimatické cykly souvisí s koncentrací skleníkových 
plynů), jehož důsledkem je globální oteplování, jež v počátcích své kariéry předpověděl. 
Přestože předložil přesvědčivé výsledky dlouhodobého výzkumu, čelil nedůvěře odborné 
veřejnosti a na závěr své kariéry zjišťuje, že obyvatelé planety nejsou ochotni se jeho 
poznatky vážně zabývat a omezit činnost, devastující životní prostředí. - Do Antarktidy se 
mladý Lorius vydal poté, co v roce 1955 náhodou odpověděl na inzerát a byl přijat do 
expedice se zaměřením na výzkum sněhových vloček a koloběh vody. Se dvěma souputníky 
musel v mrazivé izolaci vědecké stanice vydržet rok. Formativní zkušenost v nepříznivých 
podmínkách jej profesně nasměrovala a Antarktidě „propadl“. Již jako velitel základny si na 
závěr jedné expedice při přípitku whisky s úlomky ledu uvědomil, že bubliny v zamrzlé vodě 
obsahují vzduch minulosti. Následně se v Antarktidě na různých stanicích, z nichž mnohé 
pomáhal budovat, cíleně věnoval vrtům do tisíciletí formovaného ledového krunýře a 
vyhodnocoval odebrané vzorky. Ukázalo se, že složení „uvězněné“ atmosféry se mění s 
hloubkou, odkud pochází, tedy s dobou, kdy ji mráz zakonzervoval. Přes různé nezdary se 
tým „dovrtal“ ke vzduchu v ledu z období před více než čtyřmi sty tisíci lety a nahlédl do 
„přírodních hodin Země“. – Luc Jacquet i prostřednictvím komentáře, jejž namluvil Michel 
Papineschi, chronologicky rekapituluje Loriusovu neobyčejnou kariéru, již provázela úmorná 
rutinní práce (podnikl dvacet dva expedic, v polárních krajích strávil celkem deset let), 
odhaluje jeho životní filozofii a uvažuje o vztahu člověka k Zemi. Vyprávění ilustrují početné 
archivní ukázky s upraveným zvukem ve snaze navodit pocit aktuální přítomnosti a působivé 
záběry „čistého“ a původního prostoru Antarktidy, pořízené během Loriusova „návratu do 
jeho polární minulosti“. V závěru snímku se objevují ukázky z diskusních pořadů, které se 



314 
 

odehrály v době významných klimatických konferencí (Rio de Janeiro, Berlín, Kjóto). 
 –kk- 
 
LUC JACQUET (nar. 5.12.1967, Bourg-en-Bresse, Ain) se od dětství zajímal o přírodu. 
Vystudoval biologii na Lyonské univerzitě (1991) a na univerzitě v Grenoblu (1993). 
Věnoval se ekologickým a ornitologickým výzkumům. V roce 1992 poprvé odjel do 
Antarktidy studovat tučňáky císařské a při té příležitost bez předchozí zkušenosti snímal 
jako kameraman 35mm záběry do filmu švýcarského režiséra Hanse-Ulricha Schlumpfa 
Kongres tučňáků (1993). Rozhodl se věnovat natáčení přírodopisných dokumentů, přičemž 
zpočátku pracoval právě ve funkci kameramana, než přešel k vlastní režii. Jako kameraman 
či režisér se podílel na přírodovědných TV sériích pro děti Pauline à la ferme (1995, Pauline 
na farmě), Camille à la montagne (1996, Camille na horách) nebo na TV pořadu Animal 
Zone. Realizoval několik televizních dokumentů, než se naplno prosadil i komerčně 
úspěšným dokumentárním filmem Putování tučňáků, oceněným Oscarem v kategorii 
dokumentů, Cenou NBR za dokument a nominovaným na Césara za debut a na 
Donatellova Davida za nejlepší evropský film. V roce 2010 založil ekologickou asociaci 
Wild-Touch. Kromě snímků o tučňácích a o Antarktidě natáčí též tituly s tématem lesa. – 
Filmografie: (dokumenty, není-li uvedeno jinak)(kamera) Der Kongress der Pinguine (1993, 
Kongres tučňáků; r. Hans-Ulrich Schlumpf), kr. filmy Lʹhermine, le renard et le blaireau 
(1995, Hranostaj, liška a jezevec; r. Jean-Philippe Macchioni), Le triton et la salamandre 
(1995, Čolek a mlok; r. Jean-Philippe Macchioni), Monsieur Cincle (1996, Pan Skorec; r. 
Jean-Philippe Macchioni), Lʹété des lézards (1996, Léto ještěrek; r. Jean-Philippe 
Macchioni), Les beaux jours de l’hirondelle (1996, Krásné dny vlaštovky; r. Jean-Philippe 
Macchioni) a La falaise aux chamois (1996, Kamzičí útes; r. Jean-Philippe Macchioni), střm. 
filmy Lʹart de vivre dʹune baleine tueuse (2000, Umění žít zabijácké velryby; r. Bertrand 
Loyer) a Comme un manchot sans ailes (2005, Jako tučňák bez křídel; r. Jérôme Maison); 
(režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Lettres australes (1993, Australské dopisy), Un 
voyage en Autriche, Vienne, Salzbourg (1995, Cesta do Rakouska, Vídně, Salcburku), Le 
printemps des phoques de Weddell (1996, Jaro tuleňů Weddellových; + kam.), Le léopard 
de mer: la part de l’ogre (1999, Nenasytný tuleň leopardí; + kam.) a L’astrolabe en Terre 
Adélie (1999, Astroláb v Adélině zemi), La tique et l’oiseau (2001, Klíště a pták; + kam.), 
střm. filmy Une plage et trop de manchots (TV-2001, Pláž plná tučňáků; + spol. sc., kam. - 
TV), Sur le signe du serpent (TV-2004, Ve znamení hada) a Des manchots et des hommes 
(TV-2004, O tučňácích a lidech; + spol. sc., kam. – TV) a Antartique printemps express (TV-
2004, Neklid v Antarktidě; + kam. – TV), celovečerní debut Putování tučňáků (2005, La 
marche de l’empereur; + nám., spol. sc.), hraný dokument o přátelství holčičky a lišky Le 
renard et l’enfant (2007, Léto s liškou; + sc. – V), kr. f. C’était la forêt de pluies (2010, To byl 
deštný prales; + kam.), celovečerní dok. o deštných pralesích Il était une forêt (2013, 
Tajemství lesa; + sc. - V), životopisný dok. o glaciologovi Claudu Loriusovi Nebe a led (2015, 
La glace et le ciel; + sc.), dok. navazující na úspěšný titul Putování tučňáků: Volání oceánu 
(2017, L’empereur; + nám., sc., spol. kam.). -tbk- 
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Nejkrásnější den 
barevný, tragikomedie, road movie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý 
- 113 min. 
 
Původní název: Der geilste Tag. Země původu: SRN. Výrobce: Pantaleon Entertainment, WS 
Filmproduktion. Koprodukce: Warner Bros. Filmproduktion, Erftal Film- und 
Fernsehenproduktion. S podporou: FFFB, FFA, DFFF, Trade and Industry Department 
Republic of South Africa. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 11.8.2016. Mluveno: česky 
(dabováno). – Nejlepší mejdan je ten poslední. 
 
Distribuce: Bontonfilm. Lokace: Jihoafrická republika. SRN – Augsburg (Bavorsko). 
 
AUTOŘI: Režie: Florian David Fitz. Námět: Florian David Fitz. Scénář: Florian David Fitz. 
Kamera: Bernhard Jasper. Druhá kamera: Moritz Kaethner. Architekt: Christian Eisele. 
Návrhy kostýmů: Metin Misdik. Masky: Charlotte Changová, Hannah Chinnakamová. Střih: 
Stefan Essl. Zvuk: Manfred Banach, Stefan Busch (design zvuku). Výkonná produkce: Hannah 
Lea Maagová. Producent: Dan Maag, Matthias Schweighöfer, Marco Beckmann. 
Koproducent: Florian David Fitz, Klaus Dohle. Vizuální efekty: Denis Behnke (supervize), 
Scanline VFX. Hudba: Egon Riedel, Siggi Müller. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Matthias Schweighöfer (Andi), Florian David Fitz (Benno), Alexandra Maria Laraová 
(Mona Winkelmannová), Rainer Bock (dr. Wüst), Robert Schupp (právník), Robert Nickisch 
(ošetřovatel Reiner), Caroline Rappová (L. Gottschallová), Karl Friedrich (Schulze), Frederic 
Linkemann (policista Frederic), Tatja Seibtová, Thomas Limpinsel, Andreja Schneiderová.  
 
Dabing: Tomáš Sagher (Andi), Petr Vágner (Benno), Anna Brousková (Mona 
Winkelmannová), Pavel Schrom (dr. Wüst), Petra Tišnovská, Zbyšek Horák, Zuzana Ščerbová, 
Matěj Havelka, Kristýna Bábková, Radana Herrmannová, Rudolf Kubík, Kateřina Petrová. 
 
Překlad české verze: Blanka Dobrá. Dialogy české verze: neuvedeno. Režie české verze: Jiří 
Balcárek (TS Jiřího Petráska ve studiu Pro-Time).  
 
Tragikomedie natočená jako road movie Nejkrásnější den je druhým režijním počinem 
populárního německého herce Floriana Davida Fitze, který je rovněž autorem námětu a 
scénáře, koproducentem i představitelem jedné ze dvou hlavních rolí. – Třiatřicetiletý flákač 
a pohodář Benno a o tři roky starší klavírista z bohaté rodiny Andi se potkají v hospicu. 
Benno často upadá do bezvědomí a lékař mu našel neléčitelný nádor na mozku. 
Úzkostlivému Andimu, který trpí plicní fibrózou a je téměř stále na kyslíku, může zachránit 
život jen transplantace plic; nalezení dárce je ovšem krajně nepravděpodobné. Mladší muž 
přesvědčí spolupacienta, aby si před smrtí ještě užili a aby pak spáchali sebevraždu. 
Podvodně získají spoustu peněz a vyrazí do Afriky. Zároveň o tom dělají vlastní blog (který 
má nakonec slušnou sledovanost). Doletí do keňské Mombasy a pokračují v cestě starým 
kempinkovým vozem. Andi až později zjistí, že směřují za Bennovou bývalkou Monou, která 
má v Jihoafrické republice svatbu. Benno chce totiž vidět svou dcerku Leni. Po četných 
dobrodružstvích (včetně Andiho ztráty panictví) dorazí na místo, ale setkání s Monou na 
svatební hostině nedopadne dobře. Muži se pak nedokážou vzájemně zastřelit. Pohádají se a 
Benno přítele opustí. Ten náhle dostane zprávu na pager a ihned se vrací do Německa. Tam 
se dozví, že žádná transplantace nebude: sháněli přes něj Benna, protože došlo k záměně 
snímků a muž mozkový nádor nemá. Benno zatím náhodou zjistí od Mony, že Leni po něm 
trpí narkolepsií, což ovšem není smrtelné... I on se vrátí domů. S pomocí personálu hospicu 
oklamou policii, která je stíhá kvůli dluhům. Andi pokojně zemře příteli v náručí. Ten pak 
před soudem prohlásí, že chybná diagnóza bylo to nejlepší, co ho v životě potkalo... – Tvůrci 
se zdařile vyhýbají citovému vydírání, jejich dílo však místy ztrácí tempo a je jen další variací 
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na dané téma, jaké měly mj. i německý snímek Klepání na nebeskou bránu (1997, Knockin’ 
on Heaven’s Door; r. Thomas Jahn) s Tilem Schweigerem a Janem Josefem Liefersem nebo 
americká tragikomedie Než si pro nás přijde (2007, The Bucket List; r. Rob Reiner) s Jackem 
Nicholsonem a Morganem Freemanem. -tbk- 
 
FLORIAN DAVID FITZ (nar. 20.11.1974, Mnichov) odešel po maturitě v roce 1994 do 
Spojených států, kde studoval herectví a hudbu na Bostonské konzervatoři. Pak rok v New 
Yorku pracoval jako číšník a sháněl herecké příležitosti. Uchytil se v britské kočovné 
společnosti, která objížděla Evropu s muzikálem Rocky Horror Picture Show. Následovalo 
angažmá v mnichovském Volkstheatru. V roce 1999 debutoval jako herec v televizi, kde se 
uplatnil v řadě seriálů, např. Verdammt verliebt (Proklatě zamilovaní), Doc Martin (Doktor 
Martin) a zejména seriál Doctor’s Diary – Männer sind die beste Medizin (Deník doktorky), 
v němž ztělesnil postavu arogantního lékaře Meiera, díky níž se stal velmi populární. Za 
titulní roli ve snímku Vincent jede k moři získal německou výroční filmovou cenu Lola a byl 
nominován na tutéž cenu za scénář. Hlavní roli vytvořil také ve svém režijním debutu Ježíš 
mě miluje a po boku Matthiase Schweighöfera i ve svém druhém opusu Nejkrásnější den. 
Nesmíme jej zaměňovat s jeho německým kolegou, hercem Florianem Fitzem (nar. 1967). – 
Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Der Bulle von Tölz – www.mord.de (Big Ben – 
www.vražda.de; r. Hans Werner - TV), Der Verehrer (TV-2002, Ctitel; r. Dagmar 
Dameková), Raus ins Leben (2002, Rychle do života!; r. Vivian Naefeová – TV), Holky to 
chtěj taky 2 (2003, Mädchen, Mädchen 2 – Loft oder Liebe; r. Peter Gersina), 3 Grad kälter 
(2005, O tři stupně chladnější; r. Florian Hoffmeister), Meine verrückte türkische Hochzeit 
(2006, Moje bláznivá turecká svatba; r. Stefan Holtz), Der Himmel über Cornwall (TV-2006, 
Cornwallská romance; r. Michael Faus – TV), Fast ein Volltreffer (TV-2007, Skoro přímý 
zásah; r. Oliver Dommenget), Die Liebe ein Traum (TV-2008, Láska jako sen; r. Xaver 
Schwarzenberger), Männerherzen (2009, Mužská srdce; r. Simon Verhoeven - TV), Wir sind 
die Polizei! (TV-2009, My jsme policie!; r. Lars Becker), Vincent will Meer (2010, Vincent 
jede k moři; r. Ralf Huettner; + sc. - TV), Amigo – Bei Ankunft Tod (TV-2010, Amigo; r. Lars 
Becker - TV), Der Brand (2011, Požár; r. Brigitte Maria Berteleová), Männerherzen... und 
die ganz ganz grosse Liebe (2011, Srdce mužů... a jedna opravdová láska; r. Simon 
Verhoeven – TV), Die Vermessung der Welt (2012, Jak změřit svět; r. Detlev Buck – TV), Da 
geht noch was! (2013, Ještě to jde!; r. Holger Haase; + spol. sc.), Die Lügen der Sieger 
(2014, Lži vítězů; r. Christopher Hochhäusler), Lügen und andere Wahrheiten (2014, Lži a 
další pravdy; r. Vanessa Joppová), Hin und weg (2014, Tam a pryč; r. Christian Zübert), 
Kästner und der kleine Dienstag (TV-2016, Kästner a malé úterý; r. Wolfgang Murnberger), 
Terror (TV-2016; r. Lars Kraume), Willkomen bei den Hartmanns (2016, Vítejte u 
Hartmannových; r. Simon Verhoeven); (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) romantická 
komedie o Marii, která se zamiluje do Ježíše, jenž se vrátil zemi, aby završil konec světa, 
Jesus liebt mich (2012, Ježíš mě miluje; + herec - TV), tragikomedie o putování dvou 
smrtelně nemocných přátel do Afriky Nejkrásnější den (2016, Der geilste Tag; + nám., spol. 
prod., herec). -tbk- 
 
MATTHIAS SCHWEIGHÖFER (nar. 11.3.1981, Anklam, Meklenbursko-Přední Pomořansko, 
Německo) je synem herců Gitty (nar. 1954) a Michaela (nar. 1952) Schweighöferových. Po 
rozchodu rodičů žil s matkou ve Frankfurtu nad Odrou a v Chemnitzu. Do maturity na 
tamním gymnáziu vystupoval ve školních představeních. Následně studoval rok herectví na 
berlínské Vysoké herecké škole Ernsta Busche (Hochschule für Schauspielkunst). Od 
šestnácti let účinkuje v TV filmech a v seriálech (například Ärzte /Lékaři/, Dr. Stefan Frank, 
Polizeiruf 110 /Volejte policii 110 - TV/, Siska (uveden v TV), Tatort /Místo činu - TV/, 
Wanted /Hledaný/), v reklamách, ve videoklipech, ve filmu, v dabingu a na divadle. S 
producentem Danem Maagem působí od roku 2011 ve vlastní filmové produkční 
společnosti Pantaleon Films v Mnichově. Věnuje se i filmové režii a produkci, hudbě a 
zpěvu. Žil střídavě v Berlíně a v Paříži. Jeho partnerkou je skriptka Angelika Ani 
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Schrommová. – Filmografie: (herec, není–li uvedeno jinak) Raus aus der Haus (TV–1994, 
Ven z domu; r. Andreas Dresen), Spuk aus der Gruft (1997, Přízrak ze záhrobí; r. Günter 
Meyer), Ein Mann fällt nicht vom Himmel (TV–1998, Muž nespadne z nebe; r. Sibylle Tafel), 
Freunde (1999, Přátelé; r. Martin Eigler), kr. f. Overdrive (1999, Rychloběh; r. Sönke el 
Bitar), Spuk im Reich der Schatten (TV–1999, Přízrak v říši stínů; r. Günter Meyer), kr. filmy 
3 Tage 44 (2000, 3 dny 44; r. Oliver Dommenget) a Fremdes Land (2000, Cizí země; r. 
Stephan Rick), Küss mich, Frosch (TV–2000, Polib mě, žabáku; r. Dagmar Hirtz), kr. f. Mein 
Freund, seine Mutter und die Elbe (2000, Můj přítel, jeho matka a Labe; r. Kathi Liehrsová), 
Verbotenes Verlangen – Ich liebe meinen Schüler (TV–2000, Zakázaná touha; r. Zoltan 
Spirandelli), Babykram ist Männersache (TV–2001, Dětské haraburdí je mužská záležitost; 
r. Uwe Janson), Herz im Kopf (2001, Srdce v hlavě; r. Michael Gutmann), Mein Vater, die 
Tunte (2001, Můj otec teplouš; r. Uwe Janson), Nachts im Park (2001, V noci v parku; r. 
Uwe Janson), Ballett ist ausgefallen (2002, Balet je propadák; r. Anne Wildová), Die 
Freunde der Freunde (TV–2002, Přátelé přátel; r. Dominik Graf), FeardotCom (2002, 
Strach.com; r. William Malone - V), Die Klasse von ’99 – Schule war gestern – Leben ist 
jetzt(2003, Třída ’99 – včera škola – dnes život; r. Marco Petry), Hamlet X (2003; r. Herbert 
Fritsch), Soloalbum (2003, Sólové album; r. Gregor Schnitzler), Baal (2004; r. Uwe Janson), 
kr. f. Happy End (2004; r. Sebastian Strasser), Kalter Frühling (TV–2004, Studené jaro; r. 
Dominik Graf), Kammerflimmern (2004, Srdeční zástava; r. Hendrik Hölzemann), kr. f. 
Hypochonder (2005, Hypochondr; r. Maggie Perenová), Kombat Sechzehn (2005, Kombat 
šestnáct; r. Mirko Borscht), Modrooká Polly (2005, Polly Blue Eyes; r. Tomy Wigand), 
Schiller (TV–2005; r. Martin Weinhart), střm. f. Der blaue Affe (2006, Modrá opice; r. 
Carsten Unger), Lulu (TV–2006; r. Uwe Janson), Das wilde Leben (2007, Divoký život; r. 
Achim Bornhak), Ein spätes Mädchen (TV–2007, Zpožděná dívka; r. Hendrik Handloegten), 
Fata Morgana (2007; r. Simon Gross), Keinohrhasen (2007, Zajíček bez oušek; r. Til 
Schweiger), Rudý baron (2007, Der rote Baron; r. Nikolai Müllerschön), Der Architekt 
(2008, Architekt; r. Ina Weisseová), Valkýra (2008, Walküre; r. Bryan Singer), kr. f. Wir 
lieben Kino – U–Bahn (2008, Milujeme kino – Metro; r. Hendrik Hölzemann), Marcel Reich–
Ranicki: Mein Leben (TV–2009, Marcel Reich–Ranicki: Můj život; r. Dror Zahavi), Must Love 
Death (2009, Muset milovat smrt; r. Andreas Schaap), Night Train (2009, Noční vlak; r. 
Brian King – V), Zweiohrküken (2009, Kuře s ušima; r. Til Schweiger), 12 Meter ohne Kopf 
(2009, Zátoka pirátů; r. Sven Taddicken – V), 3faltig (2010, Trojjediný; r. Harald Sicheritz), 
Friendship! (2010, Vždy připraven!; r. Markus Goller), Rubbeldiekatz (2011, Škrábej kočku; 
r. Detlev Buck), Russendisko (2012, Ruské disko; r. Oliver Ziegenbalg), Tim Sander goes to 
Hollywood (2012, Tim Sander jde do Hollywoodu; r. Andreas Schaap), Frau Ella (2013, Paní 
Ella; r. Markus Goller; + spol. prod., text písně), anim. f. Keinohrhase und Zweiohrküken 
(2013, Zajíček Bezušáček a ušaté kuře; r. Maya Gräfin Rothkirchová, Til Schweiger; hlas), 
Kokowäah 2 (2013, Kohout na víně 2; r. Torsten Künstler, Til Schweiger), Bibi & Tina: Voll 
verhext! (2014, Bibi & Tina: Plně začarované!; r. Detlev Buck), Irre sind männlich (2014, 
Blázniví jsou mužští; r. Anno Saul), Highway to Hellas (2015, Dálnice do Helady; r. Aron 
Lehmann; spol. prod.), Nejkrásnější den (2016, Der geilste Tag; r. Florian David Fitz; + spol. 
prod.), anim. f. Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek (2016, Robinson Crusoe; r. Vincent 
Kesteloot, Ben Stassen; hlas), Vier gegen die Bank (2016, Čtyři proti bance; r. Wolfgang 
Petersen); (režie, není – li uvedeno jinak) romantická komedie o trampotách mladého 
učitele What a Man (2011, Jaký muž; + spol. sc., spol. prod., herec), komedie o odborníkovi 
přes rozchody Schlussmacher (2012, Rozchodovač; spol. r. Torsten Künstler, + spol. prod., 
herec), komedie o hledání vlastního dítěte Vaterfreuden (2014, Otcovské radosti; spol. r. 
Torsten Künstler, + spol. sc., spol. prod., herec), bláznivá komedie o muži, z něhož se stane 
Chůvák (2015, Der Nanny; + spol. sc., spol. prod., hudba, text a zpěv písně, herec). –jl– 
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Neon Demon 
barevný, mysteriózní thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 118 min. 
 
Původní název: Neon Demon. Země původu: Dánsko, Francie, USA. Výrobce: Space Rocket 
Nation. Ve spolupráci s Vendian Entertainment, Bold Films. S přispěním Danish Film Institute, 
Program Media EU. Ve spolupráci s Danish Broadcasting Corporation Wild Bunch, Gaumont. 
Pro Wild Bunch, Gaumont, Nicolas Winding Refn. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
29.9.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Krása zabíjí. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: USA: Los Angeles, Amboy (Kalifornie), Hollywood, Malibu 
(Kalifornie). 
 
AUTOŘI: Režie: Nicolas Winding Refn. Námět: Nicolas Winding Refn. Scénář: Nicolas 
Winding Refn, Mary Lawsová, Polly Stenhamová. Kamera: Natasha Braierová. Architekt: 
Elliott Hostetter. Návrhy kostýmů: Erin Benachová. Masky: Erin Ayanianová, Shandra Page 
(účesy). Střih: Matthew Newman. Zvuk: Eddie Simonsen (design), Anne Jensenová (design). 
Výkonná produkce: Christophe Riandee, Brahim Chioua, Christopher Woodrow, Michael 
Bassick, Steven Marshall, Michel Litvak, Gary Michael Walters, Jeffrey Stott, Manuel Chiche, 
Matthew Read, Victor Ho, Rachel Diková, Thor Sigurjonsson. Producent: Lene Børglumová, 
Sidonie Dumasová, Vincent Maraval. Koproducent: K. Blaine Johnston, Elexa Ruthová. 
Vizuální efekty: Shant Jordan (supervize), Peter Hjorth (supervize), Sunit Parekh (supervize), 
Tonni Zinck (supervize). Zvláštní efekty: Wayne Burnes (koordinátor). Hudba: Cliff Martinez. 
Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Elle Fanningová (Jesse), Christina Hendricksová (Roberta Hoffmannová), Keanu Reeves 
(Hank), Jena Maloneová (Ruby), Abbey Leeová (Sarah), Bella Heathcoteová (Gigi), Desmond 
Harrington (Jack), Karl Glusman (Dean), Charles Baker (Mikey), (neuveden) Alessandro Nivola 
(módní návrhář). 
 
České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital).  
 
Režisér Nicolas Winding Refn natočil další temný thriller Neon Demon, odehrávající se 
tentokrát ve světě modelingu, v němž opět naplno uplatňuje své postmoderní vidění a sklon 
k mysterióznosti. - Los Angeles, současnost. Začínající modelka, šestnáctiletá Jesse, se 
seznámí s maskérkou Ruby, která ji na výstřední párty představí modelkám Gigi, posedlé 
zlepšováním svého vzhledu pomocí plastické chirurgie, a sarkastické Sarah. Dívka zaujme 
svým nevinným vzhledem šéfku prestižní modelingové agentury Robertu Hoffmannovou. Na 
její radu má tvrdit, že je jí devatenáct let. Po schůzce s mladíkem Deanem, který jí dělal první 
fotky, se Jesse dostane do sporu se správcem zanedbaného motelu. Její pokoj totiž 
zdemoluje zatoulaná puma a on požaduje náhradu. – Dívka uspěje při focení se známým 
fotografem Jackem a později i při castingu na módní přehlídku slavného Roberta Sarna, při 
němž je odmítnuta Sarah. Frustrovaná modelka pak rozbije zrcadlo na toaletě. Jesse se tam 
kvůli ní řízne o střep. Dívku později ošetří v jejím pokoji Dean, který se zde nečekaně stavil a 
který zaplatí Hankovi její dluh. - Jesse se začne chovat jako ostatní modelky a Dean od ní 
odejde. – Do modelčina pokoje vnikne Hank a strčí do hrdla spící dívky dlouhý nůž. Později se 
na ni v noci marně dobývá a vybije si násilí na její sousedce. Vyděšená Jesse najde azyl u 
Ruby, která se stará o přepychové sídlo. Když se s ní chce lesbická maskérka pomilovat, dívka 
(která je ještě panna) se jí ubrání. Zhrzená žena, která pracuje také jako maskérka v pohřební 
službě, pak v márnici obcuje s mrtvolou mladé ženy. Sokyni v domě napadnou žárlící Gigi a 
Sarah. Ruby se k nim přidá a strčí ji do prázdného bazénu, na jehož dně dívka zemře. 
Zkrvavená Ruby později bezvládně leží ve vaně, zatímco dvě modelky ze sebe smývají krev ve 
sprše. - Jacka při práci s Gigi zaujme Sarah, která sem kamarádku přivezla, a přizve ji k focení. 
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Gigi se udělá zle. Tvrdí Sarah, že ze sebe potřebuje dostat Jesse (kterou snědli). Vyzvrací oko 
a pak se zabije nůžkami. Sarah ji nezúčastněně pozoruje a pak si oko strčí do úst… - Režisér 
ve vizuálně opulentním snímku odtažitě předvádí umělý, vycizelovaný svět modelingu i 
emoce a zlo, jež přirozená krása se vší (někdy vypočítavou) nevinností vyvolává. - Snímek byl 
u nás ještě před distribuční premiérou exkluzivně uveden na počátku září 2016 v programu 
Mercedes-Benz Prague Fashion Week. –kat- 
 
NICOLAS WINDING REFN (nar. 29.9.1970, Kodaň) pochází z filmařské rodiny: je synem 
střihače Anderse Refna (nar. 1944) a kameramanky a fotografky Vibeke Windingové (nar. 
1936) a nevlastním bratrem skladatele a zpěváka Kaspera Windinga (nar. 1956). Od deseti 
let žil s rodiči v New Yorku, odkud se v sedmnácti vrátil zpátky do Kodaně kvůli maturitě. 
Pak studoval v New Yorku Americkou akademii dramatického umění (AADA), z níž byl však 
záhy vyloučen. Příliš dlouho nevydržel ani na Dánské filmové škole v Kodani. Díky 
odvysílání krátkého filmu na jednom obskurním kabelovém kanálu získal finanční podporu 
k rozšíření tohoto snímku do celovečerního formátu. Vznikl tak jeden z 
nejpozoruhodnějších debutů 90. let, extrémně násilný a nekompromisní film kultovních 
rozměrů Dealer, na jehož úspěch a styl navázal dvěma pokračováními. Kromě této trilogie 
se i jeho další díla zabývají tématem fascinace dnešní společnosti zločinem a násilím. Do 
hlavní role svého prvního anglicky mluveného filmu Fear X obsadil Johna Turturra. Většina 
jeho děl byla uvedena na prestižních mezinárodních festivalech (mj. Benátky, Sundance, 
Rotterdam, Toronto, Karlovy Vary). Do širšího mezinárodního povědomí se dostal díky 
snímku Drive (mj. Cena za režii na MFF v Cannes 2011, nominace na Cenu BAFTA a na Cenu 
ISA za režii). Poměrně stabilní okruh jeho spolupracovníků tvořili svého času producent 
Henrik Danstrup, kameraman Morten Søborg, střihačka Anne Østerudová, skladatel Peter 
Peter, herci Kim Bodnia, Zlatko Buric a Mads Mikkelsen, herečka a současně režisérova 
žena Liv Corfixenová (nar. 1973). O obou manželích natočil Phie Ambo celovečerní 
dokument Gambler (2006). Winding Refn už také získal dvě ocenění za celoživotní dílo (na 
MFF v Taipei 2006 a na MFF ve Valencii 2007). V roce 2014 spustil ve spolupráci s 
losangeleským labelem Milan Records kurátorský projekt Nicolas Winding Refn Presents, 
který představuje nejen nejnovější trendy filmové hudby, ale uvádí do nových kontextů i 
staré soundtracky. O jeho tvorbě vyšla analytická stať v časopise Cinepur č. 77/2011. – 
Filmografie (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak): kr. filmy Pusher (1994, 
Dealer; + herec; - V) a Fistful of Bullets (1995, Hrst kulek), akční drama z prostředí 
pouličních překupníků drog Pusher (1996, Dealer; + herec) a jeho pokračování Pusher II 
(2004, Dealer 2; + spol. prod. - TV) a Pusher 3 (2005, Dealer 3 - TV), drama ze života 
mladých obyvatel Kodaně, kteří se nedokáží vyhnout násilí, Bleeder (1999; + spol.prod.), 
psychothriller, jehož hrdina pátrá po příčinách a vinících vraždy své ženy, Fear X (2003), 
Číňan (2005, Kinamand; r. Henrik Ruben Genz; herec), detektivní případy podle předlohy 
Agathy Christie s názvem Marple: Towards Zero (TV-2007, Slečna Marplová: Nultá hodina; 
režie – V) a Marple: Nemesis (TV-2007, Slečna Marplová: Nemesis; režie - TV), stylizovaná 
filmová biografie nejslavnějšího britského vězně, známého pod přezdívkou 
hollywoodského herce, Bronson (2008, Bronson), dobrodružná legenda z vikingských dob 
Valhalla Rising (2009, Barbar - V), temný thriller o kaskadérovi, který si přivydělává jako 
nájemný řidič gangsterů, Drive (2011, Drive; režie) s Ryanem Goslingem, dvouminutový f. 
Gucci Première (2012), stylizovaný příběh krvavé pomsty dealerské rodiny ze současného 
Bangkoku Jen Bůh odpouští (2012, Only God Forgives) s Ryanem Goslingem a Kristin Scott 
Thomasovou, mysteriózní thriller z prostředí modelingu Neon Demon (2016, The Neon 
Demon; + nám.) s Elle Fanningovou v roli začínající modelky, jež se stane obětí svých 
kolegyň; (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) Svartur á leik (2012, Okamžik zvratu; r. 
Óskar Thór Axelsson - TV), remake Pusher (2012, Dealer; r. Luis Prieto - V), Dying of the 
Light (2014, Poslední šance na pomstu; r. Paul Schrader – V). -fik- 
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Neonový býk 
barevný, psychologický, 18 přístupnost, 1:2,35, 2–D, MP4, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 101 
min. 
 
Původní název: Boi neon. Země původu: Brazílie, Uruguay, Nizozemsko. Výrobce: Desvía 
Filmes. Koprodukce: Malbicho Cine, Viking Film, Canal Brasil. S podporou: Ancine, Icau, 
Nederlands Filmfonds. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 14.7.2016. Mluveno: portugalsky 
(titulky). – Svůdná směs živočišnosti a nezapomenutelné krásy. Brazilský film Gabriela 
Mascara. 
 
Distribuce: KVIFF Distribution (do 26.10.2025). 
 
AUTOŘI: Režie: Gabriel Mascaro. Scénář: Gabriel Mascaro, Daniel Bandeira (spolupráce na 
scénáři), César Turim (spolupráce na scénáři), Marcelo Gomes (spolupráce na scénáři). 
Kamera: Diego García. Architekt: Maíra Mesquitaová. Návrhy kostýmů: Flora Rebolloová. 
Střih: Fernando Epstein, Eduardo Serrano (dodatečný střih). Zvuk: Fabian Oliver, Mauricio 
D’Orey. Výkonná produkce: Sandino Saravia Vinay, Marleen Slotová. Producent: Rachel 
Ellisová. Koproducent: Sandino Saravia Vinay, Marleen Slotová. Hudba: Otávio Santos, 
Nascinegro & Rachel Bourbon, Claudio Nascimento. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Juliano Cazarré (Iremar), Alyne Santanaová (Cacá), Maeve Jinkingsová (Galega), Carlos 
Pessoa (Zé), Vinicíus de Oliveira (Júnior), Samya de Lavorová (Geise), Abigail Pereiraová 
(Valquíria), Josinaldo de Silva (Negão), Josinaldo Alves (Mário).  
 
České titulky: Zuzana Turková (Filmprint Digital).  
 
Ceny: MFF v Chicagu: Zlatý Hugo za nejlepší film. MFF v Havaně 2015: Zvláštní cena poroty. 
MFF v Rio de Janeiru 2015: nejlepší film, nejlepší herečka ve vedlejší roli (Alyne Santanaová), 
nejlepší scénář (Gabriel Mascaro), nejlepší kamera (Diego García). MFF v Benátkách: Zvláštní 
cena poroty v sekci Benátské horizonty. MFF v Cartageně 2016: nejlepší film. 
 
Druhý celovečerní snímek brazilského filmaře a tvůrce videoartu Gabriela Mascara Neonový 
býk přináší originální pohled na zvláštní svět lidí ze zákulisí brazilského rodea, zvaného 
vaquejada. Téměř v paradokumentární formě sleduje jejich každodenní život a kočování po 
štacích měnícího se kraje na severovýchodě Brazílie, kde zemědělství ustupuje rozvíjejícímu 
se textilnímu průmyslu. – Iremar pracuje jako honák (vaquero). S kolegy Zém a Negãem se 
stará o malé stádo býků a při vaquejadách je vypouští do arény. Jejich šéfovou je rázná 
tanečnice Galega a do party patří i její dcerka Cacá. Všichni cestují a žijí v otlučeném 
náklaďáku, v němž se převáží také dobytek. Iremar se od ostatních honáků liší tím, že má sen 
stát se módním návrhářem nebo aspoň získat práci v textilce. Pro Galegu pečlivě připravuje 
„koňský“ kostým, v němž atraktivní žena vystupuje. Peníze do začátků chce získat tím, že se 
se Zém pokusí na aukci, kam podloudně vniknou díky známé Valquírii, získat sperma 
plemenného hřebce, což se jim nezdaří. Majitel drahé klisny si pak najme Zéa na její 
ošetřování a vymění ho za hezouna Júniora, hrdého na své dlouhé vlasy. Mladík jednou v 
noci orálně uspokojí Galegu, zatímco Iremar se v textilní továrně pomiluje na střihačském 
stole s těhotnou Geise, která tu dělá noční hlídačku a se kterou se seznámil jako s dealerkou 
parfémů. Ráno život pokračuje jako obvykle... – Název je odvozen od hlavní atrakce 
vaquejady, býka natřeného neonovými barvami, jenž se ve snímku objeví jen v krátkém 
záběru. Ve filmu, opírajícím se o působivou kameru Diega Garcíi, vystupují etablovaní 
brazilští herci. Titul byl uveden v předpremiéře v rámci projektu Vary ve vašem kině. 
 -tbk- 
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GABRIEL MASCARO (nar. 24.9.1983, Recife, Pernambuco, Brazílie) vystudoval obor sociální 
komunikace na Federální univerzitě v Pernambucu (EFPE). Svou tvůrčí dráhu začínal v roce 
2008 jako dokumentarista, přičemž jeho snímky byly uvedeny a oceněny na domácích i 
zahraničních festivalech. V celovečerní hrané tvorbě debutoval dramatem Srpnové větry. 
Vedle filmu se věnuje též videoartu; jeho videoinstalace se objevily i v renomovaných 
galeriích, mj. v Guggenheimově muzeu, v MoMa nebo v Muzeu současného umění v 
Barceloně. Jeho druhý snímek Neonový býk získal Zvláštní cenu poroty v sekci Benátské 
horizonty na MFF v Benátkách 2015 a ceny za nejlepší film a za scénář na MFF v Rio de 
Janeiru 2015. – Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) dok. o majitelích 
legendárního vozu „brouk“ KFZ-1348 (2008; spol. r., spol. sc. Marcelo Pedroso), dok. s 
rozhovory majitelů luxusních bytů ve velkých brazilských městech Um lugar ao sol (2009, 
Místo na slunci; + prod.), dok. o rozporech mezi plány urbanistů a obyvatelů měst Avenida 
Brasilia Formosa (2010; + nám., prod.), kr. anim. f. o brazilském výtvarníkovi As aventuras 
de Paulo Bruscky (2010, Dobrodružství Paul Brusckyho; + kam., výtvarník, prod., hlas), dok. 
o sedmi dívkách a jejich týdenní práci v domácnostech Doméstica (2012, Služebné), kr. 
dok. o neslyšícím mladíkovi, který instaluje do aut zvukové systémy, A onda traz, o vento 
leva (2014, Vlna přináší, vítr bere; + kam., výprava), celovečerní hraný debut o dívce, která 
kvůli nemocné babičce opustí město, pracuje na venkově jako traktoristka na kokosové 
farmě a touží být tatérkou, Ventos de agosto (2014, Srpnový vítr; + kam., kostýmy, herec), 
uvedený u nás na MFF Ostrava-Kamera-Oko, Sete corações (2014, Sedm srdcí; r. Dea 
Ferrazová; spol. sc.), snímek o každodenním životě lidí ze zákulisí brazilského rodea 
Neonový býk (2015, Boi neon). -tbk- 
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Nerve: Hra o život 
barevný, thriller, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 97 
min. 
 
Původní název: Nerve. Země původu: USA, Hongkong. Výrobce: Allison Shearmur, Keep 
Your Head. Pro Lionsgate. Ve spolupráci s TIK Films. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
8.9.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Vyzýváme tě. Jsi hráč nebo divák? 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: New York. 
 
AUTOŘI: Režie: Henry Joost, Ariel Schulman. Pomocná režie: Mike Smith (II. režie). Předloha: 
Jeanne Ryanová (román Nerve, 2012). Scénář: Jessica Sharzerová. Kamera: Michael 
Simmonds. Architekt: Chris Trujillo. Návrhy kostýmů: Melissa Vargasová. Střih: Jeff McEvoy, 
Madeleine Gavinová. Zvuk: Thomas Varga. Výkonná produkce: Jeanne Ryanová. Producent: 
Allison Shearmurová, Anthony Katagas. Koproducent: Charles Miller, Orlee-Rose Straussová, 
Stephen Meinen. Vizuální efekty: Eran Dinur (supervize). Zvláštní efekty: Drew Jiritano 
(koordinátor). Hudba: Rob Simonsen. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturg: Randall Poster (hudební supervize), Meghan Currierová (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Stephen A. Pope. 
 
Hrají: Emma Robertsová (Vee), Dave Franco (Ian), Juliette Lewisová (Nancy), Emily 
Meadeová (Sydney), Miles Heizer (Tommy), Kimiko Glennová (Liv), Samira Wileyová 
(Královna hackerů), Colson Baker (Ty), Marc John Jefferies (Wes), Brian Marc (J.P.).  
 
České titulky: Ondřej Beran (Filmprint Digital).  
 
Po found footage hororech Paranormal Activity 3 (2011, Paranormal Activity 3) a Paranormal 
Activity 4 (2012, Paranormal Activity 4) je thriller Nerve: Hra o život třetím společným filmem 
režisérů Henryho Joosta a Ariela Schulmana. – New York, současnost. – Staten Island. 
Půvabná plachá maturantka Vee Delmonicová dobře fotí, líbí se jí kapitán školního 
fotbalového mužstva J.P. a bojí se matce Nancy říct, že ji přijali na kalifornskou uměleckou 
školu (CalArts). Její nejlepší kamarádka Sydney (Syd) je závislá na online hře Nerve, založené 
na principu vadí nevadí. Účastníci se dělí na diváky a hráče. Diváci v přímém přenosu sledují 
hráče, plnící úkoly, jež dostali na mobil. Čím více diváků, tím více peněz přijde hráčům na 
účet. Vee se natruc Syd zaregistruje jako hráčka (@VEE_99). Zamilovaný kamarád Tommy ji 
varuje: hra se nedá vypnout a je nebezpečná; v Seattlu při ní někdo zemřel. Při první výzvě 
dívka v restauraci políbí mladíka, který čte její oblíbenou knihu K majáku. I Ian je hráč. Další 
výzvy je oba nasměrují do luxusního obchodu Bergdorf a do tetovacího salonu. Pak Ian musí 
jet poslepu na motorce a Vee ho jako spolujezdkyně naviguje. Matka Nancy zjistí, že jim na 
účtu přibývají peníze. Ian splní další výzvu: na večíreu přivede Vee. Syd tam právě vypadla ze 
hry, protože nedokázala přelézt ve výšce po žebříku z budovy do budovy. Vee výzvu splní. 
Když Tommy zjistí, že Ian už hru hrál v Seattlu a že s jeho kamarádkou manipuluje, chce dívka 
hru ukončit. Zavolá na policii. Poruší tím pravidla a je označená za práskačku. Unesou ji a z 
účtu zmizí všechny peníze. Vee je teď vězeň. Pro záchranu musí vyhrát finále hry. Ian jí 
objasní, že s dalším hráčem Tyem hru vzdali v Seattlu, když před nimi jeden hráč spadl z 
jeřábu. I oni jsou teď vězni. Jedinou šancí pro oba je vyhrát finále, ale Ian nechá vítězství jí. 
Vee chce Nerve navždy ukončit. Má plán. Spojí se s Tommym a se Sydney. Na ochozech staré 
přístavní budovy čekají maskovaní diváci. Vee a Ian dostanou zbraně. Zvítězí ten, kdo vystřelí 
první… Dívka apeluje na diváky. Ale ti chtějí krev. - Tommy s Královnou hackerů upraví kód 
hry. V aréně se objeví Ty a zastřelí Vee. Záhy každý divák obdrží sms, že se stal spoluviníkem 
vraždy. Jeden po druhém se odhlašují: Nerve je offline. - Vee v Ianově náručí otevře oči. Šlo o 
lest domluvenou s Tyem, který střílel slepými. Vee a Ian (pravým jménem Sam) mají nad 
ránem první rande. - Snímek se odehrává během jedné noci a de facto kopíruje obdobné 
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tituly s hrou na přežití (série Hunger Games či Labyrint). Tvůrci přesvědčivě ukazují, jaká 
nebezpečí a závislosti zdánlivě nevinné hry na internetu skrývají, avšak to je asi tak všechno.
  –kat- 
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Než jsem tě poznala 
barevný, psychologický, romantický, melodrama, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–
D, Dolby Digital, dlouhý – 111 min. 
 
Původní název: Me Before You. Země původu: Velká Británie. Výrobce: New Line Cinema, 
Metro-Goldwyn-Mayer. Pro Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 30.6.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Láska si tě najde i tam, kde to čekáš 
nejmíň. 
 
Distribuce: Forum Film Czech. Lokace: Wales: Pembroke Castle, Pembrokeshire. 
 
AUTOŘI: Režie: Thea Sharrocková. Předloha: Jojo Moyesová (román Me Before You, 2011, 
česky naposledy Než jsem tě poznala, Ikar, Praha 2016). Scénář: Jojo Moyesová. Kamera: 
Remi Adefarasin. Architekt: Andrew McAlpine. Návrhy kostýmů: Jill Taylorová. Střih: John 
Wilson. Zvuk: Tim Fraser. Výkonná produkce: Sue Baden-Powellová. Producent: Karen 
Rosenfeltová, Alison Owenová. Vizuální efekty: Richard Frazer (supervize), BlueBolt. Hudba: 
Craig Armstrong, David Donaldson (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Hudební dramaturgie: Karen Elliottová (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: James 
Grogan. 
 
Hrají: Emilia Clarkeová (Lou Clarková), Sam Claflin (Will Traynor), Janet McTeerová (Camilla 
Traynorová), Charles Dance (Stephen Traynor), Matthew Lewis (Patrick), Stephen Peacocke 
(Nathan), Jenna Colemanová (Treena Clarková), Brendan Coyle (Bernard Clark), Samantha 
Spiroová (Josie Clarkeová), Vanessa Kirbyová (Alicia), Ben Lloyd-Hughes (Rupert), Joanna 
Lumleyová (Mary Rawlinsonová).  
 
České titulky: Helena Čížková (Studio Poeta).  
 
Britská divadelní režisérka Thea Sharrocková debutuje ve filmu adaptací knižního bestselleru 
Než jsem tě poznala, jehož autorka Jojo Moyesová (nar. 1969) napsala i scénář. V 
melodramatickém romantickém příběhu s tématem, připomínajícím např. tituly Zemřít 
mladý (1991, Dying Young; r. Joel Schumacher) nebo Hvězdy nám nepřály (2014, The Fault in 
Our Stars; r. Josh Boone) gradují svou kariéru Emilia Clarkeová (Hra o trůny) a Sam Claflin 
(Hunger Games). – Velká Británie, současnost. Bohatý Will Traynor, jenž se rád věnoval 
adrenalinovým sportům, je ochrnutý poté, co ho srazila motorka. Jeho matka mu najme jako 
společnici trochu naivní a upřímnou Lou Clarkovou, která dosud pracovala jako servírka na 
maloměstě u rodinného sídla Traynorových. Dívka, která se musí starat o příbuzné, chodí s 
místním mladíkem Patrickem. Po počátečních antipatiích se Lou a Will sbližují a pod 
vzájemným vlivem se i proměňují. Když dívka zjistí, že Will uzavřel s rodiči dohodu, podle níž 
počká půl roku, než odjede na švýcarskou kliniku kvůli asistované sebevraždě, snaží se ho 
„vrátit do života“. Oba se zúčastní svatby bývalé Willovy snoubenky a jeho přítele a později 
vyrazí s ošetřovatelem Nathanem na výlet. Louina snaha však Willa neodradí od původního 
plánu... – V pařížské kavárně, kterou mladík před úrazem rád navštěvoval, si Lou čte od něj 
zprávu. Odkázal jí nějaké peníze a chce, aby byla šťastná a aby vyrazila do světa... – 
Vzhledem k tomu, že autorka napsala pokračování After You (2015, Po tobě), lze 
předpokládat, že vznikne i další film s hlavní hrdinkou. 
 
THEA SHARROCKOVÁ (vl. jm. Thea Zoe Sharrock, nar. 11.12.1975, Londýn) pochází z 
novinářské rodiny a část dětství strávila v Keni. Od devíti let navštěvovala Divadelní školu 
Anny Scherové v Londýně. Nedokončila studia filozofie a francouzštiny na Oxfordské 
univerzitě, ale absolvovala režisérské kurzy v Royal National Theatre v Londýně. Působila 
na divadelních scénách v různých funkcích, než se etablovala jako režisérka (mj. Císař 
Jones, Vítr v topolech, Equus, Po tanci, Jak se vám líbí, Rozmarný duch, Misantrop, Osobní 
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strážce) a umělecká ředitelka (Southwark Playhouse). Pro minisérii shakespearovských 
historických dramat BBC The Hollow Crown (V kruhu koruny) natočila hru Henry V (2012, 
Jindřich V. - TV) a pro televizi realizovala též dvě epizody ze seriálu Call the Midwife 
(Zavolejte porodní sestřičky - TV). V kinematografii debutovala režií romantického 
melodramatu o sblížení maloměstské dívky a invalidního bohatého mladíka podle 
bestselleru Jojo Moyesové Než jsem tě poznala (2016, Me Before You) s Emilií Clarkeovou 
a Samem Claflinem. -tbk- 
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Noc oživlých mrtvol 
černobílý, horor, 15 přístupnost, 1:1,37, 2–D, zvuk – 5.1. dlouhý – 90 min. 
 
Původní název: Night of the Living Dead. Země původu: USA. Výrobce: Image Ten. Rok 
copyrightu: 1968. Premiéra: 2.6.2016. Mluveno: anglicky (titulky).  
 
Distribuce: Pannonia Entertainment (do 15.7.2016).  
 
AUTOŘI: Režie: George A. Romero. Scénář: George A. Romero, John A. Russo. Kamera: 
George A. Romero. Masky: Karl Hardman, Marilyn Eastmanová, Bruce Capristo (účesy). Střih: 
George A. Romero. Zvuk: Gary R. Streiner, Marshall Booth. Producent: Russell Streiner, Karl 
Hardman. Zvláštní efekty: Regis Survinski, Tony Pantanello. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Koordinátor kaskadérů: Jacqueline Streinerová. 
 
Hrají: Judith O’Deaová (Barbara), Russell Streiner (Johnny), Duane Jones (Ben), Karl Hardman 
(Harry Cooper), Keith Wayne (Tom), Judith Ridleyová (Judy), Marilyn Eastmanová (Helen 
Cooperová), Kyra Schonová (Karen Cooperová), Bill Hinzman (zombie), Charles Craig 
(zombie), Frank Doak (vědec), George Kosana (šerif McClelland).  
 
České titulky: Pannonia Entertainment.  
 
Klíčové dílo subžánru zombie hororu Noc oživlých mrtvol (1968) je autorským režijním 
debutem George A. Romera, vycházejícího z prostředí amerického undergroundu. Nezávislá 
malá produkce se stala komerčním hitem a znamenala zlom v Romerově kariéře. Jedno z 
klasických děl kinematografie se vyznačuje stylovou čistotou, temným sarkastickým tónem a 
mimořádnou emotivní působivostí černobílého obrazu. Syžet vychází ze schématu skupinky 
lidí, ohrožované v uzavřeném prostoru nebezpečím. – Mladá Barbara se musí ukrýt v domě u 
pumpy kdesi v Pensylvánii před zombiem, který zabil jejího bratra Johnnyho. Přidá se k ní 
černoch Ben a později dvojice v domku objeví ještě manželé Cooperovy s nakaženou dcerou 
a milence Toma a Judy. Ze zpráv vědí, že zombiové (vzniklí v důsledku neúspěšného pokusu 
NASA) napadli celou zemi. V boji s nimi všichni postupně přijdou o život. Poslední zemře Ben, 
jehož zastřelí zachránci... – Snímek byl u nás uveden v roce 1992 na videu pod názvem Noc 
žijících mrtvých. George A. Romero dále natočil obdobné tituly Dawn of the Dead (1978, 
Úsvit mrtvých - V), Day of the Dead (1985, Den mrtvých - V), Země mrtvých (2005, Land of 
the Dead), Diary of the Dead (2007, Deník mrtvých – V) a konečně Survival of the Dead 
(2009, Přežití mrtvých). Kromě toho mj. vznikly remake Night of the Living Dead (1990, Noc 
oživlých mrtvol; r. Tom Savini – V), Noc oživlých mrtvol 3D (2006, Night of the Living Dead 
3D; r. Jeff Broadstreet), Night of the Living Dead 2 (2016, Noc oživlých mrtvol 2; r. Jerome 
Cloutier), Night of the Living Dead: Resurrection (2012, Noc oživlých mrtvol: Vzkříšení; r. 
James Plumb) a další remake původního díla Night of the Living Dead (2014, Noc oživlých 
mrtvol; r. Chad Zuver). 
 
GEORGE A. ROMERO (vl. jm. George Andrew Romero, nar. 4.2.1940, Bronx, New York) má 
po rodičích kubánské a litevské předky. Už ve čtrnácti letech natáčel amatérské 8mm filmy. 
Vystudoval design a divadlo na Carnegie-Mellonově institutu v Pittsburghu, kde se usadil a 
kde vznikla většina jeho děl. S přáteli založil společnost Image Ten Productions, 
specializovanou na výrobu průmyslových a reklamních snímků. S minimálními prostředky 
natočil dnes už klasický autorský zombie horor Noc žijících mrtvých, jenž ho rázem zařadil 
mezi přední představitele žánru a jejž v průběhu své kariéry různými způsoby obměňoval. 
Pracoval rovněž pro televizi; jako režisér a producent seriálu sportovních dokumentů 
Winners (1973, Vítězové), jako spolurežisér a výkonný producent speciálu Magic at the 
Roxy (1976, Kouzelníci v Roxy) a jako scenárista a výkonný producent hraného seriálu Tales 
from the Darkside (1984-88, Příběhy z temnot – TV). Od poloviny 70. let často 
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spolupracoval s brilantním maskérem a trikařem Tomem Savinim. Jeho nejlepší filmy, na 
nichž se zpravidla podílel ve více funkcích, se při zcela vážném pojetí, akcentovaném 
názorným zobrazením násilí, vyznačují výraznými prvky sociální satiry. Některé z nich se 
dočkaly remaků, s nimiž neměl nic společného (Úsvit mrtvých – 2004, Noc oživlých mrtvol 
3D – 2006 aj.), stejně jako s celou záplavou odvozenin a kopií. Za své dílo, jež položilo 
základy moderního filmového hororu, byl vyznamenán na Fantafestivalu v Římě (1993), na 
Filmovém festivalu hororu v New Yorku (2002) a na Katalánském MFF v Sitges (2007). V 
roce 2015 byl hostem MFF v Karlových Varech. Jeho druhou manželkou byla herečka 
Christine Forrestová (1981-201?), s níž vychoval dvě děti. Vedle amerického má i kanadské 
občanství a žije v Torontu se svou třetí ženou Suzanne Desrocherovou. Syn z prvního 
manželství Cameron Romero (nar. 1972) pracuje jako režisér a producent. – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) příběh skupiny lidí, bránících se v osamělém venkovském 
domě útoku zombiů, Noc oživlých mrtvol (1968, Night of the Living Dead; + spol. sc., kam., 
střih, herec), romantický příběh mladíka, hledajícího své místo v životě, There’s Always 
Vanilla (1971, Vždycky je tu vanilka; + kam., střih, hlas), horor o ženě, jež si začne zahrávat 
s čarodějnictvím a přestane rozlišovat mezi realitou a fikcí, Hungry Wives (1972, Hladové 
manželky; + sc., kam., střih), poznamenaný zásahy distributora, příběh městečka, 
nakaženého virem biologického moru, The Crazies (1973, Podivní; + sc., střih, herec), střm. 
dok. O.J. Simpson: Juice on the Loose (1974, O.J. Simpson: Nespoutaná energie; + střih), 
příběh mladíka, jenž se domnívá, že je upírem, Martin (1976; + sc., střih, herec), úspěšné 
pokračování jeho prvotiny Dawn of the Dead (1978, Úsvit mrtvých; + sc., střih, herec – V), 
ambiciózní snímek, přenášející artušovskou legendu do současného prostředí kočovných 
herců, Knightriders (1981, Rytíři; + sc., spol. střih – V) s Edem Harrisem, komiksová 
parafráze podle povídek Stephena Kinga Creepshow (1982; + spol. střih – V), závěrečný 
film z volné trilogie o zombiích Day of the Dead (1985, Den mrtvých; + sc., herec), horor o 
zvířeti, ohrožujícím ochrnutého člověka, jemuž má sloužit, Monkey Shines (1988, Vražedná 
opice; + sc. – V), adaptace povídky Edgara Allana Poea The Facts in the Case of Mr. 
Valdemar (Fakta v případu pana Valdemara; + sc.) do diptychu Due occhi diabolici (1990, 
Dvě ďábelské oči – V), horor podle románu Stephena Kinga The Dark Half (1991, Temná 
polovina; + sc., spol. prod. – V) s Timothym Huttonem, příběh muže, který se jednoho dne 
probudí bez tváře a začne se mstít všem, kdo ho ponižovali, Bruiser (2000, Drtič; + sc. – V) s 
Jasonem Flemyngem, horor, navazující na populární trilogii, Země mrtvých (2005, Land of 
the Dead; + sc.), další pokračování Diary of the Dead (2007, Deník mrtvých; + sc., herec – V) 
a Survival of the Dead (2009, Přežití mrtvých; + sc., spol. prod.); (herec) Flight of the Spruce 
Goose (1986, Let Vyšňořené husy; r. Lech Majewski), Mlčení jehňátek (1990, The Silence of 
the Lambs; r. Jonathan Demme), Dead Eyes Open (2006, Mrtvé oči dokořán; r. Ralf 
Möllenhoff), A Fish Story (2013, Rybí příběh; r. Matt Birman); (scénář, není-li uvedeno 
jinak) Creepshow 2 (1987, Plíživý děs; r. Michael Gornick – V), segment Cat from Hell 
(Kočka z pekla) z filmu Tales from the Darkside: The Movie (1990, Příběhy z temnot: Film; r. 
John Harrison – V), Night of the Living Dead (1990, Noc oživlých mrtvol; + spol. nám., spol. 
prod. – V); (podíl na výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Deadtime Stories (2009, 
Strašidelné příběhy; r. Jeff Monahan, Michael Fischa, Tom Savini; + herec – V), Podivní 
(2010, The Crazies; r. Breck Eisner), Deadtime Stories 2 (2011, Strašidelné příběhy 2; r. 
Matt Walsh, Jeff Monahan, Michael Fischa; + herec). -mim- 
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Noční zvířata 
barevný, psychologický, kriminální, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, 7.1, dlouhý 
– 117 min. 
 
Původní název: Nocturnal Animals. Země původu: USA. Výrobce: Fade To Black, Artina Films 
(spolupráce), Focus Features (zákazník). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 24.11.2016. 
Mluveno: anglicky (titulky). – Láska se beztrestně zahodit nedá. 
 
Distribuce: CinemArt (do 24.11.2019). Lokace: USA: Kalifornie - Los Angeles. 
 
AUTOŘI: Režie: Tom Ford. Předloha: Austin Wright (román Tony and Susan, 1993, česky 
Noční zrůdy, nakl. Motto, Praha 1995, naposledy jako e-kniha Tony & Susan, nakl. Argo, 
Praha 2013). Scénář: Tom Ford. Kamera: Seamus McGarvey. Architekt: Shane Valentino. 
Návrhy kostýmů: Arianne Phillipsová. Masky: Donald Mowat, Yolanda Toussiengová (účesy). 
Střih: Joan Sobelová. Zvuk: Scott Harber, Lori Doviová, Lon Bender (design zvuku, supervize), 
Kris Fencke (design zvuku), Leslie Shatz (poradce). Producent: Tom Ford, Robert Salerno. 
Koproducent: Diane L. Sabatiniová. Vizuální efekty: Case Schatz (supervize), The Third Flor 
Visualization Studio, Outpost VFX, Rushes, The Flying Colour Company. Zvláštní efekty: Eric 
Frazier (supervize). Hudba: Abel Korzeniowski. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Hudební dramaturgie: Ian Neill (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Jack Gill. 
 
Hrají: Amy Adamsová (Susan Morrowová), Jake Gyllenhaal (Tony Hastings/Edward Sheffield), 
Michael Shannon (poručík Bobby Andes), Aaron Taylor-Johnson (Ray Marcus), Isla Fisherová 
(Laura Hastingsová), Ellie Bamberová (India Hastingsová), Armie Hammer (Hutton Morrow), 
Karl Glusman (Lou), Rob Aramayo (Turk), Laura Linneyová (Anne Suttonová), Andrea 
Riseboroughová (Alessia), Michael Sheen (Carlos), India Menuezová (Samantha Morrowová), 
Imogen Waterhouseová (Chloe), Jena Maloneová (Sage Rossová), Kristin Bauer van 
Stratenová (Samantha Van Helsingová).  
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital).  
 
Ceny: MFF v Benátkách 2016: Stříbrný lev za režii (Tom Ford). Zlatý glóbus: nejlepší herec ve 
vedlejší roli (Aaron Taylor-Johnson), (nominace) nejlepší režie (Tom Ford), nejlepší scénář 
(Tom Ford). - Oscar: (nominace) nejlepší herec ve vedlejší roli (Michael Shannon). Cena 
BAFTA: (nominace) nejlepší film, nejlepší herec (Jake Gyllenhaal), nejlepší herec ve vedlejší 
roli (Aaron Taylor Johnson), nejlepší scénář-adaptace (Tom Ford), nejlepší kamera (Seamus 
McGarvey), nejlepší původní hudba (Abel Korzeniowski), nejlepší výprava (Shane Valentino, 
Meg Everistová), nejlepší masky a účesy (Donald Mowat, Yolanda Toussiengová). 
 
Až jedenáct let po svém úspěšném filmovém debutu Single Man (2005, A Single Man) natočil 
známý módní návrhář Tom Ford druhý snímek, adaptaci románu Austina Wrighta z roku 
1993. Děj přenesl do současnosti a umístil do Los Angeles a západního Texasu. V poměrně 
sofistikované konstrukci se paralelně odehrávají dva příběhy: kriminální thriller, který z 
rukopisu bývalého manžela čte atraktivní Susan Morrowová, a zároveň se ve vzpomínkách 
odvíjí Susanina minulost. – Po vernisáži výstavy, kde jsou „exponáty“ obludně tlusté 
obstarožní nahé modelky a jejich videa, dostane galeristka Susan Morrowová do své 
supermoderní vily balíček s rukopisem knihy exmanžela Edwarda Sheffielda. Její současný 
muž Hutton Morrow, bohatý manažer, má finanční potíže, a žena později pochopí, že je jí 
nevěrný. – Susan se začte do knihy a zároveň vzpomíná na seznámení s Edwardem, na 
vzájemné odcizení, na to, jak byla s milencem Huttonem na potratu a jak je pak Edward viděl 
spolu. Během čtení má telefonický rozhovor s dospělou dcerou a domluví si mailem s 
Edwardem schůzku. – V knize spisovatel líčí drama Tonyho Hastingse (hraje jej rovněž Jake 
Gyllenhaal), který se vydá s manželkou Laurou a dospívající dcerou Indiou na dovolenou. V 
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noci mají na silnici v západním Texasu incident s trojicí patrně zfetovaných grázlů. Ti odvezou 
matku a dceru. Muže nechají v pustině. Tony druhý den vše ohlásí a později najde s 
policistou Bobbym Andesem mrtvá těla. Zločinci matku a dceru znásilnili a brutálně zabili. – 
Andes postupně najde jednoho z nich Loua, který je uvězněn. Druhý muž Turk patrně zemřel 
při loupeži. Třetího grázla Raye Marcuse zadrží Andes po roce s Tonym. Když je zločinec 
propuštěn pro nedostatek důkazů, přemluví kriminalista, umírající na rakovinu, Tonyho, aby 
vzali spravedlnost do vlastních rukou. Andes zastřelí Loua při pokusu o útěk a Tony objeví 
Raye v boudě, kde ke zločinu došlo. Vystřelí na provokujícího zločince, a ten ho srazí 
pohrabáčem. Když se Tony probere je Ray mrtev. Vypotácí se ven, upadne na pistoli, ta 
vystřelí a on zemře. – Susan jde na schůzku s Edwardem. V restauraci na něj čeká dlouho a 
patrně marně... – Název Noční zvířata má více významů: Edward manželce říkal kvůli její 
nespavosti, že je noční zvíře, zároveň však titul může upomínat na název původního českého 
vydání Noční zrůdy (což se týká brutálních vrahů). – Amy Adamsová se současně objevuje v 
hlavní roli špičkové lingvistky, doktorky Banksové, ve sci-fi thrilleru Příchozí (2016, Arrival; r. 
Denis Villeneuve). -tbk- 
 
TOM FORD (vl. jm. Thomas Carlyle Ford, nar. 27.8.1961, Austin, Texas) pochází z rodiny 
realitních agentů. Větší část dětství strávil u prarodičů na ranči v texaském Brownwoodu a 
od jedenácti let vyrůstal v novomexickém Sante Fe, kam se rodina přestěhovala. Začal 
studovat historii umění na Newyorské univerzitě (NYU), ale po dvou semestrech školu 
opustil a živil se jako reklamní herec v Los Angeles. Vrátil se do New Yorku, aby studoval 
architekturu na Parsonsově škole designu. Později však přešel na její pařížskou pobočku a 
změnil si hlavní předmět na studium módy. Po absolutoriu v roce 1985 pracoval u 
prominentních oděvních návrhářů Cathy Hardwickové a Perryho Ellise. V roce 1990 
přesídlil do Milána a stal se návrhářem ženského odívání u Gucciho. V době, kdy byl 
kreativním ředitelem (1994-2004), se mu podařilo nejen výrazně změnit image firmy (retro 
a sex), ale také významně rozšířit nabídku o oděvy pro různé příležitosti a o bytové 
zařízení. Pak založil vlastní společnost, specializující se na pánskou módu, módní brýle a 
zkrášlující prostředky. V posledních letech obrátil svůj zájem také k filmu v rámci vlastní 
společnosti Fade to Black Productions. Oba jeho režijní pokusy, vycházející z literárních 
předloh, vzbudily zaslouženou pozornost v odborných kruzích i mezi diváky a také získaly 
řadu ocenění, Single Man mj. nominaci na Cenu ISA za první scénář a za první film a Noční 
zvířata Velkou cenu poroty na MFF v Benátkách a nominace na Zlatý glóbus a Cenu BAFTA 
za scénář i za režii. Jeho životním partnerem je od roku 1987 módní novinář Richard 
Buckley, s nímž se v roce 2014 oženil a s nímž vychovává syna. – Filmografie: (herec) 
Zoolander (2001, Zoolander; r. Ben Stiller); (režie, není-li uvedeno jinak) citlivá adaptace 
románu Christophera Isherwooda o anglickém profesorovi, hluboce zasaženém smrtí 
životního partnera, Single Man (2009, A Single Man; + spol. sc., spol. prod.) s Colinem 
Firthem, psychologický thriller podle románu Austina Wrighta o galeristce, vykolejené 
rukopisem románu bývalého manžela, připomínajícím jejich vztah, Noční zvířata (2016, 
Nocturnal Animals; + sc., spol. prod.) s Amy Adamsovou a Jakem Gyllenhaalem. -
mim- 
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O kuřatech a lidech 
barevný, fantastický, černá komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, BRD-K, Dolby 
Atmos, dlouhý – 117 min.   
 
Původní název: Maend & høns. Země původu: Dánsko, SRN. Výrobce: M&M Productions / 
DCM Productions. Koprodukce: Studio Babelsberg / Film i Väst. Ve spolupráci s FilmFyn / 
ZDF/Arte / Nadcon Film. S podporou DFI / DR / Eurimages / DFFF / FFA. Rok výroby: 2015. 
Premiéra: 14.1.2016. Monopol: Film Europe. Mluveno: dánsky (české titulky). – Některá 
vejce padají příliš daleko od stromu.   
 
AUTOŘI: Scénář: Anders Thomas Jensen. Režie: Anders Thomas Jensen. II. režie: Peter 
Hjorth. Kamera: Sebastian Blenkov. Hudba: Frans Bak, Jeppe Kaas. Různé skladby a písně. 
Výprava: Mia Stensgaardová. Kostýmy: Manon Rasmussenová. Střih: Anders Villadsen. 
Zvuk: (design) Nino Jacobsen; Jakob Garfield-Havsteen. Vizuální efekty: (supervize) Peter 
Hjorth. Zvláštní efekty: (supervize) Peter Hjorth. Zvláštní maskérské efekty: Morten 
Jacobsen, Thomas Foldberg. Koordinátor kaskadérů: Deni Jordan. Výkonní producenti: 
Christoph Fisser, Carl L. Woebcken, Henning Molfenter, Dario Suter, Christoph Daniel, Marc 
Schmidheiny, Joel Brandeis. Producenti: Kim Magnusson, Tivi Magnusson. České titulky: 
Helena Březinová (Filmprint Digital).  
 
HERCI: Mads Mikkelsen (Eliáš), David Dencik (Gabriel), Nikolaj Lie Kaas (Řehoř), Søren 
Malling (František), Nicolas Bro (Josef), Philip Møller (Døds Bo), Ole Thestrup (starosta 
Flemming Abbott), Bodil Jørgensenová (Ellen Abbottová), Birthe Neumannová (Inger), 
Kirsten Lehfeldtová (doktorka Abbottová); (hlas) Karen Marie Jensenová (vypravěčka). 
  
Po deseti letech, kdy se věnoval psaní scenářů, se Anders Thomas Jensen ve svém čtvrtém 
autorském celovečerním snímku, černé komedii O kuřatech a lidech, vrátil k režii i ke svým 
oblíbeným hercům (mj. Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro, Ole Thestrup), s nimiž 
pracoval ve svém předchozím filmu Adamova jablka (2005, Adams aebler). – Padesátník Eliáš 
a o něco mladší Gabriel se po smrti otce z videozáznamu dozvědí, že jsou adoptovaní; každý 
měl jinou matku, ale obě dvě zemřely. Jejich biologickým otcem byl Evelio Thanatos. Gabriel, 
který učí na univerzitě evoluční psychologii, zjistí, že Evelio, odborník na kmenové buňky, 
vyloučený v roce 1966 z akademické obce, žije na ostrově Ork, a tak se tam oba vydají. Ve 
zchátralém bývalém sanatoriu najdou nevlastní dospělé bratry, Františka, který na potkání 
mlátí lidi vycpanými zvířaty, Řehoře, toužícího po děvčatech, a obézního Josefa. Ti se chovají 
k příbuzným nepřátelsky a nepustí je k nemocnému otci. Dojde ke rvačce, po níž Gabriel s 
Eliášem najdou útočiště u starosty Flemminga a jeho dcery, padesátnice Ellen. Druhý den se 
pětice sourozenců po další potyčce usmíří a Gabriel a Eliáš se ubytují v sanatoriu. Kromě 
všudypřítomné drůbeže a králíků je zde plemenný býk Izák VIII. Evelio byl podivín a tyran. 
Gabriel a Eliáš najdou v otcově pokoji jeho starou mrtvolu. Po pohřbu se Gabriel stane 
hlavou rodiny a snaží se sourozence socializovat. Všichni kromě Eliáše si díky němu užijí s 
„děvčaty“ v pečovatelském domě. Po neshodě s Františkem, který zmlátil ředitelku mateřské 
školky, chce Gabriel odjet s Ellen. Při loučení však zahlédne slepici s kopyty a kuře s oháňkou. 
V otcově sklepní laboratoře zjistí, že Evelio křížil druhy: Josef je zčásti myš, Řehoř pes, 
František slepice a Eliáš býk (proto má téměř pořád erekci). Matky všech při porodech, 
provedených smrtícím císařským řezem, zemřely. Bratři žijí na Orku v domácnosti, v níž 
nechybí děti, ženy a zvířata... - Žánrově obtížně zařaditelný snímek drží diváka celou dobu v 
šachu; kromě svérázných protagonistů se svérázným chováním a hláškami přináší černý 
humor, bizarní momenty a nechybí mu napětí. –kat-       
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Obr Dobr 
barevný, dobrodružný, rodinný, fantasy, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, Dolby Atmos, 
dlouhý – 118 min. 
 
Původní název: The BFG: The Big Friendly Giant. Země původu: USA. Výrobce: 
Kennedy/Marshall. Pro Amblin Entertainment, Reliance Entertainment. Ve spolupráci s 
Walden Media. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 1.9.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Od 
člověčích fazolí, které vytvořily E.T. Mimozemšťana, a autora Karlíka a továrny na čokoládu. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: Velká Británie: ostrov Skye, Londýn, 
Woodstock. Kanada: Vancouver.  
 
AUTOŘI: Režie: Steven Spielberg. Předloha: Roald Dahl (kniha The BFG, 1982, česky Obr 
Dobr, naposledy nakladatelsví Euromedia, Praha 2012). Scénář: Melissa Mathisonová. 
Kamera: Janusz Kaminski. Architekt: Rick Carter, Robert Stromberg. Návrhy kostýmů: 
Joanna Johnstonová. Masky: Lois Burwellová (návrhy masek), Kay Georgiouová (účesy). 
Střih: Michael Kahn. Zvuk: Gary Rydstrom (design zvuku). Výkonná produkce: Kathleen 
Kennedyová, John Madden, Kristie Macosko Kriegerová, Michael Siegel. Producent: Steven 
Spielberg, Frank Marshall, Sam Mercer. Koproducent: Adam Somner, Melissa Mathisonová. 
Animace: Jamie Beard (supervize). Vizuální efekty: Guy Williams (supervize), Weta Digital (+ 
animace), Stereo D. Zvláštní efekty: Joel Whist (koordinátor). Hudba: John Williams. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Marny Engová. 
 
Hrají: Mark Rylance (obr Dobr), Ruby Barnhillová (Sophie), Penelope Wiltonová (královna), 
Jemaine Clement (Flákožrout), Rebecca Hallová (Mary), Rafe Spall (pan Tibbs), Bill Hader 
(Krvešpunt), Olafur Darri Olafsson (Děvozmar), Adam Godley (Drtichlap), Michael David 
Adamthwaite (Řezníček), Daniel Bacon (Kostikřap).  
 
Dabing: Pavel Tesař (obr Dobr), Michaela Skalníková (Sophie), Ota Jirák (Flákožrout), Kryštov 
Hádek (pan Tibbs), Matěj Hádek (Krvešpunt), Dana Syslová (královna), Irena Máchová 
(Mary).  
 
Překlad české verze: Helena Šváchová (s použitím knižního překladu Jana Jařaba). Dialogy 
české verze: Pavlína Vojtová. Režie české verze: Alice Hurychová (LS Productions dabing).  
 
Adaptace pohádky Obr Dobr britského spisovatele Roalda Dahla (1919-1990) v režii Stevena 
Spielberga je věnována scenáristce Melisse Mathisonové (1950-2015), která se slavným 
filmařem spolupracovala už na snímku E.T. - Mimozemšťan (1982, E.T.: The Extra-Terrestrial). 
- Londýn, 80. léta 20. století. Desetiletá Sophie v sirotčinci nemůže spát. S přikrývkou, 
brýlemi a knihou ji odnese v kapse obr do svého domu v Obří zemi. Zvláštně komolí slova. Se 
svými osmi metry tady platí za drobečka. Je vegetarián, zatímco ostatních devět obrů žere 
lidi. Sophie u něho musí zůstat navždy, protože venku jí hrozí nebezpečí. Obr sní páchnoucí 
fňokurky, nic jiného tady neroste. Jde chytat sny a dívenka přes jeho námitky vyrazí s ním. 
Naneštěstí probudí zlé obry. Ti si pod vedením Flákožrouta se „záprtkem“ zahrají házenou. 
Sophie se schová, ale Flákožrout pozná, že je tu někde čoklověk. - Sophie dá svému únosci, 
kterého kdysi někdo nazval Moc Hodným Obrem, jméno Dobr. V Zemi snů nachytají sny. 
Zatímco je Dobr v Londýně fouká zvláštní trumpetou do pokojů spících lidí, ostatní obři 
hledají v jeho příbytku čoklověka. Pokračují v tom, i když se Dobr vrátí. Sophie se schová a 
oni nakonec vyrazí za potravou do Londýna. Dívku napadne, jak se lidožroutů zbavit: připraví 
pro královnu sen, jak obři jedí děti. Ve snu bude ona i Dobr a až se královna probudí, uvidí je i 
ve skutečnosti. – Když se panovnice, která před spaním četla v novinách o tom, že v noci 
zmizely děti, probudí, sen pokračuje skutečností: na parapetu vidí Sophii, která jí vše vypoví. 
Zachová chladnou hlavu a pozve dívenku a Dobra na snídani do paláce. Nechá si vše vysvětlit 
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a s armádou vymyslí postup, jak se lidožroutských obrů zbavit. Obr Dobr dovede vojenské 
helikoptéry do Obří země. Aby byli kanibalové snazší kořistí, namíchali jim se Sophií sen, jenž 
v nich má vzbudit strach a lítost. Letectvu se pak podaří všech devět pochytat a vyklopit je na 
dalekém ostrově kdesi v moři. Aby neumřeli, dostanou semena fňokurek i fňokurky. - Obr 
Dobr spokojeně pěstuje v Obří zemi zeleninu, loví sny a dál je v noci fouká lidem. Sophie 
zůstala u královny. Ví, že když z okna zavolá na přítele, on ji v Obří zemi slyší... – Spielbergovi 
se pomocí digitálních triků podařilo zachovat poetiku i jemný humor předlohy. Po 
pomalejším začátku, kdy se obr Dobr ve svém bizarním (počítačově vytvořeném) příbytku 
sbližuje se Sophií, dostává příběh spád, když nesourodá dvojice vyhledá královnu. Panovnice 
i její okolí dostojí pověsti o britském klidu, zejména když pozvaný Dobr dorazí (po čtyřech) do 
Buckinghamského paláce. – Snímek je po animovaném televizním filmu The BFG (1989; r. 
Brian Cosgrove) druhou adaptací Dahlovy knihy.  –kat- 
 
STEVEN SPIELBERG (vl. jm. Steven Allan Spielberg, nar. 18.12.1946, Cincinnati, Ohio) pochází z 
ortodoxní židovské rodiny elektroinženýra, jehož předkové přišli z Ukrajiny. Vyrůstal v New 
Jersey a v arizonském Phoenixu a už od dětství se intenzivně zajímal o film. Jako amatér 
natočil řadu filmů 8mm kamerou, např. středometrážní válečný snímek Escape to Nowhere 
(1961, Útěk nikam), s nímž vyhrál amatérskou soutěž, nebo celovečerní film Firelight (1963, 
Světlo ohně), předznamenávající jeho pozdější zájem o vědecko-fantastický žánr. Po rozvodu 
rodičů dokončil středoškolská studia v kalifornské Saratoze a přestěhoval se do Los Angeles. 
Kvůli špatným známkám nebyl přijat na filmovou fakultu Jihokalifornské univerzity (USC) a 
vystudoval angličtinu na California State College v Long Beach. Výrazně na sebe upozornil 
prvním pokusem na 35mm formátu, krátkým filmem bez dialogů o dvojici mladých lidí 
Amblin’ (1968, Na toulkách; + sc.). Na jeho základě získal angažmá u společnosti Universal, 
kde nejdříve režíroval epizody TV seriálů Night Gallery (Noční galerie), Marcus Welby, M.D. 
(Dr. Marcus Welby), The Name of the Game (Honba za slávou), The Psychiatrist (Psychiatr), 
Columbo (uveden v TV) a Owen Marshall: Counsellor at Law (Advokát Owen Marshall). 
Prosadil se metaforickým televizním thrillerem Duel (mj. Velká cena na MFF v Avoriazu, Cena 
za první film na MFF v Taormině), jenž mu zajistil celosvětovou proslulost a mimo USA se 
promítal i v kinech. Už filmovým debutem Sugarlandský expres (Cena za scénář na MFF v 
Cannes), natočeným podle skutečné události, naznačil mimořádně vyvinutý smysl pro 
atraktivní látky, jejž vzápětí potvrdil jedním z největších trháků 70. let, adaptací bestselleru 
Petera Benchleyho Čelisti, vyznamenaným Oscary za hudbu, střih a zvuk. Následovala 
úspěšná sci-fi Blízká setkání třetího druhu (nominace na Oscara za režii), na niž později 
navázal svým nejznámějším snímkem E.T. – Mimozemšťan (Ceny NSFC a LAFCA za režii, 
nominace na Oscara za režii a za nejlepší film), který se zařadil ke klasickým dílům moderní 
světové kinematografie. Už předtím se Spielberg spojil s kolegou a přítelem Georgem 
Lucasem, pro něhož zfilmoval ve stylu filmových seriálů 30. let osudy neohroženého 
archeologa Indiany Jonese ve snímku Dobyvatelé ztracené archy (nominace na Oscara za 
režii) a v dalších třech pokračováních. Jako úspěšný hollywoodský tvůrce pomáhal mladším 
kolegům a v roce 1984 založil vlastní výrobní společnost Amblin Entertainment (nazvanou 
podle jeho profesionální prvotiny). V touze překročit vlastní stín komerčního režiséra natočil 
ambiciózní adaptaci románu Alice Walkerové Purpurová barva (Cena DGA za režii, nominace 
na Oscara za nejlepší film) a v tomto duchu se nesla i jeho další tvorba (Říše slunce, Navždy). 
V 90. letech navázal na linii komerčních úspěchů pohádkovým příběhem Hook a zejména 
dinosauřími thrillery podle úspěšných předloh Michaela Crichtona Jurský park a Ztracený 
svět, v nichž využil průkopnických vizuálních efektů. Hlavně se však odhodlal k realizaci dvou 
dlouholetých projektů, inspirovaných skutečnými událostmi, jež ho definitivně zařadily mezi 
nejlepší světové režiséry – černobílého dramatu podle bestselleru Thomase Keneallyho 
Schindlerův seznam (Oscary za režii a za nejlepší film, Ceny DGA a NSFC za režii) a válečného 
dramatu ze dnů spojenecké invaze v Normandii Zachraňte vojína Ryana (Oscar, Zlatý glóbus, 
Ceny DGA a LAFCA za režii, nominace na Oscara a na Cenu BAFTA za nejlepší film). I v novém 
tisíciletí pokračoval s neztenčenou intenzitou v režijní práci, přičemž si vybíral velmi 
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různorodé projekty, od ryze oddechových (Chyť mě, když to dokážeš, Válka světů, Tintinova 
dobrodružství) až po ambiciózní díla, často vycházející ze skutečnosti, jakými byly např. 
Mnichov a Lincoln, oceněné mj. oscarovými nominacemi za nejlepší film i režii, nebo Most 
špionů (mj. nominace na Oscara za nejlepší film). Jako producent byl poctěn dvěma dalšími 
oscarovými nominacemi za válečné filmy Dopisy z Iwo Jimy a Válečný kůň. Ve své tvorbě 
většinou využíval služeb stálých spolupracovníků, kameramana Janusze Kaminského, střihače 
Michaela Kahna a hudebního skladatele Johna Williamse. Od poloviny 80. let se také věnoval 
práci pro televizi. Jako výkonný producent je podepsaný pod antologií Amazing Stories 
(1985-87, Neuvěřitelné příběhy; + nám., spol. režie – TV) a pod řadou seriálů, jak 
animovaných Tiny Toon Adventures (1990-92, Drobečkové – V), Fievel’s American Tails (1992, 
Fievelův americký ocásek – TV), Animaniacs (1993-98, Animáci – TV), Freakazoid! (1995-97), 
Pinky and the Brain (1995-98, Neobyčejná dobrodružství Rudly a Koumáka – TV), Invasion 
America (1998, Vpád do Ameriky – TV), Pinky, Elmyra & the Brain (1998-99, Rudla, Elmyra a 
Koumák), tak především hraných jako SeaQuest DSV (1993-95, Strážce moře – TV), High 
Incident (1996, Každý den v akci; + spol. nám. – TV), Band of Brothers (2001, Bratrstvo 
neohrožených – TV), Taken (2002, Uneseni – TV), Into the West (2005, Na západ – TV), United 
States of Tara (2009-2011, Tara a její svět – TV), The Pacific (2010; uveden v TV), Terra Nova 
(2011; uveden v TV), Falling Skies (2011-2014; uveden v TV), The River (2012, Řeka – TV), 
Smash (2012-2013), Under the Dome (2013-2015, Pod kupolí – TV), Red Band Society (2014-
2015, Společnost červených náramků), Extant (2014-2015), The Whispers (2015, Našeptávači), 
Public Morals (2015, Veřejná morálka), Minority Report (2015). Za tři z nich dostal Cenu 
Emmy (Bratrstvo neohrožených, Uneseni, The Pacific). Podílel se rovněž na sérii krátkých 
animovaných grotesek s králíkem Rogerem a Baby Hermanem. Pod dojmem natáčení 
Schindlerova seznamu založil nadaci Survivors of the Shoah, která se věnuje shromažďování 
svědectví (tzv. Archiv vizuální historie) a vytváření dokumentů o obětech holocaustu, např. 
dokumentární minisérie pěti režisérů Broken Silence (TV-2002, Hlasy umlčených – V), na níž 
spolupracoval Vojtěch Jasný. Od roku 2006 je nadace součástí Jihokalifornské univerzity. V 
říjnu 1994 založil Spielberg s Davidem Geffenem a Jeffreyem Katzenbergem filmové studio 
DreamWorks, které už na přelomu tisíciletí získalo třikrát po sobě Oscara za nejlepší film 
(Americká krása, Gladiátor, Čistá mysl). Ve stejné době rozjelo i velmi úspěšnou divizi 
animované tvorby (mj. série Shrek) a později televizní produkci dokumentů, mezi něž např. 
patří seriál Rising: Rebuilding Ground Zero (2011, Obnovení: Přestavba Ground Zero – TV). 
Zakladatelé studia svůj podíl prodali v roce 2006 společnosti Viacom. Spielberg je jedním z 
nejvlivnějších lidí v Hollywoodu a za své dílo byl mj. vyznamenán Cenou Irvinga G. Thalberga 
(1986), na MFF v Benátkách (1993), Cenou Amerického filmového institutu (AFI; 1994), 
francouzským Césarem (1994), Cechem amerických režisérů (DGA; 1999), Cenou Billyho 
Wildera (2001), udílenou Národní filmovou radou, na MFF v Tokiu (2004) a v Chicagu (2006), 
Cenou Společnosti vizuálních efektů (VES; 2007), Cenou Cecila B. DeMillea (2007), udílenou 
Sdružením zahraničního tisku v Hollywoodu, a Cechem amerických producentů (PGA; 2011). 
Po rozvodu s herečkou Amy Irvingovou (1985-89), s níž měl syna, se v říjnu 1991 oženil s 
herečkou Kate Capshawovou, s níž vychoval tři vlastní a dvě adoptivní děti. – Upozorňujeme 
na biografickou knihu Steven Spielberg (Philip M. Taylor; JOTA, Brno 1994). – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) příběh řidiče terorizovaného kamionem Duel (TV-1971, Duel) s 
Dennisem Weaverem, horor Something Evil (TV-1972, Něco zlého; + herec – TV) se Sandy 
Dennisovou, drama televizního reportéra Savage (TV-1973) s Martinem Landauem v titulní 
roli, příběh mladé dvojice na útěku před zákonem The Sugarland Express (1974, Sugarlandský 
expres; + nám. – TV) s Goldií Hawnovou a Williamem Athertonem, thriller o lovu na 
zabijáckého žraloka Čelisti (1975, Jaws) s Royem Scheiderem, Robertem Shawem a 
Richardem Dreyfussem, fantastický příběh prvního kontaktu s mimozemskou civilizací Blízká 
setkání třetího druhu (1977, Close Encounters of the Third Kind; + sc.) s Richardem 
Dreyfussem a Françoisem Truffautem, nákladná veselohra, evokující v groteskní nadsázce 
paniku obyvatel Los Angeles z hrozícího japonského útoku, 1941 (1979 – TV) s plejádou 
převážně televizních komiků, dobrodružné pátrání Indiany Jonese po proslulém židovském 
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artefaktu Dobyvatelé ztracené archy (1981, Raiders of the Lost Ark) s Harrisonem Fordem, 
rodinný snímek o pevném poutu, jež vznikne mezi malým chlapcem a zapomenutým 
návštěvníkem z vesmíru, E.T. – Mimozemšťan (1982, E.T. The Extra-Terrestrial; + spol. prod.) s 
Henrym Thomasem a Drew Barrymoreovou v dětských úlohách, epizoda Kick the Can (Kopat 
do plechovky) z povídkového filmu Twilight Zone – The Movie (1983, Zóna soumraku; + spol. 
prod. – TV), druhá část dobrodružné série, v níž Indy bojuje s uctívači indické bohyně Kálí, 
Indiana Jones a chrám zkázy (1984, Indiana Jones and the Temple of Doom; + herec) s 
Harrisonem Fordem, drama těžkého osudu přehlížené černošské ženy The Color Purple (1985, 
Purpurová barva; + spol. prod. – V) s Whoopi Goldbergovou, adaptace autobiografického 
románu J.G. Ballarda o anglickém chlapci v japonském internačním táboře Empire of the Sun 
(1987, Říše slunce; + spol. prod. – V) s malým Christianem Balem, třetí díl série, v němž titulní 
hrdina pátrá se svým otcem po svatém grálu, Indiana Jones a poslední křížová výprava (1989, 
Indiana Jones and the Last Crusade) s Harrisonem Fordem a Seanem Connerym, remake filmu 
Chlapík jménem Joe o pilotovi, který se vrací jako duch, Always (1989, Navždy; + spol. prod. – 
TV) s Richardem Dreyfussem, výpravná fantazie na motivy předloh J.M. Barrieho Hook (1991, 
Hook) s Dustinem Hoffmanem v titulní úloze a Robinem Williamsem jako dospělým Petrem 
Panem, dobrodružný snímek o turistech ohrožovaných prehistorickými zvířaty Jurský park 
(1993, Jurassic Park) se Samem Neillem, Laurou Dernovou a Jeffem Goldblumem, drama 
podnikatele, který za války zachránil několik set Židů, Schindlerův seznam (1993, Schindler’s 
List; + spol. prod.) s Liamem Neesonem, pokračování Jurského parku pod titulem Ztracený 
svět (1997, The Lost World: Jurassic Park; + herec) s Jeffem Goldblumem a Julianne 
Mooreovou, skutečný příběh vzbouřených otroků z titulní španělské otrokářské lodi Amistad 
(1997, Amistad; + spol. prod.) s Djimonem Hounsouem v roli vůdce vzbouřenců a Matthewem 
McConaugheyem jako jejich obhájcem před americkým soudem, dramatické osudy malé 
jednotky, pátrající po jediném přeživším ze čtyř bratrů, Zachraňte vojína Ryana (1998, Saving 
Private Ryan; + spol. prod.) s Tomem Hanksem, sci-fi příběh robotického chlapce, převzatý z 
pozůstalosti Stanleyho Kubricka, A.I. – Umělá inteligence (2001, AI Artificial Intelligence; + 
sc., spol. prod.) s Haleym Joelem Osmentem, adaptace sci-fi povídky Philipa K. Dicka, 
odehrávající se ve světě, kde je zločinům zabráněno dřív, než jsou spáchány, Minority 
Report (2002, Minority Report) s Tomem Cruisem, skutečný příběh vynalézavého 
podvodníka a jeho pronásledovatele Chyť mě, když to dokážeš (2002, Catch Me If You Can; 
+ spol. prod.) s Leonardem DiCapriem a Tomem Hanksem, sentimentální komedie o 
imigrantovi z východní Evropy, uvízlém v „území nikoho“ na newyorském letišti, Terminál 
(2004, The Terminal; + spol. prod.) s Tomem Hanksem, sci-fi drama, inspirované slavným 
románem H.G. Wellse, Válka světů (2005, War of the Worlds) s Tomem Cruisem a malou 
Dakotou Fanningovou, drama izraelského komanda, pověřeného likvidací palestinských 
teroristů zodpovědných za masakr na olympiádě v roce 1972, Mnichov (2005, Munich; + spol. 
prod.) s Ericem Banou a Danielem Craigem, čtvrté dobrodružství zestárlého archeologa 
Indiana Jones a Království křišťálové lebky (2008, Indiana Jones and the Kingdom of the 
Crystal Skull) s Harrisonem Fordem a Cate Blanchettovou v roli jeho ruské protivnice, anim. 
snímek podle populárního belgického komiksu Tintinova dobrodružství (2011, The 
Adventures of Tintin; + spol. prod.), drama z první světové války Válečný kůň (2011, War 
Horse; + spol. prod.), natočené podle dramatizace stejnojmenného románu Michaela 
Morpurga, životopisné drama amerického prezidenta, bojujícího v kongresu za prosazení 
zákona o zrušení otroctví, Lincoln (2012, Lincoln; + spol. prod.) s oscarovým výkonem Daniela 
Day-Lewise, drama newyorského advokáta, který sehrál rozhodující úlohu při výměně 
amerického pilota Powerse za sovětského vyzvědače, Most špionů (2015, Bridge of Spies; + 
spol. prod.) s Tomem Hanksem, adaptace pohádkové knížky Roalda Dahla Obr Dobr (2016, 
The BFG: The Big Friendly Giant; + spol. prod.); (neúplná; podíl na produkci či výkonné 
produkci, není-li uvedeno jinak) Ace Eli and Rodger of the Skies (1973, Eso Eli a Rodger z 
nebes; r. John Erman; nám.), I Wanna Hold Your Hand (1978; r. Robert Zemeckis – TV), The 
Blues Brothers (1980, Bratři Bluesovi; r. John Landis; herec – TV), Used Cars (1980, Ojetá auta; 
r. Robert Zemeckis – V), Continental Divide (1981, Propastný rozdíl; r. Michael Apted – TV), 
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Poltergeist (1982; r. Tobe Hooper; + nám., spol. sc. – V), Gremlins (1984; r. Joe Dante; + herec 
– V), The Goonies (1985, Rošťáci; r. Richard Donner; + nám. – V), Návrat do budoucnosti 
(1985, Back to the Future; r. Robert Zemeckis), Pyramida hrůzy (1985, Young Sherlock 
Holmes; r. Barry Levinson), The Money Pit (1986, Dům za všechny peníze; r. Richard Benjamin 
– TV), anim. f. An American Tail (1986, Americký ocásek; r. Don Bluth – V), Innerspace (1987, 
Vnitřní vesmír; r. Joe Dante – V), *batteries not included (1987, Baterie nejsou v ceně; r. 
Matthew Robbins – TV), Falešná hra s králíkem Rogerem (1988, Who Framed Roger Rabbit; r. 
Robert Zemeckis), anim. f. The Land Before Time (1988, Země dinosaurů; r. Don Bluth – V), 
Dad (1989, Táta; r. Gary David Goldberg – TV), Návrat do budoucnosti II (1989, Back to the 
Future Part II; r. Robert Zemeckis), Joe Versus the Volcano (1990, Joe proti sopce; r. John 
Patrick Shanley – V), Back to the Future Part III (1990, Návrat do budoucnosti III; r. Robert 
Zemeckis – V), Gremlins 2: The New Batch (1990, Gremlins 2; r. Joe Dante – V), 
Arachnophobia (1990, Arachnofobie; r. Frank Marshall – TV), anim. f. An American Tail: Fievel 
Goes West (1991, Americký ocásek II; r. Phil Nibbelink, Simon Wells – V), The Water Engine 
(TV-1992, Vodní motor; r. Steven Schachter – TV), The Habitation of Dragons (TV-1992, Obydlí 
draků; r. Michael Lindsay-Hogg), Class of ’61 (TV-1993, Ročník 61; r. Gregory Hoblit – V), anim. 
f. We’re Back: A Dinosaur’s Story (1993, Příběh dinosaura; r. Dick a Ralph Zondagovi, Phil 
Nibbelink, Simon Wells – TV), Casper (1995, Casper; r. Brad Silberling), anim. f. Balto (1995; r. 
Simon Wells – TV), dok. Survivors of the Holocaust (TV-1996, Ti, kdo přežili holocaust; r. Allan 
Holzman), Twister (1996, Twister; r. Jan De Bont), MIB – Muži v černém (1997, Men in Black; 
r. Barry Sonnenfeld), Drtivý dopad (1998, Deep Impact; r. Mimi Lederová), Zorro: Tajemná 
tvář (1998, The Mask of Zorro; r. Martin Campbell), dok. The Last Days (1998, Poslední dny; r. 
James Moll), dok. Shooting War (2000, Válka ve filmu a fotografii; r. Richard Schickel – TV), 
Semper Fi (TV-2000, Vždy věrný; r. Michael Watkins – TV), Jurský park 3 (2001, Jurassic Park 
III; r. Joe Johnston), dok. We Stand Alone Together: The Men of Easy Company (TV-2001, 
Společně vytrváme – členové Bratrstva neohrožených; r. Mark Cowen – TV), Vanilkové 
nebe (2001, Vanilla Sky; r. Cameron Crowe; herec), dok. Price for Peace (TV-2002, Cena za 
mír; r. James Moll – V), Muži v černém II (2002, Men in Black II; r. Barry Sonnenfeld), dok. 
Voices from the List (2004, Hlasy ze seznamu; r. Michael Mayhew), Legenda o Zorrovi 
(2005, The Legend of Zorro; r. Martin Campbell), Gejša (2005, Memoirs of a Geisha; r. Rob 
Marshall), anim. f. V tom domě straší! (2006, Monster House; r. Gil Kenan), dok. Spell Your 
Name (2006, Hláskujte své jméno; r. Sergey Bukovsky), Vlajky našich otců (2006, Flags of 
Our Fathers; r. Clint Eastwood), Dopisy z Iwo Jimy (2006, Letters from Iwo Jima; r. Clint 
Eastwood), Transformers (2007, Transformers; r. Michael Bay), Oko dravce (2008, Eagle 
Eye; r. D.J. Caruso), Transformers: Pomsta poražených (2009, Transformers: Revenge of the 
Fallen; r. Michael Bay), Pevné pouto (2009, The Lovely Bones; r. Peter Jackson), Hereafter 
(2010, Život po životě; r. Clint Eastwood – V), Opravdová kuráž (2010, True Grit; r. Joel a 
Ethan Coenovi), Paul (2011, Paul; r. Greg Mottola; hlas), Super 8 (2011, Super 8; r. J.J. 
Abrams), Transformers 3 (2011, Transformers: Dark of the Moon; r. Michael Bay), 
Kovbojové a vetřelci (2011, Cowboys & Aliens; r. Jon Favreau), Ocelová pěst (2011, Real 
Steel; r. Shawn Levy), Muži v černém 3 (2012, Men in Black 3; r. Barry Sonnenfeld), dok. 
Don’t Say No Until I Finish Talking: The Story of Richard D. Zanuck (TV-2013, Neříkej ne, 
dokud jsem nedomluvil: Příběh Richarda D. Zanucka; r. Laurent Bouzereau), Transformers: 
Zánik (2014, Transformers: Age of Extinction; r. Michael Bay), Láska na kari (2014, The 
Hundred-Foot Journey; r. Lasse Hallström), Jurský svět (2015, Jurassic World; r. Colin 
Trevorrow), All the Way (TV-2016, Nástupce; r. Jay Roach – TV). -mim- 
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Očista: Volební rok 
barevný, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, zvuk – 5.1, 7.1 (Dolby Digital), dlouhý – 103 
min. 
 
Původní název: The Purge: Election Year. Země původu: USA. Výrobce: Platinum Dunes, 
Blumhouse Production. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 7.7.2016. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Užijte si noc, kdy je vše dovoleno. 
 
Distribuce: CinemArt (do 7.7.2019). Lokace: USA: Rhode Island - Providence, Woonsocket. 
 
AUTOŘI: Režie: James DeMonaco. Scénář: James DeMonaco. Kamera: Jacques Jouffret. 
Architekt: Sharon Lomofskyová. Návrhy kostýmů: Elisabeth Vastolaová. Masky: Joe Rossi, 
Frank Barbosa (účesy). Střih: Todd E. Miller. Zvuk: Jason Fyrberg. Výkonná produkce: 
Jeanette Volturnoová, Couper Samuelson, Luc Etienne. Producent: Jason Blum, Michael Bay, 
Andrew Form, Brad Fuller, Sébastien Lemercier. Koproducent: Phillip Dawe. Vizuální efekty: 
Method Studios, Pixomondo, VFX Legion, Rez-Illusion, Wolverine VFX. Zvláštní efekty: John 
Ruggieri (koordinátor). Hudba: Nathan Whitehead. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Hank Amos. 
 
Hrají: Frank Grillo (Leo), Elizabeth Mitchellová (senátorka Charlie Roanová), Mykelti 
Williamson (Joe), Kyle Secor (pastor Edwidge Owens), Ethan Phillips (vedoucí), Terry Serpico 
(Earl Danzinger), Edwin Hodge (Dante Bishop), Adam Cantor (Eric Busmalis), Joseph Julian 
Soria (Marcos), Betty Gabrielová (Laney), Brittany Mirabileová (Kimmy/vraždící nevěsta), 
Christopher James Baker (kněz Harmon Jones), Raymond J. Barry (Caleb Warrens). 
 
České titulky: Petr Putna (Filmprint Digital).  
 
Po úspěšných thrillerech, odehrávajících se ve dvacátých letech jednadvacátého století v 
USA, Očista (2013, The Purge) a Očista: Anarchie (2014, The Purge: Anarchy) natočil režisér a 
scenárista James DeMonaco se stejnými producenty další díl série Očista: Volební rok. – 
Očista je státní svátek, při němž jsou během noci povoleny a amnestovány jakékoliv zločiny a 
vraždění. Policie a lékaři nesmějí zasahovat. Noví otcové zakladatelé tvrdí, že se takto snižuje 
zločinnost. Za zrušení krvavého svátku bojují kandidátka na prezidentku, mladá senátorka 
Charlie Roanová, která před osmnácti lety přišla při Očistě o celou rodinu, a afroamerický 
aktivista Dante Bishop, podle něhož vláda svátek využívá ke snížení počtu chudých a ke 
svému ekonomickému prospěchu. Proto je na schůzi otců zakladatelů rozhodnuto o jejich 
„legálním“ odstranění, a tak den před Očistou je zrušeno pravidlo o imunitě státních 
úředníků. Do země se hrnou vraždící turisté. Ochranka pod vedením bodyguarda Lea (hrdiny 
druhého dílu série) zabezpečí senátorčin dům. Postarší majitel malého konzumu Joe se 
chystá s pomocníkem Marcosem bránit obchod před rabováním. Jejich přítelkyně Laney vždy 
během Očisty vozí raněné do tajné podzemní nemocnice, kterou zřídil Bishop. Otcové 
zakladatelé a „elita“ města tradičně tráví noc v kostele, kde bude Harmon Jones celebrovat 
půlnoční očistnou mši. Kvůli zradě Erica a Coupera ze senátorčina týmu do domu vniknou 
vládní jednotky (NFFA), jimž velí chladnokrevný Earl. Leo a senátorka uniknou, muž je však 
postřelen. Když jsou na ulici ohrožováni samozvanými vrahy, pomohou jim Joe a Marcos, 
kteří přivolají Laney. Ta je zaveze do podzemní nemocnice, kde je i Zóna bezpečí pro chudé. 
Leo a senátorka odhalí, že Dante chystá atentát na prezidentského kandidáta Owense. Chtějí 
tomu zabránit, ale cestou k chrámu je Charlie unesena žoldáky NFFA. Má být jednou z obětí 
při očistné mši. Leo, Marcos, Joe, Laney a Dante se svými muži ji na poslední chvíli zachrání a 
přitom v kostele postříleji kdekoho. Bishop pak na senátorčinu radu Owense nezabije; podle 
ní by z pastora smrt udělala mučedníka a ona by prohrála volby. Když se v sakristii objeví 
Harmon a chce senátorku zastřelit, Joe se obětuje. Za dva měsíce vyhraje Charlie volby. 
Jednotky NFFA reagují na porážku násilnými střety… - Snímek je výjimečně brutální a krvavý, 



337 
 

tvůrci opět ukazují, kam až může lidská fantazie zajít, pokud jde o zabíjení. Podle režiséra je 
hlavním důvodem úspěchu série fakt, že kromě čisté filmové hrůzy nabízí zneklidňující, 
aktuální otázky. –kat- 
 
JAMES DeMONACO (nar. 1969, Brooklyn, New York) vyrůstal na Staten Islandu a začínal 
jako amatérský filmař už v jedenácti letech. Studoval na Rutgersově univerzitě v New 
Jersey a po krátkém pobytu na filmové škole Newyorské univerzity (NYU) začínal v branži 
psaním scénářů pro televizi. Podílel se na kriminálních seriálech Ryan Caulfield: Year One 
(1999, Ryan Caulfield: Rok jedna; + spol. nám., spol. prod.) a The Kill Point (2007, Vražedný 
souboj; + nám., spol. prod. – TV) a také na druhé řadě známého seriálu podle 
stejnojmenného filmu Crash (2009, Havárie; + spol. prod. – TV). Jako režisér se prosadil 
úspěšnou sérií brutálních futuristických thrillerů Očista. – Filmografie: (scénář či 
spolupráce na něm, není-li uvedeno jinak) kr. f. Red (1994; r. Gary Nadeau), Jack (1996, 
Jack; r. Francis Ford Coppola), Vyjednavač (1998, The Negotiator; r. F. Gary Gray), Assault 
on Precinct 13 (2005, Přepadení 13. okrsku; r. Jean-François Richet; + spol. prod. – V), 
Skinwalkers (2006, Vlci; r. Jim Isaac – V); (režie a scénář) prolínající se příběhy tří mužů na 
okraji zákona Staten Island (2008, Malý New York – V), inspirované vzpomínkami na 
dětství, drsný thriller z blízké budoucnosti, v němž je jednou ročně na dvanáct hodin 
amnestován každý zločin, Očista (2013, The Purge), jeho pokračování s jiným příběhem i 
postavami Očista: Anarchie (2014, The Purge: Anarchy), třetí část série Očista: Volební rok 
(2016, The Purge: Election Year).  -mim- 
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Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 
barevný, dobrodružný, rodinný, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, Dolby Digital (Dolby 
Atmos), dlouhý – 107 min. 
 
Původní název: Moana. Země původu: USA. Výrobce: Walt Disney Animation Studios. Pro 
Walt Disney Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 24.11.2016. Mluveno: česky 
(dabováno). – Od tvůrců filmu Zootropolis: Město zvířat a Ledové království. 
 
Distribuce: Falcon (do 23.11.2018).  
 
AUTOŘI: Režie: Ron Clements, John Musker, Don Hall (spolurežie), Chris Williams 
(spolurežie). Námět: John Musker, Chris Williams, Don Hall, Pamela Ribonová, Aaron 
Kandell, Jordan Kandell, David Moses Pimentel, John Ripa. Scénář: Jared Bush. Výtvarník: Ian 
Gooding, James Woods (návrhy postav), Carlos Cabral (design postav). Střih: Jeff Draheim. 
Zvuk: David E. Fluhr, Tom Johnson, Tim Nielsen (design zvuku). Výkonná produkce: John 
Lasseter. Producent: Osnat Shurerová. Animace: Hyrum Osmond (vedení animace). Vizuální 
efekty: Kyle Odermatt (supervize). Hudba: Mark Mancina (+ písně), Opetaia Foa’i (písně), 
Lin-Manuel Miranda (písně). Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hlasy: Auliʹi Cravalhoová (Vaiana), Dwayne Johnson (Maui), Temuera Morrison (Tui), Rachel 
Houseová (bábi Tala), Nicole Scherzingerová (Sina), Jemaine Clement (Tamatoa).  
 
Dabing: Michaela Tomášová (Vaiana), Martin Zounar (Maui), Petr Gelnar (Tui), Ludmila 
Molínová (bábi Tala), Jana Zenáhlíková (Sina), Tomáš Racek (Tamatoa), David Voráček 
(vesničan 1, vesničan 2, Lasalo), Barbora Mošnová (farmářka), Klára Divišová (malá Vaiana).  
 
Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: Zdeněk Štěpán, Robin Král (texty 
písní). Režie české verze: Zdeněk Štěpán, Ondřej Izdný (hudební režie). 
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší film (Ron Clements, John Musker, Osnat Shurerová), 
nejlepší píseň (How Far I’ll Go - Lin-Manuel Miranda). Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší 
animovaný film, nejlepší píseň (How Far I’ll Go - Lin-Manuel Miranda). Cena BAFTA: 
(nominace) nejlepší animovaný film.  
 
Dobrodružný animovaný snímek Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa je šestým 
celovečerním filmem režisérské dvojice Rona Clementse a Johna Muskera. Tvůrci se 
inspirovali pohádkami a mýty Oceánie, kam se vydali s dalšími členy štábu, aby se o zdejší 
kultuře dozvěděli co nejvíce. Příběh odvážné šestnáctileté Vaiany, dcery náčelníka Tuie, se 
odehrává před dvěma tisíci lety. – Bábi Tala vypráví děckám o polobohu Mauiovi, který 
ukradl srdce matce ostrovů Te Fiti. Přivolal temnotu, jež se šíří z ostrova na ostrov, protože 
matka ztratila schopnost dávat život a změnila se v lávového démona. Při pokusu získat je 
zpět srdce během potyčky zmizelo v moři stejně jako Mauiův kouzelný hák. Ostrované, kteří 
byli zdatnými mořeplavci, už za korálový útes nevyplouvají; kdo to zkusil, nevrátil se. Jejich 
lodě odpočívají v tajném přístavu. Temnota se blíží, v moři ubývá ryb, kokosové ořechy hnijí, 
a tak Vaiana vypluje tajně za Mauiem. Chce s ním vrátit bohyni srdce, které jí umírající bábi 
Tala svěřila, a zahnat tak blížící se zkázu. Poloboha na jeho ostrůvku najde, ale svalnatý obr 
se zdráhá: nemá svůj hák, díky kterému se mohl proměňovat. Dívka ho přesvědčí. O hák 
svedou na mořském dně vítězný boj s obřím krabem. Nesourodá dvojice se přes časté 
rozmíšky a Mauiho naschvály sbližuje. Poslání je splněno. Ostrovy se zazelenají. Dívka se vrátí 
domů. Polynésané opět vyplouvají na širé moře. – Vizuálně podmanivé dobrodružství se 
odehrává s úctou k tradicím ve věrně stylizovaném exotickém prostředí. Pro emancipovanou 
hrdinku a samolibého poloboha jde o pouť iniciační: ona prokáže odvahu a inteligenci, on 
ubere na své pýše a pozná přátelství. Nechybí humor, drsné hlášky a hudební čísla. V 
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původním znění se hrdinka (i film) jmenuje Moana. V Itálii a v dalších evropských zemích byla 
však přezvána na Vaianu kvůli italské pornohvězdě Moaně Pozziové (1961-1994), o jejímž 
životě vypráví televizní film Moana (2009; r. Alfredo Peyretti). - Snímek je uváděn s 
animovaným předfilmem Vnitřní záležitosti (2016, Inner Workings; r. Leo Matsuda). 
 –kat-  
 
JOHN LASSETER (vl. jm. John Alan Lasseter, nar. 12.1.1957, Hollywood, Kalifornie) vyrůstal 
v losangeleském předměstí Whittier a od dětství měl zálibu v animovaných filmech. 
Studoval na Pepperdineově univerzitě v Malibu, ale záhy přešel na Kalifornský umělecký 
institut (CalArts) ve Valencii, kde byl pod záštitou Disneyho studia otevřen nový kurz 
klasické animace postav. Mezi jeho spolužáky patřili mj. Tim Burton, Brad Bird nebo John 
Musker a oba jeho školní filmy Lady and the Lamp (1979, Lady a lampa) a Nitemare (1980, 
Noční můra) získaly studentského Oscara. Po absolutoriu nastoupil u Disneyho v oddělení 
celovečerních animovaných filmů; podílel se např. na snímku The Fox and the Hound 
(1981, Liška a pes; r. Art Stevens, Ted Berman, Richard Rich – V). Pod dojmem 
ambiciózního hraného filmu Disneyho studia Tron (odehrávajícího se uvnitř počítače), v 
němž bylo pro tvorbu vizuálních efektů využito komputerové animace, natočil spolu s 
dalším animátorem Glenem Keanem půlminutový test, v němž úspěšně kombinovali 
klasickou ruční animaci s pozadím, vytvořeným počítačem, jenž také řídil pohyby kamery. 
V roce 1984 Lasseter přešel do Lucasovy společnosti Computer Graphics Group 
(přejmenované o dva roky později novým majitelem Stevem Jobsem na Pixar), kde dostal 
příležitost dál rozvíjet možnosti počítačové animace. Navrhl a animoval skleněného rytíře z 
kostelního okna v dobrodružném snímku Pyramida hrůzy (1985, Young Sherlock Holmes; r. 
Barry Levinson), režíroval řadu reklamních spotů a několik oceněných krátkých filmů, mj. 
Luxo Jr. (Stříbrný medvěd na MFF v Berlíně, nominace na Oscara), s jehož titulním hrdinou 
natočil v roce 1991 další dva minutové snímky (Surprise, Light & Heavy) pro TV seriál 
Sesame Street (Sezame, otevři se – TV), a první animovaný snímek, jenž vznikl výhradně 
pomocí počítače, Plechový panáček (Oscar). Završením několikaleté práce se stal 
průkopnický počítačově animovaný celovečerní film Toy Story – Příběh hraček, za nějž 
obdržel Cenu LAFCA, zvláštního Oscara a oscarovou nominaci za podíl na scénáři. Ve své 
tvorbě nespoléhal pouze na technické vymoženosti nového způsobu animace, ale stejný 
důraz kladl na scenáristickou propracovanost příběhu. Kromě pokračování Toy Story 2: 
Příběh hraček (Zlatý glóbus) režíroval ještě Život brouka (Cena LAFCA ex aequo) a Auta 
(nominace na Oscara), jež inspirovala TV seriály Mater’s Tall Tales (2008-2010, Burákovy 
povídačky; spol. režie – V) s titulní postavou omláceného odtahového vozu a Tales from 
Radiator Springs (2013, Příběhy z Kardanové Lhoty). Lasseter ve funkci výkonného 
producenta dohlížel na celou pixarovskou animovanou tvorbu (nominace na Oscara za 
Příšerky, s.r.o. v kategorii animovaných filmů a za podíl na scénáři Toy Story 3: Příběh 
hraček 3D), jež vedle prestižních celovečerních snímků obnášela řadu krátkých filmů, 
zamýšlených často jako doprovodné bonusy pro DVD. Za podíl na animovaných TV 
speciálech Vánoční skřítkové a Vánoční skřítkové: Operace Santa v utajení byl vyznamenán 
Cenou Emmy. Když v dubnu 2006 Disneyho studio koupilo Pixar, stal se Lasseter 
uměleckým vedoucím (chief creative officer) animovaných studií Pixaru i Disneyho a navíc 
byl jmenován hlavním poradcem divize Walt Disney Imagineering, zabývající se návrhy 
atrakcí pro Disneyho zábavní parky. Jako velký obdivovatel a přítel japonského tvůrce 
animovaných filmů Hayaa Miyazakiho dohlížel na anglické verze jeho děl a ve funkci 
výkonného producenta se staral o jejich distribuci. Za celoživotní dílo obdržel Cenu 
Winsora McCaye (2008), udílenou v rámci výročních animovaných cen Annie, Zlatého lva 
na MFF v Benátkách (2009) a Cenu Cechu amerických producentů (PGA; 2009). – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. The Adventures of André & Wally B. (1984, 
André a včela; r. Alvy Ray Smith; anim. – V), Luxo Jr. (1986, Luxo Jr.; + sc., výtv., anim., 
spol. prod.), Red’s Dream (1987, Sen o klaunovi; + sc., anim. – V), Tin Toy (1988, Plechový 
panáček; + sc., anim. – V) a Knick Knack (1989, Knick Knack; + sc., anim.); Toy Story – 
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Příběh hraček (1995, Toy Story; + spol. nám.), Život brouka (1998, A Bug’s Life; + spol. 
nám., hlas), Toy Story 2: Příběh hraček (1999, Toy Story 2; + spol. nám., hlas), Auta (2006, 
Cars; + spol. nám., spol. sc.), kr. f. Mater and the Ghostlight (2006, Burák a Bludička; + spol. 
nám. – V) a Burák v Tokiu (2008, Tokyo Mater), Auta 2 (2011, Cars 2; + spol. nám.); 
(výkonná produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak; celovečerní filmy) Příšerky, s.r.o. 
(2001, Monsters, Inc.; r. Pete Docter), Hledá se Nemo (2003, Finding Nemo; r. Andrew 
Stanton), Úžasňákovi (2004, The Incredibles; r. Brad Bird), Robinsonovi (2007, Meet the 
Robinsons; r. Stephen Anderson), Ratatouille (2007, Ratatouille; r. Brad Bird), VALL-I (2008, 
WALL-E; r. Andrew Stanton), Tinker Bell (2008, Zvonilka; r. Bradley Raymond – V), Bolt – 
pes pro každý případ (2008, Bolt; r. Chris Williams, Byron Howard), Vzhůru do oblak (2009, 
Up; r. Pete Docter), Tinker Bell and the Lost Treasure (2009, Zvonilka a ztracený poklad; r. 
Klay Hall – V), Princezna a žabák (2009, The Princess and the Frog; r. John Musker, Ron 
Clements), Toy Story 3: Příběh hraček 3D (2010, Toy Story 3; r. Lee Unkrich; + spol. nám.), 
Tinker Bell and the Great Fairy Rescue (2010, Zvonilka a velká záchranná výprava; r. 
Bradley Raymond – V), Na vlásku (2010, Tangled; r. Nathan Greno, Byron Howard), 
Medvídek Pú (2011, Winnie the Pooh; r. Stephen J. Anderson, Don Hall), Rebelka (2012, 
Brave; r. Mark Andrews, Brenda Chapmanová), Zvonilka: Tajemství křídel (2012, Secret of 
the Wings; r. Bobs Gannaway, Peggy Holmesová), Raubíř Ralf (2012, Wreck-It Ralph; r. Rich 
Moore), Univerzita pro příšerky (2013, Monsters University; r. Dan Scanlon), Letadla (2013, 
Planes; r. Klay Hall; + spol. nám.), Ledové království (2013, Frozen; r. Chris Buck, Jennifer 
Leeová), Zvonilka a piráti (2014, The Pirate Fairy; r. Peggy Holmesová; + spol. nám.), 
Letadla 2: Hasiči a záchranáři (2014, Planes: Fire & Rescue; r. Bobs Gannaway), Velká 
šestka (2014, Big Hero 6; r. Don Hall, Chris Williams), Zvonilka a tvor Netvor (2014, Tinker 
Bell and the Legend of the NeverBeast; r. Steve Loter), V hlavě (2015, Inside Out; r. Pete 
Docter), The Good Dinosaur (2015; r. Peter Sohn), Zootropolis: Město zvířat (2016, 
Zootopia; r. Byron Howard, Rich Moore), Hledá se Dory (2016, Finding Dory; r. Andrew 
Stanton), Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa (2016, Moana; r. Ron Clements, John 
Musker); (výkonná produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak; krátké filmy) Geriho hra 
(1997, Geri’s Game; r. Jan Pinkava), It’s Tough to Be a Bug (1998, Je těžké být broukem; r. 
Chris Bailey), Pro ptáky (2000, For the Birds; r. Ralph Eggleston), Mike’s New Car (2002, 
Mikeovo nové auto; r. Pete Docter, Roger Gould – V), Exploring the Reef (2003, Objevování 
útesu; r. Roger Gould – V), Hop a skok (2003, Boundin’; r. Bud Luckey), Jack-Jack Attack 
(2004, Jack-Jack útočí; r. Brad Bird – V), Koncert pro jednoho (2005, One Man Band; r. 
Mark Andrews, Andrew Jimenez), Lifted (2006, Únos; r. Gary Rydstrom – V), How to Hook 
Up Your Home Theater (2007, Jak zapojit domácí kino; r. Kevin Deters, Stevie Wermers-
Skeltonová), Your Friend the Rat (2007, Vaši kamarádi hlodavci; r. Jim Capobianco – V), 
Kouzelník Presto (2008, Presto; r. Doug Sweetland), Glago’s Guest (2008, Glagův host; r. 
Chris Williams), BURN-E (2008, Burn-E: Světlo galaxie; r. Angus MacLane – V), Super Rhino 
(2009, Superkřeček Bivoj; r. Nathan Greno – V), Partly Cloudy (2009, Polojasno; r. Peter 
Sohn – V), Dug’s Special Mission (2009, Dogova sólová mise; r. Ronnie Del Carmen – V), 
Prep & Landing (TV-2009, Vánoční skřítkové; r. Stevie Wermers-Skeltonová, Kevin Deters), 
Day & Night (2010, Den & Noc; r. Teddy Newton – V), Prep & Landing Stocking Stuffer: 
Operation Secret Santa (TV-2010, Vánoční skřítkové: Operace Santa v utajení; r. Kevin 
Deters, Stevie Wermers-Skeltonová), Tick Tock Tale (2010, Příběh hodin; r. Dean Wellins), 
Balada o Nessie (2011, The Ballad of Nessie; r. Stevie Wermers-Skeltonová, Kevin Deters), 
Havajské prázdniny (2011, Hawaiian Vacation; r. Gary Rydstrom), La luna (2011, La luna; r. 
Enrico Casarosa), Pixie Hollow Games (TV-2011, Zvonilka a Velké hry; r. Bradley Raymond), 
Toy Story: Krátké příběhy (2011, Small Fry; r. Angus MacLane; + spol. nám.), Prep & 
Landing: Naughty vs. Nice (TV-2011, Vánoční skřítkové: Zlobiví proti hodným; r. Kevin 
Deters, Stevie Wermers-Skeltonová), Tangled Ever After (2012, Na vlásku šťastně až 
navěky; r. Nathan Greno, Byron Howard – V), Partysaurus Rex (2012, Partysaurus Rex; r. 
Mark Walsh; + spol. nám.), Papíry (2012, Paperman; r. John Kahrs), The Legend of Mor’du 
(2012, Legenda o medvědovi Mordu; r. Brian Larsen – V), Modrý deštník (2013, The Blue 
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Umbrella; r. Saschka Unseld), Mickeyho velká jízda (2013, Get a Horse!; r. Lauren 
MacMullanová), Toy Story of Terror (2013, Hrůzný příběh hraček; r. Angus MacLane), Party 
Central (2014; r. Kelsey Mann), Hostina (2014, Feast; r. Patrick Osborne), uvedená jako 
předfilm k animovanému filmu Velká šestka, Láva (2014, Lava; r. James Ford Murphy), 
připojený k filmu V hlavě, Oslava v Ledovém království (2015, Frozen Fever; r. Chris Buck, 
Jennifer Leeová), uvedená jako předfilm k hranému filmu Popelka (2015, Cinderella; r. 
Kenneth Branagh), Toy Story That Time Forgot (TV-2014, Zapomenutý příběh hraček; r. 
Steve Purcell), Riley’s First Date? (2015, Rileyino první rande?; r. Josh Cooley – V), Super 
Team (2015, Sanjay’s Super Team; r. Sanjay Patel), připojený k filmu Hodný dinosaurus, 
Ptáčátko (2016, Piper; r. Alan Barrilaro), připojený k filmu Hledá se Dory, Vnitřní záležitosti 
(2016, Inner Workings; r. Leo Matsuda) připojený k filmu Odvážná Vaiana: Legenda o konci 
světa.   -mim- 
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Odvrácená strana Měsíce 
barevný, thriller, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 97 min. 
 
Původní název: Die dunkle Seite des Mondes. Země původu: SRN, Lucembursko. Výrobce: 
Port au Prince Film & Kultur Produktion, Iris Productions, SWR (koprodukce), Degeto Film 
(koprodukce), Film1 (koprodukce), Iris Productions (koprodukce), Arctis Pictures 
(spolupráce), Lailaps Pictures (spolupráce). Film Fund Luxembourg (podpora), Film- und 
Medien Stiftung NRW (podpora), MBB (podpora), DFFF (podpora). Rok copyrightu: 2015. 
Premiéra: 27.10.2016. Mluveno: německy (titulky). 
 
Distribuce: Bontonfilm.  
 
AUTOŘI: Režie: Stephan Rick. Předloha: Martin Suter (román Die dunkle Seite des Mondes, 
2000). Scénář: Stephan Rick, Catharina Junková. Kamera: Felix Cramer, Stefan Ciupek. 
Architekt: Gabriele Wolffová. Návrhy kostýmů: Magdalena Labuzeová. Střih: Florian 
Drechsler. Zvuk: Nicolas Tran Trong (design zvuku), Max-Thomas Meindl, Michel Schillings. 
Producent: Amir Hamz, Jan Krüger, Nicolas Steil. Koproducent: Henning Ferber, Marcus 
Welke, Andreas Eicher, Tobias Queisser, Nils Dünker, Borislav Chouchkov, Christian Springer. 
Vizuální efekty: Claude Kongs (supervize), Unseen FX. Zvláštní efekty: Ken Fitzke 
(koordinátor). Hudba: Gast Waltzing. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Jens Grötzschel (hudební supervize), Stefan Schulzki (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Ernst Reimann. 
 
Hrají: Moritz Bleibtreu (Urs Blank), Jürgen Prochnow (Pius Ott), Nora von Waldstättenová 
(Lucille), Doris Schretzmayerová (Evelyn), André M. Hennicke (Joe), Luc Feit (Fred Wenger), 
Nickel Bösenberg (Konrad Geiger), Marco Lorenzini (dr. Fluri), Sabine Rossbachová (Petra 
Decarliová), Germain Wagner (Von Berg), Eugenie Anselinová (Pat), Ian T. Dickinson (Jack 
Taylor), Anuk Ensová (Barbara), Rainer Laupichler (dr. Nauer).  
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital).  
 
Adaptaci románu švýcarského spisovatele Martina Sutera Odvrácená strana Měsíce natočil 
jako svůj druhý celovečerní film televizní režisér a scenárista Stephan Rick (nar. 1974). – 
Čtyřicátník Urs Blank je úspěšný právník, specialista na obchodní právo a na mezinárodní 
fúze. Bydlí v luxusním bytě s manželkou Evelyn. Jenže po fúzi dvou farmaceutických 
koncernů si doktor Fluri v jeho kanceláři vystřelí mozek. Podle Ursova partnera Piuse Otta 
prý kvůli dluhům za výzkum léku na roztroušenou sklerózu. Po Fluriho pohřbu se Urs 
náhodou seznámí s mladou Lucille. Stanou se z nich milenci. Dívka ho vezme na venkov k 
Joeovi a Barbaře na trip. Urs má po konzumaci hub děsivé vize. Hned po návratu odejde od 
ženy a nastěhuje se k Lucille. Tam ho jednou při snídani rozčílí Lucillina kočka. Uškrtí ji, 
mrtvolu zahodí a svěří se příteli, psychiatru Wengerovi. Myslí si, že je to důsledek tripu. Joe 
mu řekne, že mezi houbami byla jedna jiná, a popíše mu ji. Pohádají se a Urs ho uškrtí. Lucille 
přítele vyhodí, protože je na ni zlý. Podle ní houba z člověka vytáhne, co v něm je. Právník 
nyní bydlí v penzionu a hledá osudnou houbu. V kanceláři objeví Fluriho studii a zjistí, že lék, 
o němž mu Ott tvrdil, že je spásný, je naopak vražedný. Partner se mu vysměje, když chce 
fúzi zabránit. - Blanka hledá policie kvůli Joeovi. On napíše doznání a skočí z mostu. Nezemře 
a pokusí se zabránit fúzi. Jeho tělo zatím hledá policie i bezskrupulózní Ott. Ten jej najde 
první, zastřelí ho a studii spálí. Fúze je uzavřena. – Napínavý temný thriller o zrůdných 
zákoutích lidské mysli naplňuje pravidla žánru. Název je odvozený od stejnojmenné LP desky 
skupiny Pink Floyd; tričko s jejím logem měla na sobě Lucille, a proto ji Urs oslovil. –kat- 
  

http://www.filmportal.de/institution/suedwestrundfunk-swr-stuttgart_9e0ed6239fb24ceaacc8a78b819f96a5
http://www.filmportal.de/institution/degeto-film-gmbh-frankfurt-am-main_16fc1329c0754de7aaf44edcdf437a97
http://www.filmportal.de/institution/degeto-film-gmbh-frankfurt-am-main_16fc1329c0754de7aaf44edcdf437a97
http://www.filmportal.de/institution/film1-gmbh-co-kg-berlin_60231bc0ce214c51bae03d4d6b3b772f
http://www.filmportal.de/institution/iris-productions-gmbh-muenchen_21a69aad54384a12ad553f57eb7fe462
http://www.filmportal.de/person/stephan-rick_b4b1d62d24d14e7a942e9ad05bc7c5d8
http://www.filmportal.de/person/stephan-rick_b4b1d62d24d14e7a942e9ad05bc7c5d8
http://www.filmportal.de/person/catharina-junk_a32efc1b6565483fa695028a5ea98b7b
http://www.filmportal.de/person/felix-cramer_0962bf4a64884e5988565da23c2e385d
http://www.filmportal.de/person/stefan-ciupek_11f9b595c1b24d1992a39d4701c55f99
http://www.filmportal.de/person/gabriele-wolff_fb96288c21d141f2bc9d03d743226458
http://www.filmportal.de/person/magdalena-labuze_78f4fb506d2e4306bd62ca1e1b84c797
http://www.filmportal.de/person/florian-drechsler_dfaa48dd9ea6412f874c5bfdcec89dac
http://www.filmportal.de/person/florian-drechsler_dfaa48dd9ea6412f874c5bfdcec89dac
http://www.filmportal.de/person/nicolas-sturmberg_dfa46d8044644d80bc31719d377e79c2
http://www.filmportal.de/person/henning-ferber_e8c4d027fe524299b2caa3aa0804c5ae
http://www.filmportal.de/person/marcus-welke_f67263527d5a4bd997afa84bf72fc448
http://www.filmportal.de/person/marcus-welke_f67263527d5a4bd997afa84bf72fc448
http://www.filmportal.de/person/andreas-eicher_a5c468e877a543f2aaf25ce384a6245b
http://www.filmportal.de/person/tobias-queisser_e73174a0df3e4cb081439f7ea2da8ff1
http://www.filmportal.de/person/nils-duenker_db4cb7dfc8084015ad023393c8622b03
http://www.filmportal.de/person/boris-chouchkov_8f50af594314418f92caeb8c970c3eff
http://www.filmportal.de/person/christian-springer_e9ed2ecf998f45a0b2d4689dde8fe478
http://www.filmportal.de/person/ernst-reimann_1e24c68955ce473f86df6791dd7f1c15
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Orel Eddie 
barevný, životopisný, sportovní, hořká komedie, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Atmos 5.1, 
délka – 106 min. 
 
Původní název: Eddie the Eagle. Země původu: Velká Británie, USA, SRN. Výrobce: Matthew 
Vaughn / Studio Babelsberg / Saville Productions. Ve spolupráci s TSG Entertainment. S 
podporou: DFFF. Pro 20th Century Fox / Lionsgate. Ve spolupráci s Marv. Rok copyrightu: 
2016. Premiéra: 14.4.2016. Mluveno: anglicky, německy (titulky). – Inspirováno skutečným 
snem. 
 
Distribuce: CinemArt (do 14.10.2017). Lokace: Německo: Bavorsko -Garmisch-Partenkirchen, 
Oberstdorf. Anglie. 
 
AUTOŘI: Režie: Dexter Fletcher. Námět: Simon Kelton (podle životního příběh Eddieho 
Edwardse). Scénář: Sean Macauley, Simon Kelton. Kamera: George Richmond. Architekt: 
Mike Gunn. Návrhy kostýmů: Annie Hardingeová. Masky: Nadia Staceyová (masky, účesy – 
design). Střih: Martin Walsh. Zvuk: Matthew Collinge (design), John Hayes. Výkonná 
produkce: Stephen Marks, Claudia Vaughnová, Pierre Lagrange, Peter Morton, Zygi Kamasa. 
Producent: Matthew Vaughn, Adam Bohling, David Reid, Rupert Maconick, Valerie Van 
Galderová. Koproducent: Henning Molfenter, Christoph Fisser, Simon Kelton, Charlie 
Woebcken. Vizuální efekty: Matt Kasmir (supervize), Nvizible. Hudba: Matthew Margeson. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Torsten Jerabek. České 
titulky: Kateřina Hámová.  
 
Hrají: Taron Egerton (Michael Orel Eddie Edwards), Hugh Jackman (Bronson Peary), Iris 
Berbenová (Petra), Tim McInnerny (Dustin Target), Keith Allen (Terry Edwards), Jo 
Hartleyová (Janette Edwardsová), Tom Costello (desetiletý Eddie), Jack Costello (patnáctiletý 
Eddie), Mark Benton (úředník Britské olympijské asociace), Edvin Endre (Matti Nykänen), 
Christopher Walken (trenér Warren Sharp), Rune Temte (Bjørn), Jim Broadbent (komentátor 
BBC). 
 
Snímek Dextera Fletchera Orel Eddie přináší příběh kdysi populárního britského skokana na 
lyžích Michaela Edwardse (nar. 1963), který získal přezdívku Orel Eddie. Tvůrci si ovšem 
dovolili řadu licencí; například druhá hlavní postava, trenér Bronson Peary, je zcela fiktivní a 
Eddie trénoval v Lake Placid, nikoliv v Garmisch-Partenkirchenu. – Neohrabaný a nešikovný 
Michael Edwards chtěl už jako malý kluk reprezentovat Velkou Británii na olympiádě. Matka 
má pro jeho touhu, hraničící s posedlostí, pochopení, zatímco pragmatický otec Terry trvá na 
tom, aby se vyučil stejně jako on štukatérem. Po neúspěších v různých sportech se Michael 
málem prosadí v alpském lyžování, ale předseda Britské olympijské asociace Target 
krátkozrakému, podsaditému mladíkovi rozhodně nepřeje. Michael se tedy rozhodne pro 
skoky na lyžích, protože Británie od roku 1929 neměla v téhle disciplíně reprezentanta. 
Vyrazí se sjezdovkami do mezinárodního skokanského výcvikového střediska v Garmisch-
Partenkirchenu. Vstřícná majitelka restaurace na stadionu pod můstky Petra ho nechá za 
pomocné práce přespávat v podniku. Eddie začne skokem z patnáctimetrového můstku a pak 
na čtyřicítce spadne. Nevzdává se však a svou neústupností přiměje alkoholického řidiče 
rolby a údržbáře Bronsona Pearyho, aby ho trénoval; Bronson byl nadějný americký 
reprezentant, ale kvůli nekázni jej trenér Sharp vyřadil z kádru. Michael se skokem 34 metrů 
kvalifikuje na ZOH v Calgary 1988. Britský olympijský výbor ovšem zákeřně změní pravidla – 
musí skočit 61 metrů. Edwards s Pearym vyrazí Terryho omšelým karavanem na turné a 
překoná i tuto překážku. V Calgary Michaela ostatní britští reprezentanti přehlížejí a dělají 
mu naschvály. Ale svým nadšením po úspěšném doskoku ze sedmdesátky si mladík podmaní 
publikum, získá přezdívku Orel Eddie a také zájem tisku. Když oznámí, že bude skákat z 
devadesátimetrového můstku, rozjede se Bronson, který chtěl, aby mladík jel až na další 
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olympiádu, za ním, dodá mu odvahu a po úspěšném svěřencově doskoku se dočká satisfakce 
od samotného Sharpa. - Doma na letišti vítají Edwardse fanoušci a pyšní rodiče. – Tvůrci 
pojali sportovce jako archetyp outsidera, který svou vůlí a nezdolným nadšením dosáhne 
svého. Kromě přesvědčivé dvojice protagonistů potěší inteligentní, vtipné dialogy a retro 
atmosféra, okořeněná dokumentárními záběry z Calgary. –kat- 
 
DEXTER FLETCHER (nar. 31.1.1966, Enfield, Londýn) získal herecké základy v Divadelní škole 
Anny Scherové a uplatnil se jako dětský herec na jevišti i ve filmu, např. jako Gavroche v 
jedné z adaptací Hugových Bídníků. Popularitu mu přinesla hlavní postava amerického 
delikventa Spikea Thomsona v TV seriálu ze zákulisí studentských novin Press Gang (1989-
93, Parta od tisku). Byl také moderátorem soutěžního pořadu GamesMaster (1993-94) a 
jako host vystoupil v řadě hraných seriálů, mj. Grandad (Děda), Jukes of Piccadilly (Jukes z 
Piccadilly), The Comic Strip Presents, Boon, Murder Most Horrid (Nejstrašnější vražda), The 
Bill (Poldové – TV), Soldier Soldier (Voják, voják), The Famous Five (Správná pětka – TV), 
Robin Hood (uveden v TV), New Tricks (Nové triky), Bonekickers (Hledači kostí – TV), 
Misfits (Zmetci – TV), White Van Man (Muž v bílé dodávce), Death in Paradise (Smrt v ráji – 
TV), Rev., Mount Pleasant. V novější seriálové tvorbě měl dvě velké úlohy: četař John 
Martin v oceňované válečné minisérii Band of Brothers (2001, Bratrstvo neohrožených – 
TV) a concierge Tony Casemore v seriálu Hotel Babylon (2006-09; uveden v TV). Ve filmu 
na sebe výrazně upozornil postavou jednoho ze čtyř londýnských povalečů, kuchaře 
Mejdla, v kultovní kriminální komedii Sbal prachy a vypadni, ale převážně vytvářel vedlejší 
role, např. zachráněného důstojníka Kingsleyho ve válečném hororu Hlubina nebo kyborga 
Pinkyho v akční sci-fi Doom. Úspěšně se postavil na druhou stranu kamery a debutoval 
dramatem rozpadající se rodiny Divoký Bill, jež mu mj. vyneslo nominaci na Cenu BAFTA v 
kategorii debutujících scenáristů, režisérů či producentů. Jeho manželkou se v roce 1997 
stala operní a divadelní režisérka litevského původu Dalia Ibelhauptaiteová; Fletcher hrál 
hlavní úlohu v krátkém snímku Let the Good Times Roll (1999, Pusťte staré dobré časy), 
který režírovala podle jeho scénáře. Oba starší bratři Steve Fletcher a Graham Fletcher-
Cook se také věnují herectví. – Filmografie: (neúplná; herec, není-li uvedeno jinak) Steptoe 
and Son Ride Again (1973, Steptoe a syn znovu v ulicích; r. Peter Sykes), Bugsy Malone 
(1976; r. Alan Parker – TV), Bídníci (1978, Les Miserables; r. Glenn Jordan), The Long Good 
Friday (1979, Dlouhý nebezpečný pátek; r. John Mackenzie – V), Sloní muž (1980, The 
Elephant Man; r. David Lynch), Memoirs of a Survivor (1981, Vzpomínky té, která přežila; r. 
David Gladwell), Bounty (1984, The Bounty; r. Roger Donaldson), Revolution (1985, 
Revoluce; r. Hugh Hudson – V), Caravaggio (1986, Caravaggio; r. Derek Jarman), Gothic 
(1986, Noc hrůzy; r. Ken Russell – TV), Lionheart (1987, Lví srdce; r. Franklin J. Schaffner), 
Rawney (1988, The Raggedy Rawney; r. Bob Hoskins), Across the Lake (TV-1988, Napříč 
jezerem; r. Tony Maylam – V), The Rachel Papers (1989, Spis o Ráchel; r. Damian Harris – 
V), When the Whales Came (1989, Když připluly velryby; r. Clive Rees – V), El sueño del 
mono loco (1989, Sen bláznivé opice; r. Fernando Trueba), All Out (1990, Ze všech sil; r. 
Thomas Koerfer), Out of the Blue (TV-1991, Zčistajasna; r. Nick Hamm), Jude (1996; r. 
Michael Winterbottom – V), Muž, který věděl příliš málo (1997, The Man Who Knew Too 
Little; r. Jon Amiel), Solomon (TV-1997, Šalamoun; r. Roger Young – TV), Time Enough 
(1997, Dost času; r. Foster Marks), Sbal prachy a vypadni (1998, Lock, Stock and Two 
Smoking Barrels; r. Guy Ritchie), Topsy-Turvy (1999, Páté přes deváté; r. Mike Leigh – TV), 
povídka Mr. Cool (r. Amy Jenkinsová) z filmu Tube Tales (TV-1999, Historky z metra – TV), 
Pandaemonium (2000, Vřava; r. Julien Temple), Hlubina (2002, Below; r. David Twohy), 
Stander (2003, Správnej polda; r. Bronwen Hughesová – V), The Deal (TV-2003, Dohoda; r. 
Stephen Frears), Po krk v extázi (2004, Layer Cake; r. Matthew Vaughn), Doom (2005, 
Doom; r. Andrzej Bartkowiak), Tristan a Isolda (2005, Tristan + Isolde; r. Kevin Reynolds), 
The Virgin Queen (TV-2005, Panenská královna; r. Coky Giedroycová – TV), Mansfield Park 
(TV-2007, Mansfieldské panství; r. Iain B. MacDonald – V), Hvězdný prach (2007, Stardust; 
r. Matthew Vaugh), The Last Enemy (TV-2007, Poslední nepřítel; r. Iain B. MacDonald – 
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TV), In Your Dreams (2007, Leda ve snu; r. Gary Sinyor – TV), Autumn (2009, Smrtící 
infekce; r. Steven Rumbelow – V), Kick-Ass (2009, Kick-Ass; r. Matthew Vaughn), Baseline 
(2010; r. Brendon O’Loughlin – TV), Dead Cert (2010, Tutovka; r. Steven Lawson; + spol. 
prod.), Amaya (2010; r. Maris Martinsons), Jack Falls (2011, Jack padá; r. Paul Tanter, 
Alexander Williams), Everywhere and Nowhere (2011, Všude a nikde; r. Menhaj Huda), Tři 
mušketýři (2011, The Three Musketeers; r. Paul W.S. Anderson), Cockneys vs. Zombies 
(2012, Zevlouni vs. Zombíci; r. Matthew Hoene), St. George’s Day (2012, Den sv. Jiří; r. 
Frank Harper), Fedz (2013; r. Q), Muppets Most Wanted (2014, A zase ti Mupeti!; r. James 
Bobin – TV), The Hooligan Factory (2014, Továrna na chuligány; r. Nick Nevern), The Coven 
(2015, Čarodějnický sjezd; r. John Mackie), Age of Kill (2015, Věk zabíjení; r. Neil Jones), A 
Punters Prayer (2016, Sázkařova modlitba; r. Savvas D. Michael), Eat Local (2016, Jezte 
místní; r. Jason Flemyng), Terminal (2016; r. Vaughn Stein); (režie, není-li uvedeno jinak) 
příběh propuštěného trestance, který se snaží být otcem svým dvěma synům, Wild Bill 
(2012, Divoký Bill; + spol. sc., herec), adaptace skotského jevištního muzikálu Stephena 
Greenhorna Sunshine on Leith (2013, Slunce nad Leithem; + herec), skutečný příběh 
britského skokana na lyžích Edwardse, nazvaný Orel Eddie (2016, Eddie the Eagle). -
mim- 
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Oslněni sluncem 
barevný, psychologický, kriminální, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 125 
min. 
 
Původní název: A Bigger Splash. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce: Frenesy Film. Ve 
spolupráci: Cota Films, GEM. Pro Studiocanal. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 9.6.2016. 
Mluveno: anglicky, italsky (titulky). – Příběh plný intrik, žárlivosti a skrytých vášní. Od Lucy 
Guadagnina, režiséra filmu Mé jméno je láska. 
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: Itálie: ostrov Pantelleria, Sicílie, Milán. 
 
AUTOŘI: Režie: Luca Guadagnino. Předloha: film La piscine (1969, Bazén; r. Jacques Deray, 
sc. Alain Page, adaptace a dialogy Jacques Deray, Jean-Claude Carrière – V), Alain Page 
(román a scénář La piscine, Bazén). Scénář: David Kajganich. Kamera: Yorick Le Saux. 
Architekt: Maria Djurkovicová. Návrhy kostýmů: Giulia Piersantiová, Raf Simons (Tilda 
Swintonová). Masky: Fernanda Perezová (návrhy masek), Manolo Garcia (účesy). Střih: 
Walter Fasano. Zvuk: Yves-Marie Omnes. Výkonná produkce: Marco Morabito, David 
Kajganich, Olivier Courson, Ron Halpern. Producent: Michael Costigan, Luca Guadagnino. 
Koproducent: Sonya Lunsfordová. Vizuální efekty: Metaphyx, Chromatica. Zvláštní efekty: 
Jason Troughton. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Robin 
Urdangová (hudební supervize).  
 
Hrají: Tilda Swintonová (Marianne Lane), Matthias Schoenaerts (Paul de Smedt), Ralph 
Fiennes (Harry Hawkes), Dakota Johnsonová (Penelope Lannierová), Aurore Clémentová 
(Mireille), Elena Bucciová (Clara), Lily McMenamyová (Sylvie), Corrado Guzzanti (velitel 
karabiniérů La Mattina).  
 
České titulky: Helena Čížková (PO.E.TA).  
 
Snímek Lucy Guadagniniho Oslněni sluncem (překlad původního anglického názvu, 
převzatého od známého stejnojmenného obrazu Davida Hockneyho, zní asi Větší 
šplouchnutí) je remakem thrilleru Jacquesa Deraye La piscine (1969, Bazén - V), v němž hráli 
Alain Delon, Romy Schneiderová, Maurice Ronet a Jane Birkinová. V komorním příběhu čtyř 
postav se prázdninová idyla postupně mění v napětí, jež vrcholí tragédií. – Ostrov Pantelleria 
u Sicílie. Rocková hvězda Marianne Lane tráví čas s mladším milencem, belgickým 
kameramanem Paulem de Smedtem, v v romantickém domě s bazénem ve skalách. Je po 
operaci hlasivek a může nanejvýš šeptat. Muž zase prodělal odvykací kůru na alkohol po 
pokusu o sebevraždu při autohavárii. Chodí k nim hospodyně Clara. Vše se změní, když dorazí 
bývalý Mariannin milenec a Paulův kamarád, britský hudební producent Harry, který je až 
příliš hlučný, příliš „zábavný“ a příliš sebestředný. Přiveze s sebou i dvaadvacetiletou dceru, 
Američanku Penelopu (Pen), o jejíž existenci ještě před nedávnem neměl ponětí. Čtveřice se 
zúčastní místní náboženské slavnosti, po níž Harry a Marianne excelují v karaoke. Harry se 
před bývalou milenkou netají tím, že ji chce získat zpět, a ona opět podléhá jeho kouzlu, 
ačkoliv je s Paulem šťastná. Zatímco Harry a Marianne odjedou nakupovat na trh, přiměje 
Pen neochotného Paula, aby ji doprovodil k jezírku u útesů. Tady se před ním svlékne do 
naha a nabízí se mu... Harry a Marianne se vrátí do prázdného domu. Začnou se vášnivě 
milovat, ale žena soulož předčasně ukončí. Druhá dvojice se vrátí až za tmy. Při večeři vládne 
napětí. Harry odjede a v noci dorazí zpět opilý. Po hádce s Paulem se oba muži začnou v 
bazénu rvát a Paul soka utopí. Marně se ho pak snaží oživit. Nechá tělo ve vodě a jde si 
lehnout. Utopeného ráno objeví Clara. Marianne a patrně i Pen pochopí, co se stalo. Ale na 
policii o tom nemluví. Zpěvačka naopak naznačí, že by za přítelovou smrtí mohli být utečenci. 
Penelopa odlétá za matkou. Předtím vyjde najevo, že je jí teprve sedmnáct a že umí italsky. V 
dešti se zbylá dvojice vrací autem. Zastaví ji velitel karabiniérů. Chce ovšem jen podpis od 
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Marianne, kterou jako zpěvačku obdivuje. Oba jsou podle něj volní a mohou odjet z ostrova. 
– Snímek těží z účasti hvězd i z přírodních krás. Je v něm dost erotiky i dialogů. Lineární 
vyprávění doplňují krátké flashbacky z minulosti (koncert Marianne, seznámení Harryho s 
Paulem a později Paula s Marianne apod.). Je i poněkud zdlouhavý. Vzhledem k místu, kde se 
příběh odehrává, do něj tvůrci vložili i motiv utečenců. -tbk- 
 
LUCA GUADAGNINO (nar. 10.8.1971, Palermo, Sicílie) absolvoval divadelní, filmová a 
televizní studia na univerzitě La Sapienza v Římě, jež zakončil diplomovou prací o tvorbě 
Jonathana Demmeho. Od druhé poloviny devadesátých let natáčel reklamní spoty, 
publicistické a krátkometrážní snímky, videoklipy a dokumenty. Souběžně začal působit 
také jako producent nejen u svých filmů. V roce 1999 debutoval kriminálním dramatem z 
filmového prostředí Protagonisté. V hrané tvorbě se v různých žánrových rovinách 
zaměřuje na psychologické a společenské pozadí současné italské společnosti. V 
současnosti natáčí adaptaci stejnojmenného románu Andrého Acimana Chiamami col tuo 
nome (2016, Zavolej mi svým jménem). V roce 2011 režíroval ve veronském 
Filharmonickém divadle operu Giuseppe Verdiho Falstaff. Jeho snímek Mé jméno je láska 
byl nominován na Oscara za kostýmy a na Zlatý glóbus a Cenu BAFTA za cizojazyčný film. 
Často spolupracuje s Tildou Swintonovou. – Filmografie: (režie, scénář či podíl na něm, 
podíl na produkci, není-li uvedeno jinak,) (dokumentární filmy) Algerie (1996, Alžírska), 
Tilda Swinton: The Love Factory (2002, Tilda Swintonová: Továrna na lásku), Mundo 
civilizado (2003, Civilizovaný svět), Lotus (2003), Cuoco contadino (2004, Venkovský 
kuchař), The Love Factory Series: Arto Lindsay, perdoa a beleza (2004, Série Továrny na 
lásku: Arto Lindsay, odpusť kráse), The Love Factory 3: Pippo Delbono bisogna morire 
(2008, Továrna na lásku 3: Pippo Delbono potřebuje zemřít + sc., prod.), Inconscio Italiano 
(2011, Neuvědomělý Ital), Bertolucci on Bertolucci (2013, Bertolucci o Bertoluccim; spol. r. 
Walter Fasano; + sc., prod.), Belluscone, una storia siciliana (2014, Belluscone, sicilský 
příběh; r. Franco Maresco; spol. prod.); (hraná tvorba) kr. f. Qui (1997, Tady), 
psychologické kriminální drama o italském filmovém štábu, natáčejícím v Londýně 
rekonstrukci několik let starého zločinu, I protagonisti (1999, Protagonisté; + nám.) s Tildou 
Swintonovou, kr. filmy L’uomo risacca (2000, Muž vlnobití) a Au revoir (2001, Na 
shledanou), psychologické erotické drama podle autobiografického románu Melissy 
Panarellové Sto tahů štětcem před spaním o dospívající dívce, která si píše otevřený 
intimní deník, Melissa P. (2005), kr. f. Part deux (2007, Druhá část), psychologické drama o 
nefungujících vztazích, pokrytectví a morálním rozkladu zámožné milánské rodiny Io sono 
l’amore (2009, Mé jméno je láska) s Tildou Swintonovou, kr. filmy Chronology (2010, 
Chronologie), Destinée (2012, Osud), Here (2012, Tady) a One Plus One (2012, Jedna plus 
jedna), Walking Stories (2013, Kráčející příběhy; režie, spol. prod.), Body Art (2013) a A 
Reliable Wife (2014, Spolehlivá manželka), remake francouzského kriminálního milostného 
příběhu Jacquesa Deraye Bazén z roku 1969, nazvaný Oslněni sluncem (2015, A Bigger 
Splash) s Ralphem Fiennesem, Tildou Swintonovou, Matthiasem Schoenaertesem a 
Dakotou Johnsonovou; (produkce či podíl na ní) kr. filmy Rosso (2002, Červeň; r. Redma 
Nosesová) a Delfinasia (2007; r. Asia Argentová), Padroni di casa (2012, Pánové domu; r. 
Edoardo Gabbriellini), kr. filmy Diarchia (2010, Diarchie; r. Ferdinando Cito Filomarino), 
Adele’s Dream (2012, Adélin sen; r. Marco Molinelli, Gianni Troilo) a A Rose Reborn (2014, 
Znovuzrozená růže; r. Chan-wook Park), Antonia (2015; r. Ferdinando Cito Filomarino).
 -jš- 
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Osm a půl 
černobílý, psychologický, podobenství, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, 
BRD-K, mono, délka – 138 min. 
 
Původní název: 8½. Otto e mezzo. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce: Cineriz di Angelo 
Rizzoli / Francinex. Rok výroby: 1963. Premiéra: (obnovená, Projekt 100-2016) 25.2.2016; 
(původní) 1.1.1966. Monopol: AČFK. Mluveno: italsky, anglicky, francouzsky, německy (české 
titulky). – Nejosobnější zpověď slavného Federica Felliniho, film o natáčení filmů a Oscar za 
nejlepší neanglicky mluvený film. 
 
AUTOŘI: Námět: Federico Fellini, Ennio Flaiano. Scénář: Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio 
Flaiano, Brunello Rondi. Režie: Federico Fellini. II. režie: Alessandro von Normann. Kamera: 
Gianni Di Venanzo. Hudba: Nino Rota. Různé skladby a písně. Výprava: Piero Gherardi. 
Kostýmy: Piero Gherardi. Střih: Leo Catozzo. Zvuk: Mario Faraoni, Alberto Bartolomei. 
Masky: Otello Fava. Účesy: Renata Magnantiová. Producent: Angelo Rizzoli. České titulky: 
Anna Kareninová (Filmprint Digital). 
 
HERCI: Marcello Mastroianni (Guido Anselmi), Claudia Cardinaleová (Claudia), Anouk 
Aiméeová (Luisa Anselmiová), Sandra Miloová (Carla), Rossella Falková (Rossella), Barbara 
Steeleová (Gloria Morinová), Madeleine LeBeauová (Madeleine), Caterina Borattoová (žena 
v harému), Edra Galeová (Saraghina), Guido Alberti (producent Pace), Mario Conocchia 
(Conocchia), Tito Masini (kardinál), Jean Rougeul (Fabrizio Carini), Marisa Colomberová 
(Guidova teta), Ian Dallas (Maurice), Yvonne Casadeiová (Jacqueline Bon Bon), Miro Doro 
(Claudiin agent).  
 
CENY: MFF v Moskvě: Velká cena. Oscar: nejlepší cizojazyčný film, nejlepší kostýmy v čb. 
filmu (Piero Gherardi); (nominace) nejlepší režie (Federico Fellini), nejlepší původní scénář 
(Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi), nejlepší výprava v čb. filmu 
(Piero Gherardi). Cena NBR, Cena NYFCC: nejlepší zahraniční film. Ceny italského Národního 
syndikátu filmových novinářů Stříbrná stuha: nejlepší režie (Federico Fellini), nejlepší 
producent (Angelo Rizzoli), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Sandra Miloová), nejlepší scénář 
(Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi), nejlepší původní námět 
(Federico Fellini, Ennio Flaiano), nejlepší kamera (Gianni Di Venanzo), nejlepší hudba (Nino 
Rota). Cena české filmové kritiky: nejlepší zahraniční film. 
 
Název snímku Federica Felliniho Osm a půl je odvozen z faktu, že režisér do té doby natočil 
šest celovečerních filmů, dvě epizody Sňatková kancelář (Un’agenzia matrimoniale) z filmu 
Láska ve městě (1953, Amore in città) a Pokušení doktora Antonia (Le tentazioni de dottor 
Antonio) z filmu Boccaccio 70 (1961, Boccaccio ’70) a podílel se s Albertem Lattuadou na režii 
filmu Luci del varietà (1950, Světla varieté). Ve svém patrně nejosobnějším filmu naplno 
uplatňuje originální imaginaci se surrealistickým nádechem i své časté téma vnitřní nejistoty 
jedince tváří v tvář společenským i vnitřním tlakům. Nepochybně se sám projektuje do 
postavy protagonisty, úspěšného režiséra Guida Anselmiho (v podání Felliniho alter ega 
Marcella Mastroianniho), který právě prožívá uměleckou i osobní krizi. Guido hledá únik v 
lázeňském komplexu nedaleko místa, kde se má natáčet jeho nový film. Jenže filmař neví, o 
čem má být. Prožívá traumata se ženami svého života, náročnou vdanou milenkou Carlou, 
zatrpklou manželkou Luisou a herečkou Claudií, v níž vidí svou múzu a vysněný ženský ideál. 
Během denního snění se mu zjevují různé představy a vrací se do dětství, v němž hrálo 
iniciační roli setkání s obří tanečnicí na pláži. Guido disputuje s kardinálem, patřícím k 
lázeňským hostům, a zároveň musí neustále řešit problémy s producentem a s lidmi ze štábu. 
Má tu i svého kritika, intelektuálního publicistu, který jej obviňuje z povrchnosti, a také 
„čtenáře myšlenek“ kouzelníka Maurice, jenž ho kouzelnou hůlkou vrací do dětství. Guido sní 
o platonické lásce a zároveň i o tom, jak krotí ženy ve vlastním harému. Posléze se uprostřed 
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štábu pustí do práce na filmu, jehož natáčení se odehrává v kulisách raketové rampy. – 
Snímek se u nás původně promítal pod originálním názvem 8½. Inspiroval dramatika Maria 
Frattiho k napsání hry Šest vášnivých žen, jež posloužila jako předloha k jevištnímu i 
filmovému muzikálu Nine (2009, Nine; r. Rob Marshall). – K filmu, uváděnému v obnovené 
premiéře v rámci Projektu 100-2016, je připojen krátký film Karaoke (2012; r. Ondřej 
Hudeček). 
 
FEDERICO FELLINI (nar. 20.1.1920, Rimini, Emilia-Romagna – zem. 31.10.1993, Řím, na 
infarkt), studoval koncem 30. let práva na univerzitě v Římě. Souběžně působil jako 
novinář a především kreslíř, ilustrátor a karikaturista pro rozmanité humoristické a 
komiksové časopisy. V redakci časopisu Marc'Aurelio potkal budoucího filmaře Stefana 
Vanzinu, který mu zprostředkoval práci gagmana a spolupráci na scénářích ke komediím s 
komikem Macariem v režii Maria Mattòliho. Zároveň psal pro italský rozhlas i skeče pro 
různé kabarety. Stále více se věnoval psaní scénářů a od druhé poloviny 40. let působil 
také jako asistent režie u neorealistických filmů Roberta Rosselliniho, Alberta Lattuady a 
Pietra Germiho. V roce 1950 natočil ve spolurežii s Albertem Lattuadou psychologicke 
drama Světla varieté. Zatímco v období 50. let převládaly v jeho tvorbě realistické prvky a 
pevnější epická struktura, v 60. letech se začal zaměřovat na epizodicky a fragmentárně 
vyprávěné příběhy založené na vizuální fantazii a imaginaci. V některých jeho filmech je 
přítomna autobiografická rovina, obsahující originální a typický poetický, lyrický, 
nostalgický a melancholický přístup k obdobím jeho dětství, mládí i dospělosti. Častá 
témata cirkusu, varieté a klaunů představují součást jeho subjektivních spektakulárních 
vizí, jejichž imaginaci rozvíjí tvůrčí pojetí jednotlivých formálních aspektů filmového stylu. 
V 80. a 90. letech natočil také zajímavé reklamní spoty Oh, che bel paesaggio: Bitter 
Campari (1984, Ach, jak krásná krajina: Bitter Campari), těstoviny Alta società: Rigatoni 
Barilla (1986, Vysoká společnost: Makaróny Barilla) a pro římskou banku triptych Sogno 
della galleria (1992, Sen o tunelu), Sogno del leone in cantina (1992, Sen o lvu ve sklepě) a 
Sogno del „déjeuner sur l’herbe“ (1992, Sen o „snídani v trávě“), v němž hrají Paolo 
Villaggio a Fernando Rey. Z mnoha filmových ocenění uveďme ceny z MFF v Benátkách 
(Stříbrný lev za Darmošlapy, Stříbrný lev ex aequo za Silnici, Pasinettiho cena za Satyricon a 
Klauny), na MFF v Cannes (Zlatá palma za Sladký život, technická Grand Prix za Romu a 
Cena k 40. výročí festivalu za Interview), na MFF v Moskvě (Velká cena za Osm a půl, Zlatá 
cena za Interview). Čtyři jeho snímky získaly Oscara za cizojazyčný film (Silnice, Cabiriiny 
noci, Osm a půl, Amarcord) a jeden Zlatý glóbus v téže kategorii (Giulietta a duchové). Sám 
byl nominován na Oscara čtyřikrát za režii a spolunominován osmkrát za scénář, ale získal 
„jen“ Čestného Oscara za celoživotní dílo (1993). Obdobně byl oceněn i Cenou BAFTA 
(1987), Donatellovým Davidem (1984) a na MFF v Benátkách (1985). Italský prezident mu 
udělil Řád Velkého důstojníka za zásluhy o italskou republiku (1964) a Řád Rytíře Velkého 
kříže za zásluhy o italskou republiku (1987). K jeho častým spolupracovníkům patřili 
scenáristé Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi, Tonino Guerra a Bernardino 
Zapponi, kameramani Otello Martelli, Gianni Di Venanzo, Giuseppe Rotunno a Tonino Delli 
Colli, hudební skladatelé Nino Rota a Nicola Piovani, střihači Leo Catozzo, Ruggero 
Mastroianni a Nino Baragli a architekti a návrháři kostýmů Piero Gherardi, Danilo Donati a 
Dante Ferretti. Jeho manželkou byla v letech 1943-1993 herečka Giulietta Masinaová 
(1921-1994), již často obsazoval, právě tak jako Marcella Mastroianniho. - Z české 
felliniovské bibligorafie připomínáme tituly Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, 
Brunello Rondi: 5 scénářů (1953-1963, Odeon, Praha 1966), Angelo Solmi: Federico Fellini 
(1962, Orbis, Praha 1967), Federico Fellini, Tonino Guerra: Amarcord (1973, Odeon, Praha 
1978), Federico Fellini: Dělat film (1980, Panorama, Praha 1986), Zdenek Zaoral: Federico 
Fellini (ČSFÚ, Praha 1989), Charlotte Chandlerová: Já Fellini (1985, Cinema, Praha 1994), 
Constanzo Constantini: Rozhovory s Fellinim (1995, nakl. Blízká setkání, Praha 1996), 
Stanislava Přádná: Čtyřikrát dva. Fellini – Masinová, Antonioni – Vittiová, Bergman – 
Ullmannová, Saura – Chaplinová (nakl. Akademie múzických umění, Praha 2007), Tullio 
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Kezich: Federico Fellini, život a filmy. (2007, NLN, Praha 2011). Z filmů o Fellinim výběrově 
připomínáme dokumenty Zoom su Federico Fellini (1965, Zoom na Federica Felliniho; r. 
Sergio Zavoli), Ciao, Federico! (1970, Ahoj, Federico!; r. Gideon Bachmann), Mémoire: 
Federico Fellini (TV-1982, Vzpomínka: Federico Fellini; r. Jean-Christophe Rosé), Federico 
Fellini: Un autoritratto ritrovato (TV-2000, Federico Fellini; r. Paquito del Bosco – TV), The 
Magic of Fellini (TV-2002, Kouzlo Felliniho; r. Carmen Picciniová), Fellini: Je suis un grand 
menteur (2002, Fellini: Jsem velký lhář; r. Damian Pettigrew), Federico Fellini: Mit den 
Augen der anderen (2003, Federico Fellini: Očima druhých; r. Eckhart Schmidt), L’ultima 
sequenza (2003, Poslední sekvence; r. Mario Sesti), Cinecittà: La casa di F. Fellini (2004, 
Cinecittà: Domov F. Felliniho; r. Roberto Mannoni – V), Giulietta e Federico (2010, Giulietta 
a Federico; r. Francesco Del Grosso), Circo Fellini (2011, Cirkus Fellini; r. Adriano Aprà), Sur 
les traces de Fellini (2012, Po stopách Felliniho; r. Gerald Morin), Fellineide, il volto inedito 
del grande maestro (2013, Fellineide, dosud neznámá tvář velkého mistra; r. Franco 
Longobardi) a L’imperatore di carta (2015, Vládce papíru; r. Fabiana De Bellisová) nebo 
hrané, komedie, v níž vystupuje postava Felliniho F.F.S.S., cioè „...che mi hai portato a fare 
sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?“ (1983, F.F.S.S., totiž „... proč jsi mě vzal do 
Posillipa, když už mě nemáš rád?“; r. Renzo Arbore), biografické drama z filmového 
prostředí Celluloide (1995, Celuloid; r. Carlo Lizzani), autobiografické nostalgické drama o 
setkání Felliniho a Ettora Scoly Che strano chiamarsi Federico: Scola racconta Fellini (2013, 
Jak zvláštní jmenovat se Federico: Scola vypráví o Fellinim; r. Ettore Scola). – Filmografie: 
(spolupráce na scénáři, není-li uvedeno jinak) Imputato, alzatevi! (1939, Obžalovaný, 
povstaňte!; r. Mario Mattòli), Lo vedi come sei... lo vedi come sei?! (1939, Vidíš to, jaký 
jsi... vidíš to, jaký jsi?!; r. Mario Mattòli; + gagman), Il pirata sono io! (1940, Pirát jsem já!; 
r. Mario Mattòli; + gagman), Non me lo dire (1940, Neříkej mi to; r. Mario Mattòli; + 
gagman), I cavalieri del deserto (1940, Pouštní jezdci; r. Gino Talamo, Osvaldo Valenti), 
Avanti, c'è posto... (1941, Pojďte dál, je tady místo... ; r. Mario Bonnard), Documento Z 3 
(1941, Dokument Z 3; r. Alfredo Guarini), Quarta pagina (1942, Čtvrtá stránka; r. Nicola 
Manzari, Domenico M. Gambino), L’ultima carrozzella (1943, Poslední drožka; r. Mario 
Mattòli), Campo de’ fiori (1943; r. Mario Bonnard), Apparizione (1944, Zjevení; r. Jean De 
Limur), Chi l’ha visto? (1945, Kdo to viděl?; r. Goffredo Alessandrini), Tutta la città canta 
(1945, Celé město zpívá; r. Riccardo Freda), Řím, otevřené město (1945, Roma, città 
aperta; r. Roberto Rossellini), Paisà (1946, Paisà; r. Roberto Rossellini), Aquila nera (1946, 
Černý orel; r. Riccardo Freda), Il delitto di Giovanni Episcopo (1947, Zločin Giovanniho 
Episcopa; r. Alberto Lattuada), Fumeria d’oppio/Ritorna Za-la mort (1947, Kuřárna opia; r. 
Raffaello Matarazzo), Il passatore (1947, Převozník; r. Duilio Coletti), epizoda Il miracolo 
(Zázrak; + herec) z povídkového filmu L’amore (1948, Láska; r. Roberto Rossellini), Bez 
milosrdenství (1948, Senza pietà; r. Alberto Lattuada), La città dolente (1949, Zarmoucené 
město; r. Mario Bonnard), In nome della legge (1949, Ve jménu zákona; r. Pietro Germi), 
Mlýn na Pádu (1949, Il mulino del Po; r. Alberto Lattuada), Cesta naděje (1950, Il cammino 
della speranza; r. Pietro Germi), Francesco, giullare di Dio (1950, František, prosťáček Boží; 
r. Roberto Rossellini), Persiane chiuse (1951, Zavřené okenice; r. Luigi Comencini), 
Cameriera bella presenza offersi... (1951, Dobře vypadající pokojská nabízí své služby...; r. 
Giorgio Pàstina), La città si difende (1951, Město se brání; r. Pietro Germi), Il brigante di 
Tacca del Lupo (1952, Zbojník z Tacca del Lupo; r. Pietro Germi), Europa ’51 (1952, Evropa 
51; r. Roberto Rossellini), Cinque poveri in automobile (1952, Pět chudáků v automobilu; r. 
Mario Mattòli), Fortunella (1958; r. Eduardo De Filippo), Alex in Wonderland (1970, Alex v 
říši divů; r. Paul Mazursky; herec), C’eravamo tanto amati (1974, Měli jsme se tak rádi; r. 
Ettore Scola; herec), Viaggio con Anita (1978, Cesta s Anitou; r. Mario Monicelli – TV), Il 
tassinaro (1983, Taxikář; r. Alberto Sordi; herec – V); (režie, spolupráce na scénáři, není-li 
uvedeno jinak) psychologické drama Luci del varietà (1950, Světla varieté; spol. r. Alberto 
Lattuada; + spol. prod.), romantická satirická komedie o novomanželském páru, jehož 
vztah naruší manželčin filmový idol, Bílý šejk (1952, Lo sceicco bianco), epizoda Sňatková 
kancelář (Un'agenzia matrimoniale) z povídkového filmu Láska ve městě (1953, Amore in 
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città), psychologické melodrama o pěti přátelích, trávících mládí zahálením, I vitelloni 
(1953, Darmošlapové; + spol. sc. – V), existenciální drama o dívce, která se nedobrovolně 
stává partnerkou surového cirkusového artisty, Silnice (1954, La strada) s Giuliettou 
Masinaovou a Anthonym Quinnem, psychologické drama o stárnoucím zloději a jeho 
kumpánech Podvodník (1955, Il bidone - V), psychologické drama o mladé prostitutce, 
zneužívané partnery, Cabiriiny noci (1957, Le notti di Cabiria) s Giuliettou Masinaovou, 
působivá freska o morálním úpadku zámožné římské společnosti Sladký život (1960, La 
dolce vita) s Marcellem Mastroiannim, epizoda Pokušení doktora Antonia (Le tentazioni 
del dottor Antonio) z povídkového filmu Boccaccio 70 (1962, Boccaccio ’70), podobenství o 
filmovém režisérovi, zažívajícím osobní i tvůrčí krizi, Osm a půl (1963, 8½) s Marcellem 
Mastroianim, fantastické podobenství o ženě, jíž duchové pomohou vyřešit nešťastné 
manželství, Giulietta a duchové (1965, Giulietta degli spiriti) s Giuliettou Masinaovou, 
epizoda Toby Dammit z povídkového filmu Tre passi nel delirio/Histoires extraordinaires 
(1968, Podivuhodné příběhy – TV), výpravná alegorická vize podle Petroniovy knihy o 
putování dvou mladíků antickým Římem Satyricon (1968, Fellini-Satyricon), stylizovaný 
autobiografický dokument o režisérových tvůrčích metodách Block-notes di un regista 
(1969, Zápisník režiséra), dokumentární drama s reportážními prvky ze zákulisí cirkusu 
Klauni (1970, I clowns; + herec), autobiograficky laděná freska o historii a současnosti 
římské společnosti Roma (1972, Roma; + herec), vzpomínky na dětství a dospívání v 
rodném Rimini Amarcord (1973, Amarcord), alegorická kostýmní férie podle životopisných 
pamětí známého italského svůdníka Il Casanova di Federico Fellini (1976, Casanova 
Federica Felliniho – V) s Donaldem Sutherlandem, podobenství o společenských vztazích 
Zkouška orchestru (1978, Prova d’orchestra), fantaskní satira o sukničkáři, ocitajícím se v 
zajetí žen, La città delle donne (1980, Město žen – V) s Marcellem Mastroiannim, operně 
pojatá mystifikace na motivy lyrických textů Andrey Zanzotta o zámožné společnosti na 
zaoceánské lodi A loď pluje (1983, ...e la nave va), nostalgické poetické drama ze zákulisí 
stárnoucích varietních tanečníků Ginger a Fred (1985, Ginger e Fred, + spol. sc.) s Giuliettou 
Masinaovou a Marcellem Mastroiannim, autobiografické poetické drama z filmového 
prostředí římských studií Cinecittà Interview (1987, Interview; + herec), alegorická satirická 
komedie podle románu Ermanna Cavazzoniho Poéma o náměsíčných, vyprávějící o dvou 
mužích, kteří během putování pádskou krajinou naslouchají magickému hlasu měsíce La 
voce della luna (1990, Hlas luny). -jš- 
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Osm hrozných  
barevný, western, thriller, 15 přístupnost, 1:2,76, 2-D, Dolby Digital/Datasat, dlouhý – 168 
min. 
 
Původní název: The Hateful Eight. Země původu: USA. Výrobce: Band Apart. Pro Weinstein 
Company. Rok výroby: 2015. Premiéra: 7.1.2016. Monopol: Forum Film Czech. Mluveno: 
anglicky, španělsky (české titulky). – 8. film Quentina Tarantina.  
 
AUTOŘI: Scénář: Quentin Tarantino. Režie: Quentin Tarantino. Kamera: Robert Richardson. 
Hudba: Ennio Morricone. Hudební supervize: Mary Ramosová. Různé skladby a písně. 
Výprava: Yohei Taneda. Kostýmy: Courtney Hoffmanová. Střih: Fred Raskin. Zvuk: Mark 
Ulano. Masky: Heba Thorisdattirová. Účesy: Camille Friendová. Zvláštní maskérské efekty: 
Greg Nicotero, Howard Berger. Vizuální efekty: (design) John Dykstra; (supervize) Dan Glass, 
Troy Moore, Laurent Gillet, Darren Poe; Method Studios, Scanline VFX. Zvláštní efekty: 
(koordinátor) Bruno Van Zeebroeck. Koordinátoři kaskadérů: Jeff J. Dashnaw. Výkonní 
producenti: Bob Weinstein, Harvey Weinstein, Georgia Kacandesová. Producenti: Richard N. 
Gladstein, Stacey Sherová, Shannon McIntoshová. České titulky: Petr Zenkl. 
 
HERCI: Samuel L. Jackson (major Marquis Warren), Kurt Russell (John Ruth), Jennifer Jason 
Leighová (Daisy Domergueová), Walton Goggins (šerif Chris Mannix), Demian Bichir (Bob), 
Tim Roth (Oswaldo Mobray), Michael Madsen (Joe Gage), Bruce Dern (generál Sandy 
Smithers), James Parks (O.B Jackson), Dana Gourrierová (Minnie), Zoë Bellová (Judy), Lee 
Horsley (Ed), Gene Jones (Cukrouš Dave), Keith Jefferson (Charly), Craig Stark (Chester 
Charles Smithers), Belinda Owinoová (Gemma), Channing Tatum (Jody); (neuveden) Quentin 
Tarantino (vypravěč). 
 
CENY (výběr): Zlatý glóbus: nejlepší hudba (Ennio Morricone); (nominace) nejlepší herečka 
ve vedlejší roli (Jennifer Jason Leighová), nejlepší scénář (Quentin Tarantino). Ceny NBR: 
nejlepší herečka ve vedlejší roli (Jennifer Jason Leighová), nejlepší původní scénář (Quentin 
Tarantino). Cena BAFTA: nejlepší hudba (Ennio Morricone); (nominace) nejlepší herečka ve 
vedlejší roli (Jennifer Jason Leighová), nejlepší scénář (Quentin Tarantino). - Oscar: nejlepší 
původní hudba (Ennio Morricone); (nominace) nejlepší herečka ve vedlejší roli (Jennifer 
Jason Leighová), nejlepší kamera (Robert Richardson). 
 
Western Osm hrozných je osmým filmem Quentina Tarantina. S jeho předchozím snímkem 
(rovněž westernem) Nespoutaný Django (2012, Django Unchained) ho spojují motiv rasismu 
a období kolem americké občanské války (1861-1865); první „případ“ se odehrává dva roky 
před ní, druhý několik let po ní. Příběh o tom, jak během jednoho dne za sněhové bouře ve 
stanici dostavníků v zasněžených kopcích Wyomingu uvízne podivná sešlost sedmi mužů a 
jedné ženy, je podle Tarantinova obyčeje rozdělen do šesti kapitol. – 1. Poslední dostavník 
do Red Rocku. Kvůli blížícímu se blizardu spěchá kočí O.B zasněženou krajinou do zastávky v 
Minniině galanterii. Zastaví ho lovec zločinců, černošský major Marquis Warren. Potřebuje se 
dostat se dvěma mrtvými „úlovky“ do Red Rocku. Přidá se tak k dalšímu lovci lidí Johnu 
Ruthovi, který tam veze k soudu vražedkyni Daisy Domergueovou. - 2. Špína chlap. Později 
se do dostavníku vnutí údajný nový šerif v Red Rocku Chris Mannix, pocházející z unionistické 
rodiny. - 3. Minniina galanterie. Cestující přivítá před dřevěným stavením cizí muž (Bob). 
Podle něj majitelka Minnie a její Cukrouš Dave odjeli na návštěvu. Uvnitř je kovboj John 
Gage, kat Oswaldo Mobray a starý jižanský generál Smithers. Tomu Marquis později vylíčí, 
jak si vychutnal zabití jeho syna, lovce negrů, Chestera. Pak zastřelí i jeho. - 4. Domergueová 
má tajemství. Během Marquisova vyprávění jen Daisy vidí, jak kdosi otráví kávu na kamnech. 
Napijí se a v mukách zemřou O.B a Ruth, který stačí varovat Chrise. Major pochopí, že i 
Minnie a Cukrouš Dave jsou po smrti. Pak ho skrz podlahu střelí do přirození muž ukrytý ve 
sklepě (Jody). - 5. Čtyři cestující. Ráno dorazili k Minnii Gage, Bob, Oswaldo a Daisyin bratr 
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Jody, vůdce bandy. Všechny místní pobili a mrtvoly naházeli do studny. Naživu nechali jen 
generála a čekali na dostavník… - Poslední kapitola. Černý muž, bílé peklo. Jody s kumpány 
měli v plánu osvobodit Daisy. Warren a Chris je teď v makabrózním krvavém zúčtování 
postupně zlikvidují a Daisy oběsí; podle umírajícího Marquise to Mannix dluží Ruthovi, podle 
Chrise je to jeho první a zároveň poslední čin na postu šerifa. – Osm hrozných vyznívá jako 
divadelní konverzační krvák. Pomalé tempo, natahování příběhu a rozvláčné dialogy, jimž 
místy schází tarantinovská ironie a vtip, jako by naznačovaly tvůrčí vyčerpání a sebestřednost 
dvaapadesátiletého filmaře. Ten ostatně prohlásil, že udělá nejspíš už jen dva filmy. – Snímek 
byl natočen na negativ 65mm a v USA se první týdny promítal ve vybraných kinech v delší 
70mm verzi, jež má 187 minut.  –kat- 
 
QUENTIN TARANTINO (vl. jm. Quentin Jerome Tarantino, nar. 27.3.1963, Knoxville, 
Tennessee) je synem italoamerického herce a zdravotní sestry s irskou a indiánskou krví. 
Od konce 60. let vyrůstal s matkou a s otčímem poblíž Los Angeles. Nedokončil střední 
školu a začal pracovat ve videopůjčovně, kde se pilně věnoval filmovému samovzdělávání. 
Přitom studoval herectví v divadelní společnosti Jamese Besta, ve studiu Actors’ Shelter 
herce Allena Garfielda a ve volných chvílích psal scénáře. Cíleně rozvíjel zálibu v pokleslých 
kriminálních příbězích a v asijské kinematografii. Okamžitě upoutal pozornost 
gangsterským dramatem Gauneři (mj. Cena FIPRESCI na MFF v Torontu, nominace na Cenu 
ISA za režii a za nejlepší první film), po němž následovalo jeho vrcholné dílo Pulp Fiction: 
Historky z podsvětí (mj. Zlatá palma na MFF v Cannes, Oscar, Zlatý glóbus a Cena BAFTA za 
scénář, Ceny ISA, NYFCC, LAFCA a NSFC za scénář a za režii, Cena NBR, nominace na Oscara 
a na Zlatý glóbus za režii, nominace na Cenu BAFTA za režii a za nejlepší film). Na půdorysu 
vynalézavě se prolínajících dějových linií vytvořil thriller, v němž zatím nejlépe skloubil 
charakteristické znaky své tvorby – makabrózní humor, šťavnaté dialogy a náhlé výbuchy 
násilí s řadou odkazů na současnou americkou subkulturu. Jeho další snímky Jackie 
Brownová, natočený podle kriminálního románu Elmorea Leonarda, dvoudílný Kill Bill, 
inspirovaný asijskými akčními opusy, i polovina projektu Grindhouse, nazvaná Auto zabiják 
a oživující béčkové dvojprogramy 70. let, dokládají jeho mimořádnou režijní zručnost i 
zajímavé spojení popkulturních a uměleckých filmových postupů, ale stejně tak nebezpečí 
plagiátorství a rutinní nápodoby. Na svá nejlepší díla z 90. let navázal až válečným 
dramatem Hanebný pancharti (nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za 
scénář a za režii) a westernem Nespoutaný Django (Oscar, Zlatý glóbus a Cena BAFTA za 
scénář, nominace na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za režii); oba snímky se staly divácky 
nejúspěšnějšími v jeho kariéře. Svůj další western Osm hrozných natočil v systému Ultra 
Panavision 70 a s původní hudbou klasika žánru Ennia Morriconeho. Přes ocenění (mj. 
Cena NBR a nominace na Zlatý glóbus a Cenu BAFTA za scénář) bylo přijetí filmu kritikou i 
diváky rozporuplné. Tarantino spolupracoval i s televizí. Režíroval epizody oblíbených 
seriálů ER (Pohotovost – TV), CSI: Crime Scene Investigation (Kriminálka Las Vegas; + spol. 
sc. – TV), jenž mu vynesl režijní nominaci na Cenu Emmy, a jako herec účinkoval v seriálech 
The Golden Girls (Zlaté dívky), All-American Girl (Stoprocentní americká dívka), Alias 
(uveden v TV) aj. S producentem Lawrencem Benderem vlastní společnost A Band Apart a 
ve spolupráci s Miramaxem založil značku Rolling Thunder Pictures, v níž svým jménem 
zaštítil distribuci některých zahraničních filmů (Chungking Express, Sonatine, Hard Core 
Logo apod.). V roce 1998 hrál na Broadwayi postavu gangstera Roata v obnovené premiéře 
známé hry Fredericka Knotta Čekej do tmy. Často spolupracoval s blízkým přítelem 
Robertem Rodriguezem; režíroval např. jednu sekvenci komiksové adaptace Sin City – 
město hříchu, aby si vyzkoušel možnosti digitální tvorby, a podílel se s ním na upírské 
trilogii, jež po mnoha letech inspirovala vznik stejnojmenného TV seriálu From Dusk Till 
Dawn (2014, Od soumraku do úsvitu), i na zmíněném projektu Grindhouse. Za své dílo byl 
mj. vyznamenán na MFF Cinemanila (2007), Cenou Dilys Powellové (2009), udílenou 
Kruhem londýnských filmových kritiků, francouzským Césarem (2010) a na FF v Římě 
(2012). O jeho tvorbě u nás vyšly knihy Wensleyho Clarksona Portrét Quentina Tarantina 
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(Jota, Brno 1996) a Dany Polana Pulp Fiction (Casablanca, Praha 2007). – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) Reservoir Dogs (1991, Gauneři; + sc., herec – V), Pravdivá 
romance (1993, True Romance; r. Tony Scott; sc.), Pulp Fiction: Historky z podsvětí (1994, 
Pulp Fiction; + spol. nám., sc., herec), Takoví normální zabijáci (1994, Natural Born Killers; 
r. Oliver Stone; nám.), povídka Muž z Hollywoodu (The Man from Hollywood; + sc., herec) 
z filmu Čtyři pokoje (1995, Four Rooms; spol. prod.), Jackie Brownová (1997, Jackie Brown; 
+ sc., hlas), Kill Bill (2003, Kill Bill; + spol. nám., sc.), Kill Bill 2 (2004, Kill Bill Volume 2; + 
spol. nám., sc.), Sin City – město hříchu (2005, Sin City; r. Frank Miller, Robert Rodriguez; 
spol. režie), Auto zabiják (2007, Death Proof; + sc., kam., spol. prod., herec), Hanebný 
pancharti (2009, Inglorious Basterds; + sc., herec), Nespoutaný Django (2012, Django 
Unchained; + sc., herec), Osm hrozných (2015, The Hateful Eight; + sc., hlas); (podíl na 
výkonné produkci či produkci, není-li uvedeno jinak) Past Midnight (1991, Úderem půlnoci; 
r. Jan Eliasberg – V), Killing Zoe (1993, Zabít Zoe; r. Roger Avary – V), Od soumraku do 
úsvitu (1995, From Dusk Till Dawn; r. Robert Rodriguez; + sc.), Curdled (1996, Krvavá 
romance; r. Reb Braddock – V), God Said „Ha!“ (1998, Bůh řekl „Ha!“; r. Julia Sweeneyová; 
+ herec), From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money (1998, Od soumraku do úsvitu 2: 
Krvavé peníze; r. Scott Spiegel – V), From Dusk Till Dawn 3: The Hangman’s Daughter 
(1999, Od soumraku do úsvitu 3: Dcera oběšence; r. P.J. Pesce – V), Hostel (2005, Hostel; r. 
Eli Roth), Daltry Calhoun (2005, Daltry Kelhůn; r. Katrina Holden Bronsonová – TV), dok. 
Freedom’s Fury (2006, Vztek svobody; r. Colin K. Gray), Planeta Teror (2007, Planet Terror; 
r. Robert Rodriguez; + herec), Hostel II (2007, Hostel Part II; r. Eli Roth), Hell Ride (2008, 
Pekelná jízda; r. Larry Bishop – V); (herec, není-li uvedeno jinak) Eddie Presley (1992; r. Jeff 
Burr), Sleep with Me (1994, Vyspi se se mnou; r. Rory Kelly), Somebody to Love (1994, Mít 
někoho rád; r. Alexandre Rockwell), Destiny Turns On the Radio (1995, Johnny zapíná 
rádio; r. Jack Baran – V), Desperado (1995, Desperado; r. Robert Rodriguez), Sex po 
telefonu (1996, Girl 6; r. Spike Lee), Malý Nicky – Satan Junior (2000, Little Nicky; r. Steven 
Brill), Sukiyaki Western Django (2007, Nemilosrdný střelec; r. Takashi Miike – V), Diary of 
the Dead (2007, Deník mrtvých; r. George A. Romero; hlas – V), Je prostě báječná (2014, 
She’s Funny That Way; r. Peter Bogdanovich).  -mim- 
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Pád Londýna 
barevný, akční, politický, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, délka – 98 min. 
 
Původní název: London Has Fallen. Země původu: USA, Velká Británie. Výrobce: Millennium 
Films / G-BASE. Pro Gramercy Pictures. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 7.4.2016. Mluveno: 
anglicky, urdsky, francouzsky, italsky, japonsky (titulky). – Londýn se ocitne v plamenech.  
 
Distribuce: Bontonfilm. 
 
AUTOŘI: Režie: Babak Najafi. Pomocná režie: Steve Griffin (II. režie). Námět: Creighton 
Rothenberger, Katrin Benediktová (postavy). Scénář: Creighton Rothenberger, Katrin 
Benediktová, Christian Gudegast, Chad St. John. Kamera: Ed Wild. Druhá kamera: Lorenzo 
Senatore. Architekt: Joel Collins. Návrhy kostýmů: Stephanie Collieová. Střih: Paul Martin 
Smith, Michael J. Duthie. Zvuk: Vladimir Kaloyanov. Výkonná produkce: Avi Lerner, Trevor 
Short, Boaz Davidson, Christine Crowová, Heidi Jo Markelová, Zygi Kamasa, Guy Avshalom. 
Producent: Gerard Butler, Alan Siegel, Mark Gill, John Thompson, Matt O’Toole, Les Weldon. 
Koproducent: Peter Heslop. Vizuální efekty: Sean Farrow (supervize), Worldwide FX, 
Peerless, Baseblack, Intelligent Creatures, UPP, Union, The Senate VFX, Painting Practice. 
Hudba: Trevor Morris. Hudební dramaturgie: Selena Arizanovicová (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Steve Griffin, Diyan Hristov. České titulky: Petr Zenkl (Filmprint 
Digital).  
 
Hrají: Gerard Butler (Mike Banning), Aaron Eckhart (Benjamin Asher), Morgan Freeman 
(Allan Trumbull), Angela Bassettová (Lynne Jacobsová), Alon Moni Aboutboul (Amír Barkáví), 
Radha Mitchellová (Leah Banningová), Charlotte Rileyová (agentka MI6 Jacqueline 
Marshallová), Patrick Kennedy (John Lancaster), Melissa Leoová (Ruth McMillanová), Jackie 
Earle Haley (Mason), Robert Forster (generál Edward Clegg), Waleed Zuaiter (Kamran 
Barkáví), Sean O’Bryan (Ray Monroe), Colin Salmon (šéfinpektor Hazard), Nancy Baldwinová 
(Brucknerová), Philip Delancy (Jacques Mainard), Alex Giannini (Antoni Gusto), Elsa 
Mollienová (Viviana Gustoová), Tsuwayuki Saotome (Nakušima), Penny Downieová (Rose 
Kenterová), Deborah Grantová (Doris).  
 
Politický thriller Pád Londýna v režii íránsko-švédského režiséra Babaka Najafiho navazuje na 
úspěšný akční snímek Pád Bílého domu (2013, Olympus Has Fallen; r. Anthony Fuqua). V 
hledáčku teroristů (tentokrát v čele s obchodníkem se zbraněmi Amírem Barkávím) je opět 
prezident Spojených států Benjamin Asher, jemuž po boku stojí ochránce Mike Banning. 
Rozsáhlá teroristická akce předčí nejhorší obavy tajných služeb… - Na pohřeb britského 
premiéra, který nečekaně zemřel (později vyjde najevo, že byl zavražděn) se do Londýna 
sjíždějí světoví státníci včetně prezidenta USA Ashera. Doprovází ho osobní strážce Mike 
Banning, jemuž se má narodit první potomek. Ještě než pohřeb začne, zlikvidují teroristé 
německou kancléřku, italského a japonského premiéra, francouzského prezidenta a spoustu 
civilistů. Všude jsou nepraví policisté. Westminsterská katedrála je v plamenech, Chelsea 
Bridge se zřítil. Asher a Mike zázrakem uniknou ozbrojeným motorkářům v londýnských 
ulicích. – V Jemenu se Barkáví raduje: právě změnil svět. Zbývá jen Asher. Toho má 
zlikvidovat tým teroristova syna Kamrana. Bílý dům pod vedením viceprezidenta Trumbulla 
zařídí prezidentův odlet. Jenže vrtulník, kterým letí k Air Force One se ocitne pod palbou a 
zřítí se. Zahyne ředitelka tajných služeb Lynne Jacobsová. Asher a Mike prchají do tajné 
centrály MI6 za britskou agentkou Jacqueline (Jax). Teroristé jim jsou v patách. Mike i Jax 
pochopí, že mají ve svých řadách krtka. Nakonec Ashera protivníci dostanou a chystají se ho 
setnout v přímém přenosu. Na poslední chvíli zasáhne Mike s pomocí týmu Box Command. 
Jax odhalí zrádného kolegu Johna Lancastera a zastřelí ho. – Mike se doma raduje z narozené 
dcerky. – CIA zlikviduje Barkávího úkryt. – Snímek je další variantou na dané téma. Podstatná 
část vyprávění se opět odehrává během několika hodin na různých místech s lokálními a 
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časovými údaji v mezititulcích. Děj s přímočarým vlasteneckým apelem je nabitý akčními 
scénami a osobními souboji. Na vizuálních efektech se podíleli specialisté z české společnosti 
UPP. Herecké obsazení a postavy zůstaly zachovány, jen Morgan Freeman z funkce předsedy 
Sněmovny reprezentantů Trumbulla povýšil na viceprezidenta. –kat-  
 
BABAK NAJAFI (vl. jm. Babak Najafi Karami, nar. 14.9.1975, Írán) žije od svých jedenácti let 
ve Švédsku. Vystudoval režii dokumentu na Dramatickém institutu ve Stockholmu (1998-
2002). Po několika krátkých hraných i dokumentárních filmech úspěšně debutoval 
sociálním dramatem Sebbe, za nějž získal Cenu za debut na MFF v Berlíně 2010 a švédskou 
výroční cenou Zlatý brouk za nejlepší film a jenž byl uveden i na Febiofestu 2011. Podílel se 
na epizodách kriminálního seriálu Banshee (2013-201?; uveden v TV). Jako svůj první 
anglicky mluvený snímek natočil politický thriller Pád Londýna. – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. f. Rasten (1999, Přestávka), kr. dok. Gösta och Lennart (2001, Gösta a 
Lennart), kr. filmy Pablo’s Birthday (2002, Pablovy narozeniny), Elixir (2004; + spol. sc., 
kam., střih) a Jag förstår inte (2008, Nerozumím tomu; + sc., kam., střih), příběh 
patnáctiletého titulního hrdiny, žíjícího s matkou v příliš malém bytě, Sebbe (2010; + sc.), 
druhá část kriminálního thrilleru podle bestsellerů Jense Lapiduse Snadný prachy II (2012, 
Snabba cash II; + spol. sc.), kr. film Gabriel och lasermannen (2013, Gabriel a laserový 
muž), akční thriller Pád Londýna (2015, London Has Fallen), navazující na obdobný titul Pád 
Bílého domu (2013, Olympus Has Fallen; r. Antoine Fuqua), s Gerardem Butlerem v roli 
osobního strážce amerického prezidenta.  -tbk- 
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Padesát odstínů černé 
barevný, komedie, parodie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 92 min. 
 
Původní název: Fifty Shades of Black. Země původu: USA. Výrobce: Baby Way. Pro Open 
Road Films / IM Global. Rok výroby: 2016. Premiéra: 28.1.2016. Monopol: Bontonfilm. 
Mluveno: anglicky (české titulky). – Od tvůrců Scary Movie. 
 
AUTOŘI: Scénář: Marlon Wayans, Rick Alvarez. Režie: Michael Tiddes. Kamera: David 
Ortkiese. Hudba: Jim Dooley. Hudební supervize: David Schulhof, Trygge Toven. Různé 
skladby a písně. Výprava: Ermanno DiFebo-Orsini. Kostýmy: Ariyela Wald-Cohainová. Střih: 
Lawrence Jordan. Zvuk: David Parker. Vizuální efekty: (supervize) Christian Cardona. Zvláštní 
efekty: (koordinátor) Josh Hakian. Choreografie: Alison Faulková. Koordinátor kaskadérů: 
Michael Kartvedt. Výkonní producenti: Stuart Ford, Matt Jackson, Glendon Palmer, Paddy 
Cullen, Steve Squillante; Michael Tiddes. Producenti: Marlon Wayans, Rick Alvarez. České 
titulky: Kateřina Hámová (Filmprint Digital).  
 
HERCI: Marlon Wayans (Christian Black), Kali Hawková (Hannah), Affion Crockett (Eli Black), 
Jane Seymourová (Claire Blacková), Andrew Bachelor (Jesse), Florence Hendersonová (paní 
Robinsonová), Jenny Zigrinoová (Kateesha), Fred Willard (Gary Black), Mike Epps (Ron). 
 
Afroamerický herec, scenárista a producent Marlon Wayans (nar. 1972) dosáhl úspěchu 
hororovými parodiemi Scary Movie - Děsnej biják (2000) a Scary Movie 2 (2001), které 
režíroval jeho bratr Keenen Ivory Wayans. Nyní s režisérem Michaelem Tiddesem ve třetím 
společném filmu, Padesát odstínů černé, nudně a prvoplánově parodují adaptaci erotického 
bestselleru E.L. Jamesové Padesát odstínů šedi (2015, Fifty Shades of Grey; r. Sam Taylor-
Johnsonová). Příběh zůstal, dialogy (byť okořeněné vulgárním, nekorektním humorem) 
víceméně také. Změnila se barva pleti protagonistů, přibylo několik „milostných“ scén, 
rasových narážek a nezbytných odkazů na známé filmové hity, např. na film Bez kalhot (2012, 
Magic Mike; r. Steven Soderbergh). – Hannah studuje anglickou literaturu. Místo obézní, 
věčně nadržené spolubydlící Kateeshy udělá pro studentské noviny rozhovor s mecenášem 
univerzity Christianem Blackem. Mladý excentrický Afroameričan nezastírá, že zbohatl 
krádežemi a obchodem s drogami. Později se dívce začne po svém dvořit, zároveň ji však 
varuje; nemiluje, ale šuká, a není pro ni ten pravý, avšak nakonec jí nabídne obsáhlou 
smlouvu o sexuálním vztahu, v němž on bude dominant a ona submisiv. Romantička Hannah 
s ním rychle a drsně přijde o panenství, jež si šetřila pro toho pravého. Blackův nevlastní (a 
chudý) bratr Eli svým předlouhým přirozením uspokojuje Kateeshu. Zamilovaná Hannah s 
podpisem smlouvy váhá, ale to Christianovi nebrání, aby jí neukázal hernu se sexuálními 
pomůckami. Dívka se tu dočká waterboardingu, výprasku (ten díky implantovaným hýždím 
necítí), bičování, bondáže i několika zámečníků, protože Christian ztratil klíče od jejích pout. 
On od ní zase zakusí bičování, které ho dožene k slzám. Nakonec se s ním Hannah rozejde; 
má už dost jeho „padesáti odstínů magořiny“. -kat- 
  
MICHAEL TIDDES (nar. 30.10.1975, Ridgewood, New Jersey) vyrůstal od začátku 80. let ve 
floridském Miami Lakes a od mládí se zajímal o film. Studoval v Orlandu, nejdřív malířství 
na Středofloridské univerzitě (UCF) a pak filmovou produkci na Valencia College. V roce 
2002 přesídlil do Los Angeles, kde se uchytil jako asistent Ricka Alvareze, producenta 
sourozenců Wayansových. Další zkušenosti získával režírováním hudebních videoklipů. 
Prosadil se jako režisér tří filmových parodií s Marlonem Wayansem, z nichž nejúspěšnější 
byla ta první, Pár nenormálních aktivit. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. 
Crawl Space (2007, Pod podlahou; + sc., spol. prod.), Dance Flick (2009, Děsnej dupák; r. 
Damien Dante Wayans; spol. prod., herec – V), Pár nenormálních aktivit (2012, A Haunted 
House; + spol. prod.), A Haunted House 2 (2013, Pár nenormálních aktivit 2; + spol. prod. – 
V), Padesát odstínů černé (2016, Fifty Shades of Black; + spol. prod.). -mim-  
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Pan Bezchybný 
barevný, psychologický, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 104 min. 
 
Původní název: Un homme idéal. Země původu: Francie. Výrobce: 24 25 Films / WY 
Productions / TF 1 Films Production / Mars Films. S účastí OCS / Ciné Plus / TF 1 / HD 1. Ve 
spolupráci s B Media 2012-Backup Media / Manon 5. S podporou: CNC. Rok výroby: 2015. 
Premiéra: 7.1.2016. Monopol: Film Europe. Mluveno: francouzsky (české titulky). – Nikdy 
nepracuj s mrtvým mužem. 
 
AUTOŘI: Scénář: Yann Gozlan, Guillaume Lemans, Grégoire Vigneron. Režie: Yann Gozlan. 
Kamera: Antoine Roch. Hudba: Cyrille Aufort. Různé skladby a písně. Výprava: Jean-Philippe 
Moreaux. Kostýmy: Olivier Ligen. Střih: Grégoire Sivan. Zvuk: Frédéric Heinrich, Nicolas 
Bouvet, Marc Doisne. Vizuální efekty: (supervize) Benjamin Ageorges; Autrechose. Zvláštní 
efekty: (supervize) Yves Domenjoud. Koordinátor kaskadérů: Gregory Loffredo. Výkonný 
producent: Oury Milshtein. Producenti: Wassim Béji, Thibault Gast, Matthias Weber. České 
titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
  
HERCI: Pierre Niney (Mathieu Vasseur), Ana Girardotová (Alice Fursacová), André Marcon 
(Alain Fursac), Valéria Cavalliová (Hélène Fursacová), Thibault Vinçon (Stanislas Richer), Marc 
Barbé (Vincent), Laurent Grévill (Stéphane Marsan), Sacha Mijovic (Franck). 
 
Druhý celovečerní snímek Yanna Gozlana, thriller Pan Bezchybný (český název je zavádějící, 
neboť titulní hrdina naopak vrší jednu chybu za druhou), připomíná svým tématem 
spisovatele, který si přivlastní dílo někoho jiného, psychologické drama The Words (2012, 
The Words; r. Brian Klugman, Lee Sternthal). – Pětadvacetiletý začínající a neúspěšný 
spisovatel Mathieu Vasseur si vydělává jako stěhovák. Vydá pod svým jménem a pod názvem 
Černý písek přepsaný válečný deník z Alžírska z let 1956-58, který nalezl v bytě zemřelého 
muže. Rázem se stane slavným a získá i dívku svého srdce Alici. Odjede s ní za jejími rodiči do 
přepychové vily u moře. Redaktor Marsan urguje nový rukopis, protože autor si stále vybírá 
zálohy. Ale Mathieu není schopen nic napsat. Navíc se mu pod jménem zemřelého přihlásí 
spolubojovník, který věděl o deníku. Chce peníze. Mathieu ukradne zbraně ze sbírky Alicina 
otce. Dívčin bratranec Stan je však u něj najde a Mathieu ho ve rvačce nešťastnou náhodou 
zabije. Rodině řekne, že Stan asi narychlo odjel. V noci vyhodí mrtvolu ze člunu na moři, pak 
musí uplavat před blížící se lodí. – Vyděrač si vezme zbraně z lupu, chce však později víc. 
Stresovaný mladík v hektickém tempu napíše román. Policie vyloví Stanovu mrtvolu. Rodina 
odjíždí za příbuznými. Mathieu při rozloučení předá Alici, která mu sdělila, že je těhotná, svůj 
rukopis s názvem Předstírání. Večer odjíždí autem s vyděračem do Paříže. Úmyslně nabourá, 
což si večer předtím připravil. Spálí vůz i s mrtvým mužem. V televizi vysílají zprávu o smrti 
talentovaného spisovatele. O dva roky později se Mathieu příležitostně živí manuální prací. 
Za výlohou sleduje křest své knihy, z níž předčítá smutná Alice. Vidí i své malé dítě. Odejde 
do tmy dříve, než si ho žena stačí všimnout... -tbk- 
  



359 
 

Pan Dokonalý 
barevný, akční, kriminální, romantická komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby 
Digital, dlouhý – 95 min. 
 
Původní název: Mr. Right. Země původu: USA. Výrobce: Circle of Confusion, Amasia 
Entertainment. Ve spolupráci: 3311 Productions. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 
14.7.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Ve dvou se to lépe vraždí. 
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures. Lokace: New Orleans (Louisiana). 
 
AUTOŘI: Režie: Paco Cabezas. Scénář: Max Landis. Kamera: Daniel Aranyo. Architekt: Mara 
Lepere-Schloopová. Návrhy kostýmů: Jillian Ann Kreinerová. Masky: Darryl Lucas, Yolanda 
Mercadelová (účesy). Střih: Tom Wilson. Zvuk: Jonathan Wales. Výkonná produkce: William 
C. Gallo, Allen Church, Stephen Emery, Max Landis, Avram Butch Kaplan, Mark Roberts, 
Jennifer Danaová, Ross Jacobson, Sheldon Rabinowitz. Producent: Michael A. Helfant, 
Bradley Gallo, Rick Jacobs, Lawrence Mattis. Vizuální efekty: DBL VFX, Wildfire Studios Nola. 
Zvláštní efekty: Guy Clayton (koordinátor). Hudba: Aaron Zigman. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Maureen Croweová (hudební supervize), David A. 
Helfant (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Thomas Kevin Beard, James Lew 
(souboje). 
 
Hrají: Sam Rockwell (Pan Dokonalý/Francis), Anna Kendricková (Martha McKayová), Tim 
Roth (Hopper/Reynolds), James Ransone (Von Cartigan), Anson Mount (Richard Cartigan), 
Michael Eklund (Johnny Moon), Katie Nehraová (Sophie), RZA (Steve), Jaiden Kaine (Bruce), 
Douglas M. Griffin (Gus Patrick), Elena Sanchezová (Dison), Bradley Gallo, Paco Cabezas 
(neuveden).  
 
České titulky: Renáta Mlíkovská (Soundwave).  
 
Akční kriminální komedii s romantickou zápletkou Pan Dokonalý natočil španělský režisér 
Paco Cabezas, působící v Hollywoodu. Snímek, realizovaný v lehkém retrostylu, připomíná 
díla Quentina Tarantina či filmy podle předloh Elmora Leonarda. Tvůrci v něm líčí vztah mezi 
atypickými hrdiny, neobvyklým nájemným vrahem a poněkud ztřeštěnou mladou ženou. – 
Martha McKayová nemá příliš štěstí se svými milenci. Právě se rozejde s tím posledním. V 
supermarketu se seznámí se sympatickým mužem a začne se s ním scházet, aniž zná jeho 
jméno a aniž tuší, že je to bývalý zabiják CIA, působící nyní v branži jako soukromník. Avšak 
namísto toho, aby vraždil ty, na něž byl najat, zabíjí „ozdoben“ klaunským nosem, zadavatele 
zločinů (protože je nemorální dát někoho zabít). Jdou po něm agenti, vedení mužem jménem 
Hopper, ale i další zabijáci. Martha se dozví o profesi svého milovaného právě od Hoppera, 
avšak její láska je už tak velká, že dokáže Francisovi odpustit. Právě kvůli němu je unesena. 
Pan Dokonalý ji však získá zpět za cenu několika mrtvol. Nakonec se i ona sama chopí 
zbraně... – Připomínáme, že pod stejným českým názvem byly u nás uvedeny na videu Pan 
Dokonalý (2009; The Good Guy; Julio DiPietro – V) a dále vznikly mj. britská hořká komedie 
Mr. Right (2009; r. David Morris, Jacqui Morrisová) a souběžně americká komedie Mr. Right 
(2015; r. Roger Melvin). 
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Paradise Trips 
barevný, hořká komedie, 15 nepřístupný, 1:2,35, 2–D, DVD-K, Dolby Digital, délka – 90 min. 
 
Původní název: Paradise Trips. Země původu: Belgie, Nizozemsko. Výrobce: Caviar, Climax 
Films, IJswater Films. S podporou: Enterprise Flanders, Screen Flanders, Flanders Audiovisual 
Fund, Netherland Film Fund, Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 2.6.2015. Mluveno: vlámsky (titulky). – 
Cesta do ráje je někdy hodně klikatá. 
 
Distribuce: Artcam. Lokace: Chorvatsko, Antverpy. 
 
AUTOŘI: Režie: Raf Reyntjens. Scénář: Raf Reyntjens. Kamera: Rik Zang. Architekt: Yves 
Verstraete. Návrhy kostýmů: Manon Blomová, Mariella Kallenbergová. Masky: Lili Dang-
Vuová (+ účesy). Střih: Els Voorspoels. Zvuk: Edy de Cloe, Marco Vermaas (design). Výkonná 
produkce: Lise Lambertová, Ruben Goots. Producent: Frank Van Passel, Ivy Vanhaeckeová. 
Koproducent: Marc Bary, Olivier Rausin. Vizuální efekty: Manon Martinová (supervize). 
Hudba: David van der Heijden. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Gene Bervoets (Mario Dockers), Jeroen Perceval (Jim Dockers), Noortje Herlaarová 
(Miranda), Tania van der Sandenová (Linda), Cédric van den Abbeele (Sunny), Line Pilletová 
(Cindy), Marie Louise Stheinsová (Esmeralda), Pieter Verelst (Lexander), Pascal Maetens 
(Walther), Hannes Reckelbus (Fox), Charlotte Timmersová (Flora).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Celovečerní hraný debut belgického režiséra Rafa Reyntjense Paradise Trips (česky Výlety do 
ráje) je hořkou komedií o zvláštních rodinných vztazích majitele autokaru a stejnojmenné 
cestovní agentury, Maria Dockerse, který právě odešel do důchodu, nicméně ještě naposledy 
vyjede se svým nablýskaným vozem. Od samotného počátku je mu jasné, že týdenní cesta 
kamsi do Chorvatska bude jiná než ty předešlé. Pasažéry totiž tvoří nesourodá skupina 
pankáčů, která vyráží na letní technopárty. Mario dá cestujícím rázně najevo, že v autokaru 
platí jeho pravidla, jenže ti na ně neberou zřetel. Navíc vedoucí zájezdu Miranda cestuje se 
synkem Sunnym po vlastní ose v malém karavanu. Hned po příjezdu do rozjařeného kempu 
se k odmítavému Mariovi má stará hipísačka Esmeralda. Řidič se dá do řeči se Sunnym. Záhy 
zjistí, že chlapcovým otcem a Mirandiným přítelem je jeho syn Jim, s nímž už léta nemluví. 
Kdysi jej coby řádný občan udal jako drogového dealera a syn skončil načas ve vězení. 
Dockers pochopí, že jeho žena Linda se s Jimovou „rodinou“ tajně stýká. Domnívá se, že 
cesta byla jejím komplotem s Mirandou. Pozvolna se vyrovnává se skutečností. Sblíží se s 
Esmeraldou. Když se na koncertu napije od kohosi z pet lahve, sjede se a má různé vize. Ještě 
v opojení z drogy se pokusí smířit se se synem, který má pořád spory se Sunnym. Rodina se 
nakonec opravdu usmíří. Linda doma slyší ze záznamníku manželovo vyznání. Zájezd se vrací 
do Belgie... – Snímek o setkání dvou rozdílných světů (nikoliv ovšem nutně různých generací, 
protože mezi účastníky technopárty jsou i starší lidé) se v první třetině odvíjí jako road 
movie, ale pak se odehrává na jednom místě v Chorvatsku, kde se střetává příroda s moderní 
civilizací v podobě hlučné muziky a neméně hlučných obyvatel divokého kempu. 
 -tbk- 
 
RAF REYNTJENS (nar. 1975) absolvoval v roce 1999 Královský institut divadla, filmu a zvuku 
v Bruselu (RITS). Prosadil se jako tvůrce reklamních spotů a videoklipů. Spoty často natáčí 
ve spolupráci s Roelem Mondelaersem pod označením Raf&Roel. Z jeho klipů je 
nejznámější Papaoutai belgického zpěváka a rappera Stromaeho. Režíroval tři krátké filmy, 
uvedené na řadě festivalů, než debutoval v celovečerní hrané tvorbě hořkou komedií s 
prvky road movie Paradise Trips. Krátký válečný film Zákopová krysa byl součástí expozice 
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v newyorském Muzeu moderního umění The Great War: A Cinematic Legacy (Velká válka: 
Filmové dědictví). Od roku 2012 působí v produkční firmě Caviar. – Filmografie: (režie a 
scénář, či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. filmy About Love (1999, O lásce; + 
výprava), A Message from Outer Space (2004, Zpráva z vesmíru; spol. r., spol. sc. Roel 
Mondelaers; + spol. prod.) a Tunnelrat (2008, Zákopová krysa; + střih, koprod.), oba 
poslední s hercem Matthiasem Schoenaertsem, hořká komedie o cestě penzionovaného 
majitele autokaru s partou pankáčů do Chorvatska na technopárty, kde se stárnoucí muž 
setká s odvrženým synem a s vnukem, o němž nevěděl, Paradise Trips (2015, Paradise 
Trips). -tbk- 
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Pařba o Vánocích 
barevný, vánoční komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 
106 min. 
 
Původní název: Office Christmas Party. Země původu: USA. Výrobce: Bluegrass Films, 
Entertainment 360, DreamWorks Pictures (zákazník), Reliance Entertainment (zákazník). Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 8.12.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Pař, jako kdyby ti šlo o 
život. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: Chicago (Illinois), Hiram (Georgia). 
 
AUTOŘI: Režie: Will Speck, Josh Gordon. Pomocná režie: E.J. Foester (II. režie). Námět: Jon 
Lucas, Scott Moore, Timothy Dowling. Scénář: Justin Malen, Laura Solonová, Dan Mazer. 
Kamera: Jeff Cutter. Architekt: Andrew Laws. Návrhy kostýmů: Karen Patchová. Masky: 
David Forrest, Adruitha Leeová (účesy). Střih: Jeff Groth, Evan Henke. Zvuk: Steve C. Aaron. 
Výkonná produkce: Josh Gordon, Will Speck, Beau Bauman, Richard Vane, Matthew Hirsch. 
Producent: Scott Stuber, Guymon Casady, Daniel Rappaport. Vizuální efekty: Dan Charbit 
(supervize), Aidan Fraser (supervize), Atomic Fiction, Proof Inc, Mokko Studio. Zvláštní 
efekty: Elia P. Popov (koordinátor). Hudba: Theodore Shapiro. Použitá hudba: různé skladby 
a písně. Hudební dramaturgie: Jonathan Karp (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: 
Lance Gilbert, Keith Davis (souboje). 
 
Hrají: Jason Bateman (Josh Parker), Jennifer Anistonová (Carol Vanstoneová), Olivia 
Munnová (Tracey Hughesová), T.J. Miller (Clay Vanstone), Jillian Bellová (Trina), Vanessa 
Bayerová (Allison), Courtney B. Vance (Walter Davis), Rob Corddry (Jeremy), Kate 
McKinnonová (Mary), Abbey Leeová (Savannah), Sam Richardson (Joel), Jamie Chungová 
(Meghan), Randall Park (Fred), Karan Soni (Nate), Da’Vine Joy Randolphová (Carla), Ben 
Falcone (lékař), Fortune Feimsterová (Lonny), Jimmy Butler (Jimmy Butler). 
 
České titulky: Tereza Benhartová (Filmprint Digital). 
 
Navzdory českému názvu není komedie Pařba o Vánocích pokračováním úspěšné kámošské 
série, režírované Toddem Phillipsem, ačkoliv se na ní podíleli jako spoluautoři námětu její 
tvůrci Jon Lucas a Scott Moore. Snímek režisérské dvojice Will Speck a Josh Gordon 
zachovává příznačné rysy zmíněných komedií, tedy zbytečnou vulgaritu a nechutné situační i 
verbální vtípky, včetně „nezbytných“ flatulenčních. – Chicago. Čerstvě rozvedený technický 
ředitel Josh Parker a pohledná špičková programátorka Tracey Hughesová jsou zřejmě jediní, 
kteří v počítačové firmě Zenotek opravdu pracují. Je těsně před Vánoci, když se na poradě 
objeví obávaná šéfka z ústředí Carol Vanstoneová a pohrozí uzavřením pobočky, navzdory 
námitkám svého infantilního bratra Claye, který to tu vede. Josh s Clayem a s Tracey se kvůli 
záchraně podniku vydají za mocným Walterem Davisem, aby od něj získali velkou zakázku. 
Chtějí odmítavého muže přesvědčit o kvalitách firemní kultury a pozvou ho na podnikový 
vánoční večírek, který jim Carol zatrhla. Uspořádají ve firmě obrovskou akci, jež se postupně 
slibně rozjede. Dostaví se i Walter a pod vlivem drogy, kterou omylem vdechne, souhlasí se 
smlouvou. Když přijede Carol, jíž kvůli počasí neletělo letadlo, je už večírek v demoliční fázi. 
Vyjde bohužel najevo, že Walter Davis, který po úrazu skončil v nemocnici, přišel ten den o 
práci. Ze smlouvy tedy sejde. Bezcitná šéfka pobočku okamžitě zruší. Jenže se zjistí, že Clay 
odjel s prostitutkou Shannon, kterou si na večírek objednal nesmělý manažer Nate, a také se 
svými úsporami, jež chtěl rozdat zaměstnancům jako bonusy. Josh, Tracey, Carol a 
personalistka Mary vyrazí za ním. Carol prokáže v podezřelém nočním klubu schopnosti v 
bojovém umění a Josh vzápětí zase řidičskou dovednost. Po divoké honičce vůz s Clayem, 
Shannon a její „pasačkou“ Trinou havaruje. Šéf Zenoteku skončí také v nemocnici, ale peníze 
jsou zachráněny. Tracey dostane nápad, jak dodělat zásadní počítačovou inovaci, na níž 
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pracovala, a s pomocí ostatních se jí to podaří. Firma je sice po večírku, při němž si řada lidí 
vyřešila osobní problémy, zcela zdemolována, ale také zachráněna. A Josh se konečně sblíží s 
Tracey. – Ve filmu se objevuje i známý basketbalista týmu Chicago Bulls Jimmy Butler. -tbk- 
 
JOSH GORDON (vl. jm. Joshua David Gordon, nar. 19.10.1970, New York), který vyrůstal v 
clevelandském předměstí Shaker Heights, a WILL SPECK (nar. 1971, New York), který strávil 
dětství v Chicagu, se setkali v 90. letech při studiu filmu na Newyorské univerzitě (NYU), 
kde utvořili scenáristickou a režisérskou dvojici. Prosadili se krátkým hraným snímkem o 
redaktorovi novinové rubriky Kultura, nominovaném na Oscara, a uplatnili se jako úspěšní 
režiséři reklamních spotů (mj. Levi’s, Pepsi, Visa, Emerald Nuts, MasterCard, Samsung, 
Geico, Fujifilm). Ve filmové a televizní tvorbě se specializují na komedie. Byli výkonnými 
producenty sitcomu, inspirovaného jejich nejznámější reklamou, Cavemen (2007, Jeskynní 
lidé; + spol. režie) a režírovali dvě epizody jiného komediálního seriálu Flaked (2016, 
Násoska). Z jejich snímků měl největší divácký ohlas ten první, krasobruslařská veselohra 
Ledově ostří. – Filmografie: (společná; režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Angry Boy 
(1997, Zlostný chlapec; + sc.) a Culture (1997, Kultura; + sc.), příběh dvou distancovaných 
krasobruslařů, kteří utvoří první mužskou sportovní dvojici, Blades of Glory (2007, Ledově 
ostří – V) s Willem Ferrellem a Jonem Hederem, romantická komedie o úskalích umělého 
oplodnění Záměna (2010, The Switch) s Jennifer Anistonovou a Jasonem Batemanem, 
interaktivní sci-fi seriál The Power Inside (TV-2013, Síla uvnitř; + spol. prod.), financovaný 
firmami Intel a Toshiba, nenáročná veselohra o záchraně počítačové společnosti před 
krachem Pařba o Vánocích (2016, Office Christmas Party; + spol. prod.) s Jasonem 
Batemanem a T.J. Millerem.  -mim- 
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Pařba v Pattayi 
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 97 min. 
 
Původní název: Pattaya. Země původu: Francie. Výrobce: Mandarin Cinéma, Gaumont, D8 
Films. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 30.6.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Hodní hoši 
jdou do nebe, špatní kalí v Pattayi. Thaibox, chlast a opice! 
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures. Lokace: Thajsko: Bangkok, Pattaya, Ayuthaya. Paříž. 
 
AUTOŘI: Režie: Franck Gastambide. Scénář: Franck Gastambide, Stéphane Kazandjian. 
Kamera: Renaud Chassaing. Architekt: Arthur Deleu. Návrhy kostýmů: Emmanuelle 
Youchnovská. Střih: Laure Gardetteová. Zvuk: Rémi Daru, Guillaume D’Ham, Olivier Dô Hùu. 
Producent: Eric Altmayer, Nicolas Altmayer. Vizuální efekty: Paolo Moscatelli, Mikael 
Tanguy. Hudba: Eric Neveux, Kore. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Dominique Fouassier, David Ismalone. 
 
Hrají: Franck Gastambide (Franky), Malik Bentalha (Krimo), Anouar Toubali (trpaslík Karim), 
Ramzy Bedia (Reza), Gad Elmaleh (Marokánec), Sabrina Ouazaniová (Lilia), Cyrille Diabate 
(Farid), Sissi Duparcová (Alexandra). 
 
Dabing: Filip Švarc (Franky), Jan Kalous (Krimo), Radek Kuchař (trpaslík Krimo), Vojtěch Hájek 
(Reza), Tomáš Juřička (Marokánec), Kristina Jelínková (Lilia), Bohdan Tůma (Farid).  
 
Překlad české verze: Ivan Kotmel. Dialogy české verze: Ivan Kotmel. Režie české verze: Karel 
Novák (Studio Soundwave). 
 
Druhý snímek francouzského herce, scenáristy a režiséra Francka Gastambidea Pařba v 
Pattayi nepochybně čerpá inspiraci z oblíbených amerických kámošských komedií hrubšího 
zrna s tématem odvázaného dobrodružství na zpravidla exotických místech. – Dva flákači z 
předměstí, snící o bezstarostném životě na plážích v Thajsku, dostanou nápad, jak si sen 
splnit. Odletí do exotické země jako doprovod muslimského trpaslíka Karima, jehož přihlásili 
na mistrovství v thaiboxu liliputů. Pobožný muž se ovšem domnívá, že letí do Mekky. 
Následují bláznivá dobrodružství nesourodé trojice v Thajsku... – Snímek se záhy po svém 
uvedení stal jedním z nejúspěšnějších letošních titulů ve francouzské distribuci. 
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Pasažéři 
barevný, sci-fi, dobrodružný, milostný příběh, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, Dolby 
Digital (Dolby Atmos), dlouhý – 116 min. 
 
Původní název: Passengers. Země původu: USA. Výrobce: LStar Capital, Village Roadshow 
Pictures, Wanda Pictures, Original Film, Company Films, Start Motion Pictures. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 29.12.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Existuje důvod, proč 
se vzbudili. 
 
Distribuce: Falcon (do 28.12.2018).  
 
AUTOŘI: Režie: Morten Tyldum. Pomocná režie: Jack Gill (II. režie). Scénář: Jon Spaihts. 
Kamera: Rodrigo Prieto. Architekt: Guy Hendrix Dyas. Návrhy kostýmů: Jany Temimeová. 
Masky: Vivian Bakerová, Cydney Cornellová (účesy). Střih: Maryann Brandonová. Zvuk: Whit 
Norris, Will Files (design zvuku), Phil Barrie (design zvuku), Lee Gilmovre (design zvuku). 
Výkonná produkce: Greg Basser, Bruce Berman, Ben Browning, David B. Householter, Jon 
Spaihts, Lynwood Spinks, Ben Waisbren. Producent: Neal H. Moritz, Stephen Hamel, Michael 
Maher, Ori Marmur. Vizuální efekty: Erik Nordby (supervize), MPC, Legend 3D, Senate VFX. 
Zvláštní efekty: Daniel Sudick (supervize). Hudba: Thomas Newman, Allan P. Grigg 
(dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Garrett 
Warren. 
 
Hrají: Jennifer Lawrenceová (Aurora Laneová), Chris Pratt (Jim Preston), Michael Sheen 
(Arthur), Laurence Fishburne (Gus Mancuso), Andy Garcia (kapitán Norris), Vince Foster 
(výkonný důstojník), Kara Flowersová (komunikační stevardka), Conor Brophy (člen posádky).  
 
České titulky: Filmprint Digital. 
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší výprava (Guy Hendrix Dyas, Gene Serdena), nejlepší hudba 
(Thomas Newman). 
 
Výpravný sci-fi snímek Pasažéři norského režiséra Mortena Tylduma je zároveň i milostným 
příběhem s dobrodružnými prvky, odehrávajícím se v efektním prostředí velkého 
kosmického plavidla. – Vesmírná loď Avalon míří ke kolonii Homestead II. Na palubě je 258 
členů posádky a 5000 cestujících. Zemi opustili před třiceti lety, k cíli mají dorazit za 
devadesát let. Všichni jsou v hibernačních kójích. Po průletu Avalonu rojem meteoritů je 
vzbuzen jako jediný mechanik Jim, ale hologram stevardky s ním komunikuje, jako by 
všechno bylo v pořádku. Když muž zjistí neblahou situaci, odešle dotaz na Zemi, ale odpověď 
podle automatu přijde za pětapadesát let. Jediný, s kým může kromě strojů komunikovat, je 
barman, android Arthur. Jim si užívá luxusu, ale trápí ho samota. V jedné hibernační kóji ho 
zaujme půvabná Aurora; vyhledá si její životopis. Mladá žena je spisovatelka a na cestu se 
vydala kvůli chystané knize. Jim má dilema: rád by ji probudil, ale také pomýšlí na 
sebevraždu. Baví se o Auroře s Arthurem. Nakonec ji probudí. Žena se pomalu smiřuje s 
bezvýchodnou situací a začne psát knihu. Dvojice se sblíží. Jenže Arthur se podřekne a 
Aurora právem obviní Jima, že jí vzal život. Začne ho ignorovat a frustraci řeší sportem. Na 
lodi se objevují podivné poruchy. Výtah nefunguje, snídaňový bar chrlí jídlo, uklízecí roboti 
neuklízejí, systémy se vypínají, dojde k poruše gravitace… Je vzbuzen palubní důstojník Gus. 
Ten umožní Jimovi a Auroře přístup do prostor, kam se dosud nedostali, a vysvětlí jim, jak 
loď funguje. Na hologramu Avalonu zjistí velký počet závad. Jenže zkolabuje a zemře. 
Rozhádaná dvojice musí kvůli záchraně lodě spolupracovat. Když Jim venku při opravě téměř 
zemře a mizí v kosmu, Aurora se za ním vydá a dostane ho zpět. Muž zjistí, že by ji mohl 
uspat v ošetřovně v kóji autodoku, ale ona ho nechce nechat samotného… - Za 
osmaosmdesát let probuzené pasažéry a posádku překvapí v hlavní hale vzrostlá zahrada. 
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Aurořin hlas vypráví, co všechno se stalo, zatímco oni spali. – Snímek ničím nepřekvapí, snad 
kromě designového prostředí vesmírné lodi a scény, kdy se Aurora při poruše gravitace 
málem utopí v bazénu. –kat- 
 
MORTEN TYLDUM (nar. 19.5.1967, Bergen, Hordaland, Norsko) studoval na univerzitě v 
Bergenu, než odjel do New Yorku, kde se vzdělával na katedře filmu a videa ve Škole 
vizuálního umění (SVA). Po návratu do vlasti pracoval pro norskou TV stanici NRK, kde 
natočil několik oceněných dokumentů, např. o situaci v bývalé Jugoslávii nebo o ganzích v 
Los Angeles. Byl spolutvůrcem pořadu pro mládež „U“ a uplatnil se i jako režisér krátkých 
hraných filmů. Patří mezi vyhledávané režiséry spotů a je spolumajitelem produkční 
společnosti Einar film og fortellinger. V roce 1998 založil vlastní firmu Tyldum Film AS. Jeho 
celovečerní debut Kámoš se stal domácím kasovním hitem a získal skandinávskou filmovou 
cenu Amanda a Ceny diváků na MFF v Karlových Varech 2003, kde byl Tyldum oficiálním 
hostem, a na MFF ve Varšavě 2003. Divácky úspěšné byly rovněž jeho další filmy, v nichž 
projevil smysl pro akční žánr respektive pro zachycení patřičné atmosféry. Snímek Lovci 
hlav byl mj. nominovaný na Cenu BAFTA za cizojazyčný film a jeho první anglicky mluvený 
film Kód Enigmy, s nímž se definitivně prosadil na mezinárodním fóru, byl nominován na 
Oscara mj. v kategorii nejlepší film a nejlepší režie, na Zlatý glóbus za nejlepší film-drama 
nebo na Cenu BAFTA za nejlepší film, za nejlepší britský film a za režii a získal Cenu diváků 
na MFF v Torontu 2014. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Lorenzo (1996; + 
sc.), střm. snímek o rockovém hudebníkovi, bilancujícím po návratu z vězení svou 
minulost, En mann må gjøre det han må (TV-1996, Muž musí udělat to, co musí), kr. f. o 
dvou sestrách a jednom telefonátu Telefonterror (1997, Telefonní teror), střm. f. ze života 
čerstvého absolventa střední školy Fort forover (2000, Rychle dopředu), epizoda 
Byznysman – Pravicová strana (Høyre) z kolektivního filmu osmi příběhů Utopie – Nejvíc 
lidí žije v Číně (2002, Folk flest bor i Kina), milostná komedie o trojici kamarádů, jejichž 
přátelství prochází těžkou zkouškou kvůli zveřejnění videodeníku jednoho z nich, Kámoš 
(2003, Buddy), kriminální thriller o soukromém detektivovi, který se díky svému 
nekompromisnímu a nekonvečnímu jednání dostává do konfliktu nejen s policií, Varg 
Veum – Falne engler (2008, Detektiv Varg Veum – Padlí andělé – TV), thriller podle 
bestselleru Joa Nesbøa Lovci hlav (2011, Hodejegerne), životopisný příběh matematika 
Alana Turinga, který se podílel na prolomení nacistické šifry, Kód Enigmy (2014, The 
Imitation Game), Tieji yinping/Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2015, 
Tygr a drak: Meč osudu; r. Wo-Ping Yuen; spol. prod.), romantická sci-fi z paluby velké a 
přepychové kosmické lodi Pasažéři (2016, Passengers). -fik- 
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Pasolini 
barevný, psychologický, životopisný, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, délka – 85 min. 
 
Původní název: Pasolini. Země původu: Francie, Itálie, Belgie. Výrobce: Capricci / Urania 
Pictures / Tarantula / Dublin Films / Arte France Cinéma. S podporou: Eurimages, Mibact, 
Canal Plus, Arte France. Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 14.4.2016. Mluveno: anglicky, 
italsky, francouzsky (titulky). – Život a smrt muže, který nikdy nerezignoval. 
 
Distribuce: Film Europe.  
 
AUTOŘI: Režie: Abel Ferrara. Námět: Abel Ferrara, Nicola Tranquillino. Scénář: Maurizio 
Braucci. Kamera: Stefano Falivene. Architekt: Igor Gabriel. Návrhy kostýmů: Rossano 
Marchi. Střih: Fabio Nunziata. Zvuk: Julien Momenceau, Silvia Moraesová, Thomas Gauder. 
Výkonná produkce: Camille Chandellierová, Costanza Coldagelliová. Producent: Thierry 
Lounas, Conchita Airoldiová, Joseph Rouschop. Zvláštní efekty: Franco Galiano. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: David Zamperla. 
 
Hrají: Willem Dafoe (Pier Paolo Pasolini), Ninetto Davoli (Epifanio), Riccardo Scamarcio 
(Ninetto Davoli), Valerio Mastandrea (Nico Naldini), Adriana Astiová (Susanna Pasoliniová), 
Maria de Medeirosová (Laura Bettiová), Roberto Zibetti (Carlo), Andrea Bosca (Andrea Fago), 
Giada Colagrandeová (Graziella Chiarcossiová), Damiano Tamilia (Pino Pelosi), Francesco 
Siciliano (Furio Colombo), Salvatore Ruocco (politik). 
 
České titulky: Anna Kareninová (Filmprint Digital).  
 
Americký režisér a scenárista Abel Ferrara, známý jako tvůrce temných a drsných thrillerů, 
poněkud překvapivě natočil životopisný snímek Pasolini o posledních dnech slavného 
italského filmaře Piera Paola Pasoliniho (1922-1975). – Pier Paolo se vrací domů ze 
Stockholmu, kde byl kvůli své knize Gramsciho popel. Žije s milovanou matkou Suzannou. 
Jeho asistentkou je sestřenice Graziella. Během dne poskytne Pasolini rozhovor novináři 
Furiu Colombovi. Blíží se premiéra jeho snímku Salò aneb 125 dnů Sodomy. On však zároveň 
pracuje na částečně biografickém románu Petrolio, jehož protagonistou je jeho alter ego 
Carlo a připravuje nový film Porno-Teo-Kolossal. Vybavuje si z něj útržky, v nichž se hlavní 
hrdina Epifanio se společníkem Nunziem vydávají za Vykupitelem, ve městě Sodoma se 
zúčastní orgií při Svátku plodnosti (během nějž spolu obcují gayové a lesby, aby zplodili 
potomky) a potom zmizí v nebi. Pasolini se ten den setká s herečkou Laurou Bettiovou a 
později v restauraci s rodinou „svého“ herce Ninetta Davoliho. Pohostí mladého milence Pina 
Pelosiho a odjede s ním svým autem na pláž v Ostii. Při sexu je napadnou tři mladíci, k nimž 
se Pino přidá. Zmlátí staršího muže a Pino jej pak přejede jeho autem. Ráno je nalezeno 
Pasoliniho tělo. Laura Bettiová řekne matce o smrti jejího syna... – Snímek se odvíjí v 
několika rovinách a značný prostor v něm dostávají Pasoliniho úvahy. Příznačné je obsazení 
Willema Dafoea, který je slavnému umělci podobný.  -tbk- 
 
ABEL FERRARA (nar. 19.7.1951, Bronx, New York) má italské a irské předky a byl vychován 
v katolické víře, což později výrazně poznamenalo jeho tvorbu. Vyrůstal v předměstském 
Peekskillu ve státě New York, kde se svými pozdějšími spolupracovníky, scenáristou 
Nicholasem St. Johnem a zvukařem Johnem McIntyrem, natáčeli amatérské 8mm filmy. 
Strávil nějaký čas v Anglii, kde mj. pracoval pro BBC, a po návratu vystudoval Státní 
newyorskou univerzitu (SUNY) v Purchase. Znovu se dal dohromady s přáteli a založili 
společnost Navaron Films, pro niž natočil pornografický film Devět životů mokré číči, 
uvedený v několika newyorských kinech. Teprve další snímek Zabiják s vrtačkou, v němž 
pod často používaným pseudonymem Jimmy Laine vytvořil titulní postavu, upoutal větší 
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pozornost a zajistil Ferrarovi pověst kontroverzního tvůrce se zálibou ve zkoumání 
psychopatického násilí a přitahovaného špinavým světěm velkoměsta, většinou New 
Yorku. Zaujal rovněž snímkem Slečna s pětačtyřicítkou, v němž převrátil zavedená 
schémata krvavých filmů o pomstě. Povšiml si ho režisér a producent Michael Mann, který 
mu nabídl práci v televizi, mj. režii dvou epizod populárního krimiseriálu Miami Vice 
(uveden v TV) a pilotního dílu další kriminální show Crime Story (Kriminální příběh), čímž 
mu otevřel nové obzory. Ferrara se nevzdal svých tvůrčích zásad, ale absorboval některé 
prvky komerční kinematografie, což mu přineslo snazší financování projektů, a tím i větší 
rozpočty. Jeho nejznámějším dílem se stal kontroverzní příběh policisty s řadou 
návykových problémů Poručík, který mu přinesl nabídky z Hollywoodu (Lupiči těl, 
Nebezpečná hra) a který se dokonce po letech dočkal nového zpracování (Špatnej polda). 
Raději se vrátil k nezávislé práci a v 90. letech za svá díla dostal také oficiální ocenění, mj. 
dvě režijní nominace na Cenu ISA (Poručík, Pohřeb) a dvě nestatutární ceny na MFF v 
Benátkách (Pohřeb, Lovci mozků). Kritický úspěch měl i jeho pokus o zobrazení zápasu o 
víru a vykoupení, nazvaný Marie (mj. Velká zvláštní cena poroty na MFF v Benátkách), o 
jehož obtížném natáčení vznikl dokument Odysea v Římě. V jeho následující tvorbě došlo 
ke zřetelnému příklonu k realismu, neboť vedle tří dokumentů režíroval dva hrané snímky, 
vycházející ze skutečných událostí (Vítejte v New Yorku, Pasolini). Věnuje se rovněž 
natáčení videoklipů (The Beds, Schoolly D, The Phoids, Ben Folds Five, Flowerland, Abenaa, 
Dead Combo, Krysten). Za své dílo byl vyznamenán na MFF v Locarnu (2011). Říká o sobě, 
že konvertoval k buddhismu, a žije střídavě v New Yorku a v Itálii. – Filmografie: (režie, 
není-li uvedeno jinak) kr. filmy Nicky’s Film (1971, Nickyho film; + kam., herec), The Hold-
Up (1972, Přepadení; + spol. sc., hlas) a Could This Be Love (1973, Možná je to láska; + sc.), 
epistolární pornografická prvotina o dívce, která nedokáže odolávat svým touhám, 9 Lives 
of a Wet Pussy (1976, Devět životů mokré číči; + spol. střih, herec), kr. f. Not Guilty: For 
Keith Richards (1977, Nevinen: Pro Keitha Richardse; spol. r. Babeth Mondini, spol. kam., 
herec), příběh umělce, který zcvokne a začne vraždit vandráky, Driller Killer (1979, Zabiják 
s vrtačkou; + spol. střih, spol. píseň, herec), drama němé dívky, která se stane obětí 
dvojího znásilnění a mstí se vražděním mužského pokolení, Ms.45 (1981, Slečna s 
pětačtyřicítkou; + herec), odpudivý pohled do manhattanského podsvětí Fear City (1984, 
Strach v New Yorku – V) s Billym Dee Williamsem, Tomem Berengerem a Melanií 
Griffithovou, drama muže, který se mstí opilým řidičům za bratrovu smrt, The Gladiator 
(TV-1985, Gladiátor – V) s Kenem Wahlem a Nancy Allenovou, celovečerní pilotní díl k 
policejnímu seriálu Crime Story (TV-1986, Kriminální příběh) s Dennisem Farinou, etnická 
variace na Romea a Julii pod titulem China Girl (1987, Čínská dívka; + spol. písně – TV), 
zasazená do krvavých svárů italské a čínské mafie v New Yorku, neprodaný pilot o 
hollywoodském herci The Loner (TV-1988, Samotář), politický thriller podle románu 
Elmora Leonarda, odehrávající se na Floridě, Cat Chaser (1988, Lovec koček) s Kelly 
McGillisovou a Peterem Wernerem, drsný příběh nelítostného vládce drogového podsvětí 
King of New York (1989, Král New Yorku; + spol. písně – V) s Christopherem Walkenem, 
psychologické drama policisty, posedlého případem znásilněné jeptišky, Bad Lieutenant 
(1992, Poručík; + spol. sc., píseň – TV) s Harveym Keitelem, vědecko-fantastický horor 
podle známého románu Jacka Finneye Body Snatchers (1993, Lupiči těl – V) s Gabrielle 
Anwarovou, Meg Tillyovou a Forestem Whitakerem, drama filmaře, jehož osobní problémy 
se promítají do jeho nového díla, Snake Eyes/Dangerous Game (1993, Nebezpečná hra – V) 
s Harveym Keitelem a Madonnou, alegorický upírský horor The Addiction (1994, Závislost; 
+ spol. píseň – V) s Lili Taylorovou, gangsterské drama z 30. let The Funeral (1996, Pohřeb; 
+ spol. píseň – V) s Christopherem Walkenem a Chrisem Pennem, drama z filmařského 
prostředí The Blackout (1997, Ztráta vědomí; + spol. sc.) s Matthewem Modinem, 
Dennisem Hopperem a Claudií Schifferovou, epizoda Love on the A Train (Láska v 
expresním vlaku) z filmu Subway Stories: Tales from the Underground (TV-1997, Příběhy z 
metra), erotické drama z prostředí průmyslových špionů New Rose Hotel (1998, Lovci 
mozků; + spol. sc. – V) s Christopherem Walkenem, Willemem Dafoem a Asiou 
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Argentoovou, drama manželského páru drogových dealerů ’R Xmas (2001, Naše Vánoce; + 
spol. sc.), drama amerického režiséra a evropské herečky, spojených natáčením biblického 
velkofilmu, Mary (2005, Marie; + spol. sc. – V) s Matthewem Modinem a Juliette 
Binocheovou, bláznivá komedie Go Go Tales (2007; + spol. sc., spol. písně), hraný dok. o 
známém newyorském hotelu pro umělce Chelsea on the Rocks (2008, Chelsea s ledem; + 
spol. sc.) a obdobně zpracované snímky Napoli, Napoli, Napoli (2009, Neapol, Neapol, 
Neapol; + spol. sc.) o italském městě a Mulberry St. (2010) o ulici v newyorské Malé Itálii, 
kde vyrůstal, fantastický příběh poslední dvojice 4:44 Last Day on Earth (2011, 4:44 
Poslední den na Zemi; + sc.) s Shanyn Leighovou a Willemem Dafoem, drama politika s 
neukojitelnou vášní pro ženy, inspirovaný případem Dominiquea Strauss-Kahna, Welcome 
to New York (2014, Vítejte v New Yorku; + spol. sc.) s Gérardem Depardieuem a Jacqueline 
Bissetovou, životopis kontroverzního italského tvůrce Pasolini (2014; + spol. nám.) s 
Willemem Dafoem; (neúplná; podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) 
White Boy/Menace (2002, Hrozba; r. John Marino), dok. Odyssey in Rome (2005, Odysea v 
Římě; r. Alex Grazioli; + účinkující), Bandaged (2009, V obvazech; r. Maria Beattyová), dok. 
Uncle Bob (2010, Strýc Bob; r. Robert Oppel), Happy Life (2010, Šťastný život; r. Michael M. 
Bilandic), Beto! The Bad Boy of Thompson Street (2011, Beto! Zlý chlapec z Thompson 
Street; r. Francisco De Arriba); (herec) Exes (2006; r. Martin Cognito), Go Get Some 
Rosemary (2009, Dojdi pro nějakou rozmarýnu; r. Josh a Benny Safdieovi), kr. f. My Big-
Assed Mother (2012, Moje prdelatá matka; r. Tekla Taidelliová), Don Peyote (2014; r. Dan 
Fogler, Michael Canzoniero), Sculpt (2016; r. Loris Gréaud), Black Butterfly (2016, Černý 
motýl; r. Brian Goodman). -mim-  
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Pátá vlna 
barevný, akční, sci-fi, dystopický, thriller, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, zvuk - 
5.1, Dolby Digital, délka – 113 min. 
 
Původní název: The 5th Wave. Země původu: USA. Výrobce: Material / GK Films. Pro 
Columbia Pictures. Ve spolupráci: LStar Capital. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 14.4.2016. 
Mluveno: anglicky (české titulky). – Vlna 1: Temnota. Vlna 2: Destrukce. Vlna 3: Nákaza. Vlna 
4: Invaze. Jdou si pro nás. 
 
Distribuce: Falcon (do 13.4.2018). 
 
AUTOŘI: Režie: J Blakeson. Předloha: Rick Yancey (román The 5th Wave, 2013, česky Pátá 
vlna, nakladatelství Baronet, Praha 2013). Scénář: Susannah Grantová, Akiva Goldsman, Jeff 
Pinkner. Kamera: Enrique Chediak. Architekt: Jon Billington. Návrhy kostýmů: Sharen 
Davisová. Střih: Paul Rubell. Zvuk: Richard King (design), Ed White. Výkonná produkce: Denis 
O’Sullivan, Richard Middleton, Ben Waisbren. Producent: Tobey Maguire, Graham King, 
Matthew Plouffe, Lynn Harrisová. Vizuální efekty: Scott Stokdyk, John Haley (supervize), 
Scanline FFX, Spin, Mammal Studios, Shade VFX, Clearcut VFX, Method Studios, The 
Embassy, Pixomondo. Hudba: Henry Jackman. Použitá hudba: různé skladby a písně. České 
titulky: Petr Zenkl (s přihlédnutím k překladu Renaty Heikelové).  
 
Hrají: Chloë Grace Moretzová (Cassie Sullivanová), Nick Robinson (Ben Parish/Zombie), Ron 
Livingston (Oliver Sullivan), Maggie Siffová (Lisa Sullivanová), Alex Roe (Evan Walker), Maria 
Belloová (seržantka Řezníková), Maika Monroeová (Eso), Zackary Arthur (Sam Sullivan), Liev 
Schreiber (plukovník Vosch), Tony Revolori (Dumbo), Talitha Batemanová (Pusinka), Nadji 
Jeter (Piškot), Alex MacNicoll (Flintstone).  
 
Adaptace prvního dílu trilogie Ricka Yanceyho Pátá vlna je po titulu Disappearance of Alice 
Creed (2009, Zmizení Alice Creedové) druhým celovečerním snímkem britského scenáristy a 
režiséra J Blakesona. Protagonistkou a vypravěčkou je „obyčejná“ dívka, která se pod vlivem 
okolností zázračně rychle přerodí v akční hrdinku. – Středoškolačka Cassie ve vyrabované 
samoobsluze zastřelí zraněného mladíka. Až pak zjistí, že nebyl ozbrojený. – Dívka vzpomíná 
na nedávnou minulost. Bydlela s rodiči a mladším bratrem Samem v Ohiu a tajně milovala 
spolužáka Bena. Pak se na obloze objevilo obří mimozemské plavidlo a nevidění Jiní začali 
eliminovat obyvatelstvo: v první vlně „zařídili“ blackout, následovalo zemětřesení a tsunami, 
pak ptačí chřipka. Na tu zemřela Cassiina matka. Otec s dětmi odešel do lesního uprchlického 
tábora. Sem dorazí plukovník Vosch s vojáky. Mají je dopravit na Wright-Pattersonovu 
leteckou základnu na vyšetření. Napřed odvezou děti. Cassie odjezd zmešká kvůli Samovu 
méďovi a stane se svědkem, jak vojáci postřílejí dospělé. Ozbrojí se a vydá se za bratrem. - 
Děti a adolescenti dostanou na základně od seržantky Řezníkové do zátylku sledovací čipy a 
absolvují tvrdý výcvik pro boj s Jinými. V četě, které velí dívka Eso, je se Samem osiřelý Ben 
(Zombie), asi desetiletá Pusinka, brýlatý Dumbo a baculatý Piškot. – Cassii kdosi cestou 
postřelí. Dívka se probere ve venkovském domě u mladého svalovce Evana. Ten ji vyléčí a 
pak se s ní vydá pro Sama. Sblíží se. Když vyjde najevo, že Evan je agent Jiných, kteří Zemi 
navštívili už dřív, Cassie mu uteče. - Vosch pošle četu do akce v helmách, jež údajně umožňují 
rozeznat Jiné. Eso však při přestřelce zjistí, že zabíjejí lidi. Jiní jsou tím pádem Vosch a jeho 
lidé. Příslušníci čety se rozhodnou dezertovat. Ben se vrátí pro Sama, kterého nenechal jít do 
akce. - Cassie se dá naverbovat. Zabije Řezníkovou a v její uniformě hledá bratra. Setká se tu 
s Benem. Pomůže jim zamilovaný Evan, hodlající vyhodit základnu do vzduchu. Vosch nařídí 
evakuaci rekrutů do Říše divů a odletí. Cassii, Bena a Sama na poslední chvíli ze základny 
odveze za ostatními Eso, která se tu jako zázrakem objevila. – Film čerpá ze stejných 
adaptací, jako jsou série Hunger Games, Divergence, Labyrint či titul Dárce (2014, The Giver; 
r. Phillip Noyce), ale dialogy jsou jalové, atmosféra nijaká a osudných náhod je až příliš. -kat- 
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J BLAKESON (vl. jm. Jonathan Blakeson, nar. 2.3.1977, Harrogate, North Yorkshire, Anglie) 
vystudoval film a literaturu na Warwické univerzitě v Coventry. – Filmografie: (režie a 
scénář, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Pitch Perfect (2005, Dokonalá nabídka), The 
Appointment (2009, Schůzka), komorní thriller o dvou bývalých trestancích, kteří kvůli 
výkupnému unesou mladou ženu, The Disappearance of Alice Creed (2009, Zmizení Alice 
Creedové - TV) s Eddiem Marsanem, Martinem Compstonem a Gemmou Artertonovou, 
The Descent: Part 2 (2009, Pád do tmy 2; r. Jon Harris; spol. sc.), adaptace prvního dílu 
trilogie Ricka Yanceyho o dívce, která se v dystopické době změní v akční hrdinku, aby 
mohla zachránit svého bratra, Pátá vlna (2016, The 5th Wave; režie) s Chloë Grace 
Moretzovou.  -tbk- 
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Pidiobři 3D 
barevný, dokumentární, rodinný, přístupný, 1:1,85, 3–D, Dolby Digital, středometrážní – 44 
min. 
 
Původní název: Tiny Giants 3D. Země původu: Velká Británie. Výrobce: BBC Earth. Pro BBC 
Earth, Giant Screen Films. Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 3.3.2016. Mluveno: česky 
(dabováno). – Malí hrdinové, velká dobrodružství. 
 
Distribuce: SciTech Visual.  
 
AUTOŘI: Režie: Mark Brownlow. Scénář: Mark Brownlow, Michael Gunton. Střih: Nigel Buck, 
James Taggart, Tom Wright (dodatečný střih). Výkonná produkce: Amanda Hillová, Neil 
Nightingale. Producent: Mark Brownlow, Michael Gunton. Vizuální efekty: Rob Hilfe 
(supervize). Hudba: Ben Foster. Použitá hudba: různé skladby a písně. Spíkr: Stephen Fry 
(původní verze).  
 
Dabing: Jiří Lábus (spíkr). 
 
Překlad české verze: Ondřej Nosek, Jakub Ráliš (dramaturgie českého znění). Režie české 
verze: Pavel Dvořák.  
 
Cena: Academia film Olomouc 2015: Cena diváků. 
 
Tvůrci středometrážního přírodopisného dokumentu Pidiobři 3D se inspirovali TV sérií 
Hidden Kingdoms (2014, Skrytá království). Protagonisty svěžího, vtipného a zároveň 
naučného snímku režiséra Marka Brownlowa, odehrávajícího se v „divočině“, jsou 
dvouměsíční čipmanek, který se připravuje na svou první zimu, a křeček prériový. Ten v 
Arizoně opouští noru a vydává se do nehostinné pouště vstříc nejisté budoucnosti a mnohým 
nebezpečím. Oba příběhy natočené speciálními kamerami jsou napínavé, humorné, dojemné 
i děsivé (setkání křečka s hadem) a zprostředkovávají záznam života „malých velkých“ hrdinů 
z jejich „přízemního“ pohledu. Přednostmi zajímavé podívané jsou komentář v podání Jiřího 
Lábuse, vycházející z originální verze známého britského komika Stephena Frye, a dobře 
vybraný soundtrack. 
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Planetárium 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby 5.1, dlouhý – 105 min. 
 
Původní název: Planetarium. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: Les Films Velvet, Les 
Films du Fleuve (koprodukce), France 3 Cinéma (koprodukce), Kinology (koprodukce), 
Proximus (koprodukce), RTBF (koprodukce), CNC (podpora), Région Île-de-France (podpora), 
Région Provence-Alpes-Côte dʹAzur (podpora), Canal Plus (podpora), Ciné Plus (podpora), 
France télévision (podpora), Cinémage 10 (podpora), Indéfilms 4 (podpora), Soficinéma 12 
(podpora), Centre du cinéma et dʹaudiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles (podpora), 
Tax Shelter du Governement Fédéral Belge (podpora), Casa Kafka Pictures (podpora), 
Procirep (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 17.11.2016. Mluveno: francouzsky, 
anglicky (titulky). – Nikdy nevíte, co je psáno ve hvězdách… 
 
Distribuce: Fénix Distribution. Lokace: Francie: Paříž, Antony (Hauts-de-Seine). 
 
AUTOŘI: Režie: Rebecca Zlotowská. Scénář: Robin Campillo, Rebecca Zlotowská. Kamera: 
George Lechaptois. Architekt: Katia Wyszkopová. Návrhy kostýmů: Anaïs Romandová. 
Masky: Saraï Fiszelová, Catherine Leblanc-Caraesová (účesy). Střih: Julien Lacheray. Zvuk: 
Olivier Hespel, Charles Autrand, Alexis Place, Sébastien Pierre, Marc Doisne. Producent: 
Frédéric Jouve. Koproducent: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Vizuální efekty: Hugues 
Namur (supervize), Mikros. Hudba: ROB [Robin Coudert]. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Koordinátor kaskadérů: Rémi Canaple. 
 
Hrají: Natalie Portmanová (Laura Barlowová), Lily-Rose Deppová (Kate Barlowová), 
Emmanuel Salinger (André Korben), Amira Casarová (Eva Saidová), Pierre Salvadori (Servier), 
Louis Garrel (Fernand Prouvé), David Bennent (Juncker), Damien Chapelle (Louis), Jerzy 
Rogulski (profesor Ulé).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Ceny: César: (nominace) nejlepší výprava (Katia Wyszkopová).  
 
Žánrově obtížně zařaditelný snímek Planetárium natočila jako svůj třetí celovečerní film 
scenáristka a režisérka Rebecca Zlotowská. – Paříž, 1943. Herečka Eva Saidová náhodou 
potká v restauraci dávnou známou, Američanku Lauru, která tu dělá šatnářku… - O několik 
let dříve. Laura s asi patnáctiletou sestrou Kate, která je médiem, pořádají veřejné 
spiritistické seance. Po představení ve varieté Bird of Paradise je bohatý André Korben pozve 
k sobě. Po soukromé seanci je dojat – kontaktoval ho prý jeho bratr. Muž je v čele 
představenstva potápějící se filmové společnosti. Chce spiritistické téma využít pro film a 
obsadit do hlavní role Lauru. Režiséra Serviera nápad zaujme a Lauru také - hraje médium, 
pomáhající mladému malíři kontaktovat jeho zesnulou ženu, přičemž se dvojice do sebe 
zamiluje. Sestry bydlí u Korbena. Ten chce také nafilmovat s Kate paranormální jev v 
přesvědčení, že to bude „trhák“. André si po večírku ve své vile vyžádá seanci u sester v 
ložnici. Vzruší se při ní. - Když filmový štáb odjede na jih k moři, Korben vezme Kate do 
Mezinárodního institutu metapsychologie. Jejich společné seance se natáčejí na kameru a 
Kate je napojená na přístroje. Profesor Ulé sleduje její reakce. - Natáčení se kvůli stávce 
protáhne. Laura se sblíží s kameramanem Louisem. Korben přijede nadšený; podařilo se 
natočit paranormální jev. Záznam je však podexponovaný, mihnuvší se přízrak příliš přízračný 
a je podle Serviera nepoužitelný. Kate onemocní. Dar pomáhat lidem, aby viděli to, po čem 
touží, má prý proto, že sama umírá. Korben kvůli zpronevěře skončí ve vězení. – 1943. Eva 
poradí Lauře, aby kvůli práci kontaktovala Serviera. - Při natáčení Laura v roli chůvy v 
sirotčinci pozoruje se svými svěřenci padající hvězdy. – Zdlouhavý snímek má řídký děj, 
hodně hluchých míst a nevyužité atraktivní téma paranormálních jevů. Lily-Rose Deppová 
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(nar. 1999), dcera Johnnyho Deppa a Vanessy Paradisové, se téměř současně objevuje ve 
filmu Tanečnice (2015, La danseuse; r. Stéphanie Di Giustoová). –kat- 
 
REBECCA ZLOTOWSKÁ (vl. jm. Rebecca Myriam Clara Zlotowski, nar. 21.4.1980) studovala 
literaturu na École normale supérieure ve Fontenay-Saint-Cloud, Lyon (ENS)a pak 
scenáristku na pařížské vysoké škole Fémis. Sama realizovala svůj absolventský scénář 
Drahá Prudence, oceněný Cenou Louise Delluca. Její další snímek Grand Central byl uveden 
na MFF v Cannes 2013 v sekci Určitý pohled a získal Cenu Lumière. Jako scenáristka 
spolupracovala zejména se spolužákem Teddym Lussim-Modestem. Vyučuje film na 
Lyonské univerzitě. - Filmografie: (režie a scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) 
příběh sedmnáctileté dívky, která propadne světu motocyklových závodů, Belle Épine 
(2010, Drahá Prudence) s Léou Seydouxovou, milostný příběh z prostředí jaderné 
elektrárny Grand Central (2013) opět s Léou Seydouxovou, mysteriózní drama dvou sester, 
pořádajících ve 30. letech minulého století veřejné spiritistické seance, Planetárium (2016, 
Planetarium) s Nathalií Portmanovou a Lily-Rose Deppovou; (spolupráce na scénáři, není-li 
uvedeno jinak) kr. f. Plan cul (2009; r. Olivier Nicklaus), Jimmy Rivière (2010; r. Teddy Lussi-
Modeste; + herečka), Les rencontres d’après minuit (2012, Setkání po půlnoci), La notte 
(2012, Noc; r. Teddy Lussi-Modeste), kr. f. Mademoiselle (2014, Slečna; r. Guillaume Gouix; 
herečka), Malgré la nuit (2015, Navzdory noci; r. Philippe Grandrieux). -tbk- 
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Podfukáři 2 
barevný, kriminální komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Atmos, dlouhý – 130 
min. 
 
Původní název: Now You See Me 2. Země původu: USA. Výrobce: K/O Paper Products. Pro 
Lionsgate, Summit Entertainment. Ve spolupráci s TIK Films. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 16.6.2016. Mluveno: anglicky, čínsky (titulky). – To jste ještě neviděli. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: Čína - Macao. Velká Británie - Teddington 
(Middlesex, Anglie). 
 
AUTOŘI: Režie: Jon M. Chu. Námět: Ed Solomon, Peter Chiarelli. Scénář: Ed Solomon. 
Kamera: Peter Deming. Architekt: Sharon Seymourová. Návrhy kostýmů: Anna B. 
Sheppardová. Masky: Frances Hannon (návrhy masek a účesů). Střih: Stan Salfas. Zvuk: John 
Marquis (design). Výkonná produkce: Kevin De La Noy, Louis Leterrier, Ed Solomon, Qiuyun 
Long. Producent: Alex Kurtzman, Roberto Orci, Bobby Cohen. Koproducent: David 
Copperfield. Vizuální efekty: Matt Johnson (supervize), BlueBolt, Framestore, The Third 
Floor, Cinesite. Zvláštní efekty: Stephen Hutchinson (supervize). Hudba: Brian Tyler. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Randall Poster (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Mark Mottram (+ souboje).  
 
Hrají: Jesse Eisenberg (Daniel Atlas), Mark Ruffalo (Dylan Rhodes), Woody Harrelson (Merritt 
McKinney/Chase), Dave Franco (Jack Wilder), Daniel Radcliffe (Walter Mabry), Lizzy 
Caplanová (Lula), Jay Chou (Li), Sanaa Lathanová (zástupkyně ředitele Natalie Austinová), 
Morgan Freeman (Thaddeus Bradley), Michael Caine (Arthur Tressler), David Warshofsky 
(agent Cowan). 
 
České titulky: Kateřina Hámová. 
 
Volné pokračování úspěšné kriminální komedie Podfukáři (2013, Now You See Me; r. Louis 
Leterrier), nazvané jednoduše Podfukáři 2 režíroval Jon M. Chu. Základní myšlenka o řádu 
Oko, jehož členy jsou kouzelníci, napravující křivdy či zločiny, zůstala. – New Jersey, 1984. 
Thaddeus Bradley uvádí v přímém přenosu Lionela Shrikea. Kouzelník, který právě uklidňuje 
syna Dylana, má ve vodě uniknout ze zamčeného trezoru. Ale ani po pěti minutách se 
neobjeví. – Současnost. Thaddeus vyhlásí pomstu kouzelnické skupině Čtyři jezdci, jejíž 
členové Merritt, Jack, Daniel a Henley ho s agentem FBI (a iluzionistou) Dylanem dostali za 
mříže. – Danielu Atlasovi sdělí neznámý hlas, že má po Dylanovi převzít vedení Oka. – Agent 
Dylan Rhodes (a člen Oka) z FBI pátrá po Jezdcích. – Mentalista Merritt trénuje karetní triky s 
údajně zemřelým členem Jezdců Jackem Wilderem. – Novou členkou Jezdců se stane místo 
Henley kouzelnice Lulu. - Skupina v novém představení odhalí plánovaný zločin softwarové 
společnosti (krádež soukromých dat uživatelů). FBI tam vyšle jednotku, ale kouzelníci sjedou 
skluzavkou ze střechy do čínské restaurace. Odtud Jezdce, zaskočené, že jsou opravdu v Číně, 
což nebylo v plánu, odveze Merrittovo dvojče Chase. – Dylan marně pátrá po Jezdcích. 
Thaddeus mu nabídne informace. – Chase v Macau doveze kouzelníky k Walterovi Mabrymu. 
Ten chce s jejich pomocí získat software (kartu), umožňující ovládat veškerou datovou 
techniku na světě. Vyhrožuje jim policií; do Číny se totiž dostali ilegálně jeho přičiněním. 
Jezdci začnou plánovat krádež. – Dylan dostane Thaddeuse z vězení. Odletí spolu do Macaa, 
kde se rozdělí. – Jezdci pomocí triků a hypnózy ukradnou kartu. Daniel ji chce předat Oku. Na 
schůzku však dorazí Mabry, který se za Oko vydával. Danielovi přijde na pomoc Dylan, skončí 
ovšem na lodi s Mabrym a jeho nevlastním otcem Arthurem Tresslerem. Ti ho hodí do vody 
ve stejném sejfu, v němž se utopil jeho otec Lionel Shrike. Dylan se osvobodí. Vyloví ho 
Daniel. – Kouzelníci zjistí, že ukradená karta nefunguje. Rozhodnou se ji využít k odhalení 
Mabryho a Tresslera. Jezdci zveřejní upoutávku na londýnské vystoupení a Mabryho 
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informují o svém plánu. V Anglii jsou pochytáni Tresslerovými a Mabryho lidmi. V letícím 
letadle Mabry překvapivě zjistí, že karta funguje, a nechá kouzelníky vyhodit ven. Záhy se 
ukáže, že celé letadlo je kouzelnický trik. Tressler a Mabry jsou dopadeni FBI. Jezdci ve 
velkolepém představení vysvětlí, jak fígl s letadlem narafičili. – V observatoři v Greenwichi je 
muzeum Lionela Shrikea a základna Oka. Jezdci se zde setkají s macauskými kouzelníky i s 
Thaddeusem. Ten totiž celou dobu usiloval o to, aby se z Dylana stal velký kouzelník. – 
Zápletka příběhu je až příliš složitá a značně spekulativní. Mnoho událostí je zpětně 
dovysvětlováno hypnózou či náročnou přípravou. Snímek ovšem může pobavit díky humoru, 
rafinovaným kouzlům, velkolepé šou i sympatickým protagonistům. Koproducentem byl 
proslulý iluzionista David Copperfield. – Je ohlášeno natáčení třetího dílu opět v režii Jona M. 
Chua. -adp- 
 
JON M. CHU (vl. jm. Jonathan Murray Chu, nar. 2.11.1979, Palo Alto, Kalifornie) studoval 
filmovou a televizní fakultu na Jihokalifornské univerzitě (USC). Upozornil na sebe 
krátkými školními filmy Silent Beats (2001, Tiché doby) a When the Kids Are Away (2002, 
Když jsou děti pryč). Po několika neuskutečněných filmových plánech se prosadil jako 
tvůrce tanečních filmů, věnovaných různým formám street dance. Jako výkonný producent 
se podílel na televizních projektech a je mj. tvůrcem série The Legion of Extraordinary 
Dancers (2010-2011, Legie mimořádných tanečníků). Jeho rodiče vlastní populární 
restauraci Chef Chu’s v kalifornském Los Altos, kde je jeho otec Lawrence Chu 
šéfkuchařem. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) taneční snímky Let’s Dance 2 
Street Dance (2008; Step Up 2: The Streets), Let’s Dance 3D (2010, Step Up 3D), dokument 
ze stejnojmenného turné populárního zpěváka Justin Bieber: Never Say Never (2011), film, 
navazující na TV sérii The Legion of Extraordinary Dancers, nazvaný The LXD: The Secrets of 
the Ra (2011, Liga mimořádných tanečníků: Tajemství Ra; spol. sc., spol. režie, spol. střih, 
spol. prod. - V), akční sci-fi thriller G.I. Joe: Odveta (2013, G.I. Joe: Retaliation), další 
dokument z nové hudební show a jejího zákulisí Justin Bieber’s Believe (2013, Justin 
Bieber’s Believe; + účinkující), segment z kolektivního dok. o současné ekonomii We the 
Economy: 20 Short Films You Can’t Afford to Miss (2014, My ekonomové: 20 krátkých 
filmů, jež si nemůžete dovolit pominout), dobrodružná fantasy o dívce a jejích třech 
sestrách s mimořádným talentem Jem and the Holograms (2015, Jem a hologramy; + spol. 
prod.), pokračování úspěšné kouzelnické kriminální komedie Podfukáři 2 (2016, Now You 
See Me 2); (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) Bao hu lu de mi mi (2007, Tajemství 
kouzelné tykve; r. Frankie Chung; prod.), Let’s Dance All In (2014, Step Up All In; r. Trish 
Sieová; spol. prod.), Dance Camp (2016, Taneční tábor; r. Bert & Bertie; spol. prod.). -tbk-  
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Poklad 
barevný, hořká komedie, přístupný, 1:2,35, 2-D, DVD-K, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 89 min. 
 
Původní názvy: Comoara. Le trésor. Země původu: Rumunsko, Francie. Výrobce: 42Km Film 
/ Les Films du Worso / Rouge International. Koprodukce: Arte France Cinéma. S účastí 
Eurimages / Arte France / Aide aux Cinémas du Monde / CNC / Ministère des Affaires 
Etrangères / Institut Français. Rok výroby: 2015. Premiéra: 4.2.2016. Monopol: Artcam. 
Mluveno: rumunsky (české titulky).  
 
AUTOŘI: Scénář: Corneliu Porumboiu. Režie: Corneliu Porumboiu. Kamera: Tudor Mircea. 
Výprava: Arantxa Etcheverriaová. Kostýmy: Monica Florescuová. Střih: Roxana Szelová. 
Zvuk: Sebastian Zsemlye, Alexandru Dragomir, Mirel Cristea, Thierry Delor. Vizuální efekty: 
(supervize) Vlad Pascanu. Výkonný producent: Claudiu Boboc. Producentky: Marcela 
Ursuová, Sylvie Pialatová, Nadia Turincevová, Julie Gayetová. České titulky: Hana Janovská 
(Linguafilm). 
 
HERCI: Cuzin Toma (Costi), Adrian Purcarescu (Adrian), Corneliu Cozmei (Cornel), Cristina 
Tomaová (Raluca), Nicodim Toma (Alin), Dan Chiriac (Lica), Marius Coanda, Ciprian 
Mistreanu (policisté). 
 
CENY: MFF v Cannes: Cena pro talent v soutěži Určitý pohled (Corneliu Porumboiu). MFF v 
Káhiře: nejlepší scénář (Corneliu Porumboiu). Transylvánský MFF v Kluži: nejlepší rumunský 
film. 
 
Po osobitém dokumentu Druhý valčík (Dinamo:Steaua 1988) z roku 2013 natočil jeden z 
předních filmařů rumunské nové vlny Corneliu Porumboiu hořkou komedii Poklad, uvedenou 
v předpremiéře na MFF v Karlových Varech. – Třiatřicetiletý úředník Costi žije v 
bukurešťském paneláku s manželkou Ralucou a asi pětiletým synkem Alinem, jemuž rád 
vypráví o Robinu Hoodovi. Soused Adrian ho poprosí o půjčku kvůli domu po prarodičích, 
který získal zpět v roce 1998. Ale Costi má dvě hypotéky. Adrian naznačí, že jeho pradědeček 
na zahradě před druhou světovou válkou zakopal cennosti. Pokud by soused zafinancoval 
pátrání, rozdělili by se napůl. Při pronájmu detektoru kovů se Costi dozví, že nález se musí 
ohlásit. Jde-li o národní dědictví státu, dostane jen 30 procent hodnoty. Navíc je pronájem 
nad jeho možnosti. Costi si musí vypůjčit od tchána a získá přístroj laciněji od zaměstnance 
firmy Cornela. – Detektor po dlouhém pátrání označí místo, kde mají kopat. Je noc. Jáma je 
hluboká přes dva metry, Adrianovi tečou nervy, urazí Cornela, ten si vezme od Costiho 
honorář a odjede. Zarputilý Costi narazí na kovovou skříňku, jež nejde otevřít. Při odjezdu je 
hned před vraty zadrží policisté. Přivolaný místní zloděj Lica na stanici skříňku otevře; je v ní 
balík dokumentů. Lica, který jediný z nich umí německy, pozná, že jde o akcie Mercedesu z 
roku 1969. Podle něho se dají dobře zpeněžit. O národní dědictví nejde, tak dvojice může 
odjet. Alin je zklamaný, že otec přinesl jen papíry. Nálezci legálně prodají akcie, jejichž tržní 
hodnota je přes milion eur. Costi v klenotnictví nakoupí šperky a na hřišti před synkem 
otevře skříňku s pokladem… - V minimalistickém příběhu se skoupými dialogy, s civilními 
hereckými výkony a s černohumornými situacemi se odhaluje postkomunistická rumunská 
společnost, v níž je minulost stále živá. Vyprávění rafinovaně graduje a zároveň vyvolává 
řadu otázek. –kat- 
 
CORNELIU PORUMBOIU (nar. 14.9.1975, Vaslui, rumunská Moldávie) vystudoval film na 
bukurešťské Národní filmové a televizní univerzitě I.L. Caragialeho (2003) a svými snímky 
se zařadil po bok dalších tvůrců nedávné rumunské nové vlny (Cristian Mungiu, Cristi Puiu, 
Catalin Mitulescu ad.), kteří civilismem a důrazem na sociální a morální témata slaví velké 
úspěchy ve světě. Čtyři jeho snímky byly uvedeny na MFF v Cannes, z toho film 12:08 Na 
východ od Bukurešti zde získal Zlatou kameru, snímek Policejní, adj. Cenu poroty a Cenu 
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FIPRESCI v sekci Určitý pohled a snímek Poklad Cenu pro talent v téže sekci. – Filmografie: 
(režie a scénář) kr. filmy Pe aripile vinului (2002, Pominulo s vínem) a Calatorie la oras 
(2003, Cesta do města), střm. f. Visul lui Liviu (2004, Liviův sen), hořká komedie, v níž dva 
outsideři vzpomínají v televizi na Ceausescův útěk z Bukurešti 22.12.1989, A fost sau n-a 
fost (2006, 12:08 Na východ od Bukurešti; + spol. prod. - TV), kriminální příběh, v němž se 
policista chystá zavřít kvůli drogám gymnazistu, Politist, adjectiv (2009, Policejní, adj.; + 
spol. prod. - TV), experimentální drama, spočívající v rozhovoru fiktivního režiséra a jeho 
herečky o filmu i o jídle, Cand se lasa seara peste Bucuresti sau metabolism (2013, Když se 
snáší soumrak na Bukurešť aneb Metabolismus), dokumentární rozhovor režiséra s jeho 
otcem rozhodčím, který pískal téměř neregulérní fotbalové utkání, jehož němý, velmi 
nekvalitní televizní záznam tvoří obrazovou složku filmu, Druhý valčík (Dinamo:Steaua 
1988) (2013, Ai doilea joc; režie, hlas), hořká komedie o hledání zakopaného tajemství, 
Poklad (2015, Comoara).  -tbk-  
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Poldův švagr 
barevný, akční, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby digital, dlouhý – 102 min. 
 
Původní název: Ride Along 2. Země původu: USA. Výrobce: Will Packer Productions / 
Cubevision. Pro Universal Pictures. Rok výroby: 2015. Premiéra: 28.1.2016. Monopol: 
CinemArt (do 28.1.2019). Mluveno: anglicky (české titulky). – Nedráždi švagra bosou nohou. 
 
AUTOŘI: Námět: Greg Coolidge – postavy. Scénář: Phil Hay, Matt Manfredi. Režie: Tim Story. 
II. režie: Jack Gill. Kamera: Mitchell Amundsen. Hudba: Christopher Lennertz. Různé skladby 
a písně. Výprava: Chris Cornwell. Kostýmy: Olivia Milesová. Střih: Peter S. Elliot. Zvuk: 
(design) Benjamin L. Cook; David Husby. Vizuální efekty: (supervize) Scott M. Davids, Bjorn 
Mayer, Thilo Ewers; Level 256, Factory VFX, Halon Entertainment, Mr. X, Lola Visual Effects. 
Zvláštní efekty: (koordinátor) David Fletcher. Choreografie: Jamal Sims. Koordinátoři 
kaskadérů: Jack Gill, Brian Machleit. Výkonní producenti: Nicolas Stern, Ron Muhammad, 
Scott Bernstein, Chris Bender, JC Spink. Producenti: Will Packer, Ice Cube, Matt Alvarez, 
Larry Brezner. České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital).  
 
HERCI: Ice Cube (James Payton), Kevin Hart (Ben Barber), Ken Jeong (A.J.), Benjamin Bratt 
(Antonio Pope), Olivia Munnová (Maya), Bruce McGill (por. Brooks), Tika Sumpterová 
(Angela Paytonová), Sherri Shepherdová (Cori), Tyrese Gibson (Mayfield), Glen Powell (Troy). 
 
Akční komedie Poldův švagr režiséra Tima Storyho je pokračováním jeho dva roky starého 
snímku Ride Along (2014, Jízda švárů), uvedeného u nás pouze na videu. Jeho hrdiny jsou 
ostřílený detektiv James a snoubenec jeho sestry Angely, čerstvý absolvent policejní 
akademie Ben. – Miami. Počítačový expert A.J., přezdívaný Vykosťovák, je svědkem, jak jeho 
šéf Antonio Pope dá kvůli zmizelým penězům zastřelit přístavního komisaře. – Atlanta. Při 
razii, kterou Ben svou horlivostí málem zmaří, je zatčen dealer Troy, od nějž vede stopa k A.J. 
James vezme do Miami s sebou budoucího švagra; doufá, že se tam Ben znemožní. 
Mecenášem tamního policejního sboru je právě Antonio Pope. Dvojice se tu seznámí s 
vyšetřovatelkou Mayou a po výbuchu auta pochopí, že jim jde někdo po krku. A.J., který 
Popeovi zpronevěřil peníze, policistům prozradí, že je Pope zločinec. Během párty u Popea se 
Ben nabourá do boháčova počítače. Získané údaje ukazují na pašeráckou akci ve spolupráci s 
přístavním komisařem. Při pokusu o dopadení Popea se trojice stane obětí léčky, a tak 
Jamese čeká suspendování a Ben je rovnou propuštěn… Další akci tak oba muži provedou na 
vlastní pěst. V překladišti dojde k přestřelce, při níž Ben zachrání Jamesovi život a Pope 
zahyne. Ben se vrátí včas na svatbu a získá zpět místo ve sboru. James na něho přestane 
nasazovat a dá mu najevo, jak si ho váží. Svatby se zúčastní i Maya a A.J. – Poldův švagr je 
další z průměrných, předvídatelných a upovídaných komedií. Příběh místy postrádá logiku, 
ale je v něm dost přestřelek, demolovaných aut, honiček i scén, při nichž Ben s úspěchem 
zaměňuje realitu za počítačovou hru. –kat- 
 
TIM STORY (vl. jm. Timothy Kevin Story, nar. 13.3.1970, Los Angeles) natáčel amatérské 
filmy bratrovou 8mm kamerou, ale na střední škole se začal zajímat o hudbu. Jako rapper 
spolupracoval se skupinou Rhyme Syndicate, vedenou legendárním Icem T. Po maturitě 
vystudoval filmovou produkci na Jihokalifornské univerzitě (USC; 1991). Prosadil se jako 
tvůrce videoklipů různých interpretů (mj. Jon B., Jagged Edge, Ideal, Playa, Tyrese, N-Sync, 
K-Ci & JoJo, Keke Wyatt, The LOX, India Arie). V polovině 90. let založil s Vicky Maraovou 
společnost The Story Company, v jejímž rámci natočil své první dva filmy. V Hollywoodu se 
prosadil komedií Holičství a jeho divácky nejúspěšnějším počinem se stal komiksový 
snímek Fantastická čtyřka. Patří k předním současným afroamerickým filmařům, za režii 
byl dvakrát nominován na Cenu Image (Fantastická čtyřka, Mysli jako on), udílenou 
Národním sdružením pro povznesení barevných (NAACP). Pracuje také pro televizi. Byl 
výkonným producentem kriminálního seriálu Standoff (2006-07, Policejní vyjednavači; + 
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spol. režie – TV) a režíroval epizody seriálů CSI: Miami (Kriminálka Miami – TV) a Supah 
Ninjas (Supernindžové). Se svou spolupracovnicí Vicky Maraovou se v roce 2003 oženil a 
mají spolu tři děti. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) ultralaciné celovečerní 
snímky One of Us Tripped (1996, Jeden z nás udělal chybu; + sc., střih) a The Firing Squad 
(1998, Popravčí četa; + sc., spol. střih), jež se nedostaly do běžné distribuce, úsměvný 
příběh jednoho dne v oficíně na chicagském předměstí Barbershop (2002, Holičství – TV) s 
Icem Cubem, remake francouzské akční komedie Taxi (2004 – V) s Queen Latifahovou a 
Jimmym Fallonem, dvojice komiksových adaptací Fantastická čtyřka (2005, Fantastic Four) 
a Fantastická čtyřka a Silver Surfer (2007, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer) s Ioanem 
Gruffuddem, Jessicou Albaovou, Chrisem Evansem a Michaelem Chiklisem, příběh 
basketbalového kouče neworleanského středoškolského týmu Hurricane Season (2009, 
Sezona po hurikánu) s Forestem Whitakerem, komedie o souboji pohlaví Think Like a Man 
(2012, Mysli jako on – TV), natočená podle populární ženské příručky komika Stevea 
Harveyho, akční kriminální komedie Ride Along (2013, Jízda švárů – V) s Icem Cubem a 
Kevinem Hartem, pokračování předchozích úspěšných titulů Think Like a Man Too (2014, 
Mysli taky jako chlap – TV) a Poldův švagr (2015, Ride Along 2); (podíl na produkci, není-li 
uvedeno jinak) Urban Menace (1999, Městská hrozba; r. Albert Pyun; spol. sc.), First 
Sunday (2008, První neděle; r. David E. Talbert – V). -mim- 
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Predátor 
barevný, akční, sci-fi, horor, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby Stereo 5.1, dlouhý – 106 min. 
 
Původní název: Predator. Země původu: USA. Výrobce: Twentieth Century Fox. Ve 
spolupráci s Amercent Films / American Entertainment Partners. Rok copyrightu: 1987. 
Premiéra: (obnovená) 1.4.2016, (původní) 11.7.1991. Mluveno: anglicky, španělsky (titulky). 
 
Distribuce: Pannonia Entertaiment (do 1.5.2016). Lokace: Mexiko – Jalisco, Palenque, Puerto 
Vallarta. 
 
AUTOŘI: Režie: John McTiernan. Pomocná režie: Craig R. Baxley (II. režie). Scénář: Jim 
Thomas, John Thomas. Kamera: Donald McAlpine. Architekt: John Vallone. Návrhy kostýmů: 
Marilyn Vance-Strakerová. Masky: Scott Eddo. Střih: Mark Helfrich, John F. Link. Zvuk: 
Manuel Topete. Výkonná produkce: Laurence P. Pereira, Jim Thomas. Producent: Lawrence 
Gordon, Joel Silver, John Davis. Vizuální efekty: Joel Hynek (supervize), Michael Bigelow 
(supervize), Richard Greenberg (poradce), Robert M. Greenberg (producent). Zvláštní efekty: 
Laurencio Cordero (supervize), Al Di Sarro (supervize), Stan Winston (zvláštní efekty), 
(neuveden) William Stout (design bytostí). Hudba: Alan Silvestri. Koordinátor kaskadérů: 
Craig R. Baxley. 
 
Hrají: Arnold Schwarzenegger (major Alan Dutch Schaeffer), Carl Weathers (Dillon), Elpidia 
Carrilloová (Anna), Bill Duke (Mac), Jesse Ventura (Blain), Sonny Landham (Billy), Richard 
Chaves (Poncho), R.G. Armstrong (generál Phillips), Shane Black (Hawkins), Kevin Peter Hall 
(Predátor/pilot helikoptéry).  
 
České titulky: Pannonia Entertainment.  
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší efekty/vizuální efekty (Joel Hynek, Robert M. Greenberg, 
Richard Greenberg, Stan Winston). 
 
Společnost Pannonia Entertainment pokračuje v časově omezeném uvádění klasických 
žánrových snímků známým akčním hororem Johna McTiernana Predátor z roku 1987, v němž 
Arnold Schwarzenegger znovu potvrdil svou aureolu nejoblíbenějšího akčního hrdiny. Jako 
major Dutch Schaeffer má za úkol s oddílem mužů zachránit v jihoamerickém pralese 
ministra uneseného partyzány. Zjistí, že se jedná o tajnou a nezdařenou akci CIA. Komando v 
pustině ohrožuje tajemná mimozemská bytost s dokonalými mimikry a s nevídanou silou. 
Nakonec přežije jen Dutch a partyzánka Anna. Zraněný voják zvítězí ve fyzickém souboji s 
nepřítelem, jehož se mu podaří nalákat do pasti. Unikne pak i jeho sebedestruktivnímu 
výbuchu. – Úspěch snímku přinesl pokračování Predátor II (1990, Predator 2; r. Stephen 
Hopkins) a Predátoři (2010, Predators; r. Nimrod Antal), ovšem už bez Schwarzeneggerovy 
účasti. 
 
JOHN McTIERNAN (vl. jm. John Campbell McTiernan, Jr., nar. 8.1.1951, Albany, stát New 
York) je synem operního zpěváka a už od dětských let vystupoval na jevišti. Po absolvování 
střední školy působil na regionálních divadelních scénách jako herec, výtvarník a režisér. 
Navštěvoval známou Juilliardovu školu v New Yorku, kde studoval divadlo u Johna 
Housemana. Vzrůstající zájem o film ho přivedl na Státní newyorskou univerzitu (SUNY) v Old 
Westbury a díky stipendiu pak pokračoval ve filmových studiích na Americkém filmovém 
institutu (AFI; 1975), kde mezi jeho pedagogy patřil Ján Kadár a kde realizoval krátký hraný 
film Watcher (Hlídač). Účinkoval v newyorském experimentálním souboru La Mama a 
pracoval jako výtvarník v Manhattanské hudební škole, než se uplatnil jako režisér 
reklamních snímků. V hraném filmu se prosadil jako tvůrce komerčně úspěšných akčních 
podívaných (Predátor, Smrtonosná past, Hon na ponorku), ale jeho kariéra předčasně 
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skončila kvůli vleklému soudnímu případu nelegálních odposlechů, spiknutí a vydírání, v 
němž byl obžalován nechvalně proslulý soukromý detektiv Anthony Pellicano. Po sedmi 
letech vyšetřování byl McTiernan odsouzen na dvanáct měsíců do vězení za podíl na 
nelegálním odposlouchávání a za lhaní vyšetřovatelům FBI; trest si odpykal od dubna 2013 do 
února 2014. Byl třikrát rozvedený s různými spolupracovnicemi, se svou asistentkou Carol 
Landovou (1974-??), s producentkou Donnou Dubrowovou (1988-97) a s kostýmní 
návrhářkou Kate Harringtonovou (2003-2012), s níž měl dvě děti. V roce 2012 se počtvrté 
oženil s Gail Sistrunkovou. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) horor Nomads (1985, 
Kočovníci smrti; + sc. – V) s Piercem Brosnanem a Lesley-Anne Downovou, dobrodružný film z 
jihoamerické džungle o boji s nebezpečným mimozemským tvorem Predátor (1987, Predator) 
s Arnoldem Schwarzeneggerem, mimořádně úspěšný akční film o nezdolném policistovi, 
který se postaví bandě teroristů, Smrtonosná past (1988, Die Hard) s Brucem Willisem, thriller 
podle románu Toma Clancyho Hon na ponorku (1990, The Hunt for Red October) s Seanem 
Connerym v úloze ruského kapitána, který chce se svým plavidlem emigrovat, ekologický 
romantický příběh z jihoamerického pralesa Šaman (1992, Medicine Man) s Seanem 
Connerym a Lorraine Braccoovou, nezdařená fantastická komedie Poslední akční hrdina 
(1993, Last Action Hero; + spol. prod.) s Arnoldem Schwarzeneggerem, další část akční série 
Smrtonosná past III (1995, Die Hard With a Vengeance; + spol. prod.) s Brucem Willisem, 
dobrodružný historický thriller podle románu Michaela Crichtona Požírači mrtvých, nazvaný 
Vikingové (1999, The 13th Warrior; + spol. prod.), s Antoniem Banderasem v roli vzdělaného 
arabského cestovatele mezi severskými válečníky, remake romantické kriminální komedie 
Aféra Thomase Crowna (1999, The Thomas Crown Affair) s Piercem Brosnanem a Rene 
Russoovou, nová verze sci-fi povídky Williama Harrisona o hráčích násilnického sportu 
budoucnosti Rollerball (2002; + spol. prod. – V) s Chrisem Kleinem a Jeanem Renem, akční 
thriller ze středoamerické džungle Zelené peklo (2003, Basic) s Johnem Travoltou a Samuelem 
L. Jacksonem; (produkce, výkonná produkce či podíl na nich) Robin Hood (TV-1991; r. John 
Irvin – V), Flight of the Intruder (1990, Let vetřelce; r. John Milius – V), The Right to Remain 
Silent (TV-1995, Právo nevypovídat; r. Hubert C. de la Bouillerie), Amanda (1996; r. Bobby 
Roth – V), Quicksilver Highway (TV-1997, Quicksilverova dálnice; r. Mick Garris). -mim- 
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Příběh lesa 
barevný, přírodopisný, rodinný, dokumentární, přístupný, 1:2,35, 2–D, MP4, zvuk - 5.1, délka 
– 95 min. 
 
Původní název: Les saisons. Země původu: Francie, SRN. Výrobce: France 2 Cinéma / Rhône-
Alpes Cinéma / Galatée Films / Pandora Filmproduktion / Pathé Cinéma. Ve spolupráci: Canal 
Plus / Ciné Plus / France Télévision. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 14.4.2016. Mluveno: 
česky (dabováno). – Od tvůrců filmů Ptačí svět a Mikrokosmos. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 13.2.2025).  
 
Lokace: Francie: region Rhône-Alpes – Ain, Drôme, Isère, Rhône, Savoie, Haute-Savoie; 
Auvergne – Allier, Cantal, Puy-de-Dôme; Provence-Alpes-Côtes D’Azur – Alpes-Maritimes, 
Bouches-du-Rhône; Champagne-Ardenne – Ardennes, Marne, Haute-Marne; Midi-Pyrénées 
– Aveyron, Hautes-Pyrénées; Basse-Normandie – Calvados; Bourgogne – Côte D’Or, Nièvre; 
Bretagne – Finistère, Languedoc-Roussillon – Gard, Lozère, Pyrénées-Orientales; Centre-Val 
de Loire – Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Loiret; Franche-Comté – Jura; Aquitaine – Lot-et-
Garonne, Pyrénées-Atlantiques; Picardie – Oise; Basse-Normandie – Orne; Nord-Pas-de-
Calais – Pas-de-Calais; Seine; Poitou-Charentes – Deux-Sèvres; Picardie – Somme; Limousin – 
Haute-Vienne; Ile-de-France – Essonne. Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Velká Británie, 
Norsko, Švýcarsko, USA. 
 
AUTOŘI: Režie: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud. Scénář: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, 
Stéphane Durand. Kamera: Stéphane Aupetit, Michel Benjamin, Jérôme Bouvier, Laurent 
Charbonnier, Philippe Garguil, Éric Guichard, Laurent Fleutot, Sylvain Maillard, Christophe 
Pottier, Jan Walencik. Střih: Vincent Schmitt. Zvuk: Philippe Barbeau, Martine Todiscoová, 
Jérôme Wiciak, Armelle Mahéová, Gérard Lamps. Odborný poradce: Gilbert Cochet, Jean-
Denis Vigne, Eric Baratay. Výkonná produkce: Olli Barbé. Producent: Jacques Perrin, Nicolas 
Elghozi. Koproducent: Romain Le Grand. Hudba: Bruno Coulais. Práce se zvířaty: Pascal 
Tréguy, Marie-Noëlle Baroniová, Eric Bureau, Marie Noëlle Divetová. 
 
Dabing: Tomáš Hanák (hlas spíkr). 
 
Překlad české verze: Natálie Nádássy (LS Productions). Dialogy české verze: Alice Hurychová. 
Režie české verze: Alice Hurychová (LS Production). 
 
S civilizačním rozmachem se kontinuálně narušuje tisícileté sepjetí člověka s přírodou, ale 
především se zásadně zasahuje do původního charakteru krajiny, jež se rozpínavostí 
industriálního prostoru redukuje. Popularizační přírodopisné dokumenty, k nimž unikátní 
snímek Příběh lesa patří, přibližují stále cennější scenérie a zároveň přispívají k apelu a 
osvětě za záchranu a obnovu nezbytné autentické „divočiny“. Tým filmařů v čele s režiséry 
Jacquesem Perrinem a Jacquesem Cluzaudem po oceňovaných dokumentech Mikrokosmos 
(1996; r. Claude Nuridsany, Marie Pérennouová), Ptačí svět (2001; Jacques Perrin, Jasques 
Cluzaud, Michel Debats) a Océans (2009, Oceány; r. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud) se 
tentokrát vydal po mírném pásu evropského kontinentu a pozoroval dění v „obyčejných 
hvozdech za městskými humny“. – Minipříběhy rozmanitých zvířecích druhů (divokých koní, 
medvědů, zubrů, sobů, kanců, vysoké, osamocených rysů, vlků, lišek, ale i ježků, svišťů, 
různých hlodavců, opeřenců, např. puštíka či hmyzu), k jejichž soužití patří každodenní boj o 
přežití, jsou pořízeny v rytmu střídajících se ročních období. – Epický didaktický komentář (v 
české verzi v podání Tomáše Hanáka) shrnuje evoluci lesní fauny a flory od doby, kdy se po 
oteplení z ledové přikrývky zrodil rozsáhlý „oceán“ zeleně, pásmo, jemuž vdechla nový život 
voda z pramenů, a jež v současnosti spíše „přežívá“ a ukrývá zdecimované počty stále 
vzácnější zvěře. Proměnlivé vazby člověka na lesní společenství jsou připomenuty v hraných, 
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téměř „neviditelných“ obrazech. Atmosféru intimních chvil, detaily tvorů či malá a velká 
dramata, z nichž k nejpoutavějším patří souboje koní či lov vlčí smečky, umocňuje autentická 
zvuková stopa a hudební doprovod. Náročný projekt, určený jak dětským, tak dospělým 
divákům, se obešel bez filmových triků, což se zdá, vzhledem ke strhující podívané, 
neuvěřitelné. Natáčení trvalo pět let a probíhalo na mnoha místech, mj. ve Francii, v 
Nizozemsku, ve zbytcích původního panenského Bělověžského pralesa na hranicích Polska s 
Běloruskem nebo v chladném Norsku. Tvůrci se podřídili rytmu prostředí, aby je pozorovaná 
divoká zvěř akceptovala ve své blízkosti; díky současným možnostem filmové techniky 
pořídili fascinující záběry fauny v jejím přirozeném prostoru.  -kk- 
 
JACQUES PERRIN (vl. jm. Jacques André Simonet, nar. 13.7.1941, Paříž) se jako syn režiséra 
Alexandrea Simoneta a herečky Marie Simonetové (roz. Perrinové), kteří oba působili na 
proslulé scéně Comédie Française, seznámil s prostředím divadla už v dětství. Když mu bylo 
patnáct, zprostředkoval mu strýc, známý herec Antoine Balpêtré (1898-1963), první divadelní 
roli. Herecké vzdělání získal u Jeana Yonnela na pařížské Konzervatoři dramatického umění. 
Ve filmu se poprvé objevil jako malé dítě (Brány noci), ale uplatnil se v něm od druhé 
poloviny 50. let, kdy na sebe výrazněji upozornil úlohou zhýčkaného, smrtelně nemocného 
Lorenza ve společenském dramatu podle románu Vasca Pratoliniho Rodinná kronika. Rychlý 
vzestup jeho kariéry nastal v polovině 60. let, kdy byl oceněn Volpiho pohárem na MFF v 
Benátkách 1966 za role novináře Michela v psychologickém dramatu Poloviční muž a 
venkovského mladíka uprostřed velkoměsta v adaptaci románu Pía Baroji Hledání. Ke zvýšení 
jeho popularity přispěla také postava zamilovaného námořníka Maxence v legendárním 
muzikálu Slečinky z Rochefortu. Koncem 60. let založil vlastní produkční společnost Réggane 
Films (v roce 1989 byla transformována na společnost Galatée Films), jež se podílela na vzniku 
několika významných, umělecky a společensky závažných dokumentárních a hraných filmů (Z, 
Alžírská válka, Stav obležení, Tatarská poušť, Černobílý prapor, Mikrokosmos, Oceány). Před 
kamerou často ztvárňoval postavy důstojníků (Tatarská poušť, Četa 317, Krab-bubeník a Čest 
kapitána) a ochránců zákona (mj. Černý talár pro vraha, Soudce, Slovo policajta). Od 80. let se 
začal stále častěji objevovat v seriálech, např. Orient-Express (1980), Sueurs froides (1988, 
Studený pot – TV), Médecins des hommes (1988, Lékaři lidí; + spol. režie – TV), Il ricatto 
(1989, Neapolské vydírání – TV), Haute tension (1990; 1992, Vysoké napětí), Le juge est 
une femme (1996, Alice Neversová – TV), Groupe nuit (1996; 1998, Skupinová noc), Frank 
Riva (2002; 2003 – TV), Marc Eliot (2005), Le secret d’Elise (2015, Elisino tajemství). V 
posledních letech se více než herectví věnuje producentské činnosti, v níž podporuje zejména 
dokumentární projekty, často s přírodopisnou a ekologickou tematikou, na nichž se podílí i 
režijně (vesměs s Jacquesem Cluzaudem). Dvakrát byl oceněn Césarem: v roce 2007 jako 
nejlepší producent za dokument Mikrokosmos a v roce 2011 snímek Oceány, který 
spolurežíroval a spoluprodukoval, zvítězil v kategorii nejlepší dokument. Kromě profesních 
cen je nositelem státních vyznamenání Řádu za zásluhy (1985) a Komandérem (2016) Řádu 
Čestné legie. Pro ČT o něm natočili Rudolf Tesáček a Jiří Žák hodinový dokument Jacques 
Perrin, interview (1999) z cyklu Francouzské rozhovory. Ze dvou manželství má tři děti: 
filmového herce, režiséra, scenáristu a producenta Mathieu Simoneta (nar. 1975), herce 
Maxence Perrina (nar. 1995) a Lancelota Perrina (nar. 2000), který účinkoval ve filmu Oceány. 
Je bratrem filmové novinářky a příležitostné herečky Evy Simonetové a strýcem hudebníka, 
filmového režiséra, scenáristy a producenta Christophea Barratiera (nar. 1963). – Filmografie: 
(herec, není-li uvedeno jinak) Brány noci (1946, Les portes de la nuit; r. Marcel Carné), La 
peau de l’ours (1957, Medvědí kůže; r. Claude Boissol), Les tricheurs (1958, Podvodníci; r. 
Marcel Carné), Nezralé mládí (1959, La verte moisson; r. François Villiers), La vérité (1960, 
Pravda; r. Henri-Georges Clouzot), La ragazza con la valigia (1960, Děvče se zavazadlem; r. 
Valerio Zurlini), Les nymphettes (1960, Nymfomanky; r. Henri Zaphiratos), Les croulants se 
portent bien (1961, Padlí se mají dobře; r. Jean Boyer), Le soleil dans l’oeil (1962, Slunce v 
oku; r. Jacques Bourdon), Rodinná kronika (1962, Cronaca familiare; r. Valerio Zurlini), La 
corruzione (1963, Korupce; r. Mauro Bolognini), ...et Satan conduit le bal (1963, A ďábel tančí 
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v čele; r. Grisha M. Dabat), La calda vita (1963, Horoucí život; r. Florestano Vancini), Il 
fornaretto di Venezia (1963, Benátský pekař; r. Duccio Tessari), Oltraggio al pudore (1963, 
Urážka studu; r. Silvio Amadio), Četa 317 (1964, La 317e section; r. Pierre Schoendoerffer), 
epizoda Les fiancés de la chance (Snoubenci štěstí; r. Éric Schlumberger ) z filmu La chance et 
l’amour (1964, Štěstí a láska), Zločin v expresu (1965, Compartiment tueurs; r. Costa-Gavras), 
Un uomo a metà (1965, Poloviční muž; r. Vittorio De Seta), Un homme de trop (1966, Jeden 
muž navíc; r. Costa-Gavras), La busca (1966, Hledání; r. Angelino Fons), La ligne de 
démarcation (1966, Demarkační čára; r. Claude Chabrol), Rose rosse per Angelica (1966, Rudé 
růže pro Angeliku; r. Steno), L’horizon (1966, Horizont; r. Jacques Rouffio), kr. filmy La 
grimace (1966, Úšklebek; r. Bertrand Blier) a Divertissement pour amoureaux… et concierges 
(1966, Zábava pro milence… a domovníce; r. Jean-Pierre Delamotte), La petite vertu (1967, 
Malá počestná; r. Serge Korber), Le grand dadais (1967, Velký ťulpas; r. Pierre 
Granier-Deferre), L’écume de jours (1967, Pěna dní; r. Charles Belmont), Slečinky z Rochefortu 
(1967, Les demoiselles de Rochefort; r. Jacques Demy), Vivre la nuit (1968, Žít v noci; r. Marcel 
Camus), Z (1968; r. Costa-Gavras; + prod. - TV), L’Américain (1969, Američan; r. Marcel 
Bozzuffi), L’invitée (1969, Pozvaná; r. Vittorio De Sica), L’étrangleur (1970, Škrtič; r. Paul 
Vecchiali; + prod.), Oslí kůže (1970, Peau d'âne; r. Jacques Demy), Blanche (1971; r. Walerian 
Borowczyk), Francisco Goya - Kronika lásky a osamění (1971, Goya, historia de una soledad; r. 
Nino Quevedo), Domove, sladký domove! (1973, Home Sweet Home; r. Benoît Lamy; + spol. 
prod.), Section spéciale (1975, Zvláštní oddělení; r. Costa-Gavras; + spol. prod.), Tatarská 
poušť (1976, Il deserto dei Tartari; r. Valerio Zurlini; + spol. prod.), Le crabe-tambour (1977, 
Krab-bubeník; r. Pierre Schoendoerffer), La part du feu (1977, Nutná oběť; r. Étienne Périer), 
L’adoption (1978, Adopce; r. Marc Grunebaum; + prod.), La légion saute sur Kolwezi (1979, 
Legie na Kolwezi; r. Raoul Coutard - TV), Černý talár pro vraha (1980, Une robe noir pour un 
tueur; r. José Giovanni), Le sang du flamboyant (1980, Krev z plantáže; r. François Migeat), La 
disubbidienza (1981, Neposlušnost; r. Aldo Lado), Les 40es rugissants (1981, Bouřlivá 40. léta; 
r. Christian de Chalonge; + prod.), L’honneur d’un capitaine (1982, Čest kapitána; r. Pierre 
Schoendoerffer - V), Pablo est mort (TV-1983, Pablo je mrtvý; r. Philippe Lefebvre), Soudce 
(1984, Le juge; r. Philippe Lefebvre), V záři reflektorů (1984, Paroles et musique; r. Élie 
Chouraqui), L’année des méduses (1984, Rok medúz; r. Christopher Frank), Parole du flic 
(1985, Slovo policajta; r. José Pinheiro - V), L’ordre (TV-1985, Pořádek; r. Étienne Périer), 
L’herbe rouge (TV-1985, Červená tráva; r. Pierre Kast), Garibaldi/Il generale (TV-1986, 
Generál; r. Luigi Magni - TV), Nessuno torna in dietro (TV-1986, Nelze se vrátit zpátky; r. 
Franco Giraldi), Mer de Chine (TV-1987, Čínské moře; + režie), Race for the Bomb (TV-1987, 
Závod o výrobu bomby; r. Jean-François Delassus, Allan Eastman), Top Kids (TV-1987; r. 
Michael Pfleghar), Bio Ráj (1988, Nuovo Cinema Paradiso; r. Giuseppe Tornatore), Il ricatto 
(TV-1988, Vydírání; r. Tonino Valerii - TV), Solo (TV-1989; r. Sandro Bolchi), Vanille-fraise 
(1989, Vanilkovo-jahodová; r. Gérard Oury), Manon Roland (TV-1989, Manon Rolandová; r. 
Édouard Molinaro - TV), Stanno tutti bene (1990, Všem se daří dobře; r. Giuseppe 
Tornatore – TV), Il nome del popolo sovrano (1990, Ve jménu svrchovaného lidu; r. Luigi 
Magni), Fuga dal paradiso (1990, Útěk z ráje; r. Ettore Pasculli), La contre-allée (1990, Protější 
strana ulice; r. Isabel Sébastianová), Chi tocca muore (TV-1990, Dotknout se a zemřít; r. Pier 
Nico Solinas - TV), kr. f. Ransom (1990, Výkupné; r. Joaquin Leitão), Rien que des mensonges 
(1991, Samé lži; r. Paule Muretová), La femme de l’amant (TV-1991, Milencova žena; r. 
Christopher Frank - TV), Les eaux dormantes (1991, Tiché vody; r. Jacques Trefouel), L’ombre 
(1992, Stín; r. Claude Goretta - TV), La corsa dell’innocente (1992, Útěk nevinného; r. Carlo 
Carlei), dok. Les demoiselles ont eu 25 ans (1992, Slečinky po 25 letech; r. Agnès Vardová; 
účinkující), Il lungo silenzio (1992, Dlouhé ticho; r. Margarethe von Trottaová), C’è Kim Novak 
al telefono (1992, U telefonu je Kim Novaková; r. Enrico Roseo), Delitti privati (TV-1992, 
Soukromé zločiny; r. Sergio Martino - TV), Missus (TV-1992; r. Alberto Negrin), Oh pardon! tu 
dormais… (TV-1992, Ale promiň! Ty jsi spal…; r. Jane Birkinová; + spol. prod.), 
Montparnasse-Pondichéry (1993; r. Yves Robert), Le château des Oliviers (TV-1993, Zámek 
Oliviérů; r. Nicolas Gessner - TV), Les hirondelles ne meurent pas à Jerusalem (1994, 



386 
 

Vlaštovky nikdy neumírají v Jeruzalému; r. Ridha Behi), dok. Les enfants de Lumière (1994, 
Lumièrovy děti; r. André Asseo, Pierre Billard, Alain Corneau, Claude Miller, Claude Sautet; 
prod., účinkující), Un amour aveugle (1994, Zaslepé lásky; r. Michaëla Watteauxová), Le trajet 
de la foudre (TV-1994, Dráha blesku; r. Jacques Bourton - TV), dok. L’univers de Jacques Demy 
(1995, Svět Jacquese Demyho; r. Agnès Vardová; účinkující), Une page d’amour (TV-1995, 
Lístek lásky; r. Serge Moati - TV) z cyklu L’histoire du samedi (Sobotní příběh), Une petite fille 
particulière (TV-1995, Zvláštní malá dívka; r. Jean-Pierre Prévost), umělecký dok. Le silence 
des fusils (1996, Mlčení zbraní; r. Arthur Lamothe; účinkující), Hold-up en l’air (TV-1996, 
Loupež ve vzduchu; r. Eric Civanyan – TV), Mafia rouge (TV-1996, Rudá mafie; r. Michel Sibra), 
Love in Ambush (TV-1997, Láska v obklíčení; r. Carl Schultz - TV), Un homme digne de 
confiance (TV-1997, Důvěryhodný člověk; r. Philippe Monnier), In fondo al cuore (TV-1997, V 
hloubi srdce; r. r. Luigi Perelli), Prima la musica, poi le parole (1998, Nejprve hudba, pak slova; 
r. Fulvio Wetzl), L’elefante bianco (TV-1998, Bílý slon; r. Gianfranco Albano – TV), Vado e 
torno (TV-1998, Konečně vdaná; r. Vittorio Sindoni – TV), Victor Schoelcher, l’abolition (TV-
1998, Victor Schoelcher, zrušení otroctví; r. Paul Vecchiali), Scènes de crimes (1999, Místa 
zločinu; r. Frédérick Schoendoerffer – TV), C’est pas ma faute! (1999, Já za to nemůžu; r. 
Jacques Monnet – TV), Nora (TV-1999; r. Édouard Molinaro), Nanà (TV-1999, Nana; r. Alberto 
Negrin), Chasseurs d’écume (TV-1999, Stíhači pěny; r. Denys Granier-Deferre), Ti voglio bene 
Eugenio (2000, Miluji tě, Eugenio; r. Francisco José Fernandez), Un enfant, un secret (TV-2000, 
Jedno dítě, jedno tajemství; r. Paolo Barzman), Bratrstvo vlků – Hon na bestii (2001, Le pacte 
des loups; r. Christophe Gans), Là-haut, un roi au-dessus des nuages (2003, Tam nahoře, 
král nad mraky; r. Pierre Schoendoerffer), Slavíci v kleci (2004, Les choristes; r. Christophe 
Barratier; + spol. prod.), La peine d’une mère (TV-2004, Matčino trápení; r. Gilles Béhat), kr. f. 
Le carnet rouge (2004, Červený notes; r. Mathieu Simonet; + prod.), L’enfer (2005, Peklo; r. 
Danis Tanović – V), Le petit lieutenant (2005, Komisař; r. Xavier Beauvois – V), La lance de la 
destinée (TV-2007, Kopí osudu; r. Dennis Berry), Le piano oublié (TV-2007, Zapomenutý klavír; 
r. Henri Helman), Hold-up à l’italienne (TV-2008, Zločin po italsku; r. Claude-Michel Rome – 
TV), Louis VI, le pouvoir fracassé (TV-2011, Louis VI, halasná moc; r. Henri Helman), Borderline 
(TV-2014; r. Olivier Marchal), Richelieu, la pourpre et le sang (TV-2014, Richelieu, šarlat a 
krev; r. Henri Helman); (produkce nebo podíl na ní, není-li uvedeno jinak) Cestou poznání 
(1970, Camarades; r. Marin Karmitz), kr. filmy Les ajoncs (1970; r. René Vautier) a Pierre 
(1973; r. Dominique Cheminal), État de siège (1972, Stav obležení; r. Costa-Gavras), dok. 
Alžírská válka (1972, La guerre d’Algérie; r. Yves Courrière, Philippe Monnier), dok. La spirale 
(1975, Spirála; r. Armand Mattelart, Jacqueline Meppielová, Valerie Mayouxová), Prší na 
Santiago (1975, Il pleut sur Santiago; r. Helvio Soto), dok. La victoire en chantant (1976, 
Černobílý prapor; r. Jean-Jacques Annaud - TV), Jambon d’Ardenne (1977, Ardenská šunka; 
r. Benoît Lamy), dok. Le peuple singe (1989, Opičí lidé; r. Gérard Vienne), Hors la vie (1991, 
Mimo život; r. Maroun Bagdadi), Guelwaar (1992; r. Sembene Ousmane), dok. Wolf-Hunt 
(1993, Lov na vlky; r. Zlatina Roussevaová), dok. Mikrokosmos (1996, Microcosmos; r. 
Claude Nuridsany, Marie Pérennouová), Les agneaux (1996, Jehňátka; r. Marcel Schupbach), 
Himálaj - Karavana (1999, Himalaya: l’enfance d’un chef; r. Eric Valli), Plus fort que tout (1999, 
Silnější než cokoliv; r. Hugues Deniset), The Trench (1999, Zákop; r. William Boyd), dok. 
kolektivní f. 11'09"01 (2002, 11'09"01), dok. Les ailes de la nature (TV-2002, Křídla přírody; r. 
Jacques Cluzaud – V), La vie comme elle va (TV-2003, Jak jde život; r. Jean-Henri Meunier), 
dok. Héros fragiles (2007, Křehcí hrdinové; r. Emilio Pacull), Paříž 36 (2008, Faubourg 36; r. 
Christophe Barratier), Modern Love (2008, Moderní láska; r. Stéphane Kazandjian), dok. 
Tabarly (2008; r. Pierre Marcel), L’insurgée (2009, Vzbouřenec; r. Laurent Perreau), epizoda 
From the Land to the Sea (2011, Od země k moři; sc., režie) z dok. cyklu Le peuple des océans 
(Podmořské království), dok. La nuits de élephants (2014, Noci slonů; r. Thierry Machado), 
Deep Water (2016, Hluboká voda; r. James Marsh), L’esprit d'équipe (2016, Kolektivní duch; r. 
Christophe Barratier); (celovečerní dokumenty; podíl na režii, scénáři a produkci) Ptačí svět 
(2001, Le peuple migrateur; + spíkr), L’empire du milieu du sud (2002, Říše středního jihu; r. 
Eric Deroo), Océans (2009, Oceány), Příběh lesa (2015, Les saisons).  -fik-  
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Příchozí 
barevný, psychologický, sci-fi thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 116 min. 
 
Původní název: Arrival. Země původu: USA. Výrobce: 21 Laps Entertainment, Sony Pictures 
Releasing International (zadavatel), Stage 6 Films (zadavatel), FilmNation Entertainment 
(spolupráce), Lava Bear Films (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 10.11.2016. 
Mluveno: anglicky, rusky, čínsky (titulky). – Proč jsou tady? Od režiséra filmů Sicario a 
Zmizení. 
 
Distribuce: Falcon (do 9.11.2018). Lokace: Kanada: Montreal (Quebec), Bas-Saint-Laurent 
(Quebec). 
 
AUTOŘI: Režie: Denis Villeneuve. Pomocná režie: Marie-Julie Dallarieová (II. režie). 
Předloha: Ted Chiang (povídka Story of Your Life, 1998, česky Příběh tvého života v knize 
Příběhy vašeho života, nakl. Albatros, Praha 2012). Scénář: Eric Heisserer. Kamera: Bradford 
Young. Druhá kamera: Yves Bélanger. Architekt: Patrice Vermette. Výtvarník: Martine 
Bertrandová (koncept obrazové řeči), Carlos Huante (návrhy bytostí). Návrhy kostýmů: 
Renée Aprilová. Masky: Colleen Quintonová. Střih: Joe Walker. Zvuk: Claude La Haye, 
Bernard Gariépy Strobl, Sylvain Bellemare, Dave Whitehead (design zvuku - řeč 
mimozemšťanů). Výkonná produkce: Stan Wlodkowski, Eric Heisserer, Dan Cohen, Karen 
Lunderová, Tory Metzger, Milan Popelka. Producent: Shawn Levy, Dan Levine, Aaron Ryder, 
David Linde. Koproducent: Michael A. Jackman. Vizuální efekty: Louis Morin (supervize), 
Hybride Technologies, Rodeo FX, Oblique FX, Alchemy 24, Raynault VFX, Fly Studio, Mels, 
Framestore, Shed. Zvláštní efekty: Ryal Cosgrove. Hudba: Jóhann Jóhannsson. Použitá 
hudba: On The Nature Of Daylight (hudba Max Richter; úvodní a závěrečná hudba), různé 
skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Mark Desourdy. 
 
Hrají: Amy Adamsová (dr. Louise Banksová), Jeremy Renner (Ian Donnelly), Forest Whitaker 
(plukovník Weber), Michael Stuhlbarg (agent CIA Halpern), Mark O’Brien (kapitán Marks), Tzi 
Ma (generál Šang), Abigail Pniowskyová (osmiletá Hannah), Julia Scarlett Danová 
(dvanáctiletá Hannah), Jadyn Maloneová (šestiletá Hannah), Frank Schorpion (dr. Kettler).  
 
České titulky: Filmprint Digital. 
 
Ceny: Camerimage 2016 v Bydhošti: Stříbrná žába (Bradford Young). Cena NBR: nejlepší 
herečka (Amy Adamsová). Oscar: nejlepší střih zvukových efektů (Sylvain Bellemare); 
(nominace) nejlepší film (Shawn Levy, Dan Levine, Aaron Ryder, David Linde), nejlepší režie 
(Dennis Villeneuve), nejlepší scénář (Eric Heisserer), nejlepší kamera (Bradford Young), 
nejlepší výprava (Patrice Vermette, Paul Hotte), nejlepší střih (Joe Walker), nejlepší zvuk 
(Bernard Gariépy Strobl, Claude La Haye). Cena BAFTA: nejlepší zvuk (Claude La Haye, 
Bernard Gariépy Strobl, Sylvain Bellamare); (nominace) nejlepší film (Dan Levine, Shawn 
Levy, David Linde, Aaron Ryder), nejlepší režie (Denis Villeneuve), nejlepší herečka (Amy 
Adamsová), nejlepší scénář-adaptace (Eric Heisserer), nejlepší kamera (Bradford Young), 
nejlepší původní hudba (Jóhann Jóhannsson), nejlepší střih (Joe Walker), nejlepší zvláštní 
vizuální efekty (Louis Morin). - Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší herečka v dramatu (Amy 
Adamsová), nejlepší hudba (Jóhann Jóhannsson).  
 
Po drsném policejním thrilleru Sicario: Nájemný vrah (2015, Sicario) natočil úspěšný 
kanadský filmař Denis Villeneuve pozoruhodný sci-fi thriller Příchozí, který je adaptací 
povídky Teda Chianga. V dramatickém příběhu s tématem příletu mimozemšťanů a s 
významným filozofickým a etickým podtextem hraje důležitou roli sférická hudba Jónase 
Jóhannssona a práce se zvukovou stopou i s vizualizací „znakové“ řeči „příchozích“. V civilně 
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natočeném filmu se klade důraz více na psychologickou stránku příběhu než na obvyklé 
žánrové atrakce. – Doktorka lingvistiky Louise Banksová vzpomíná na narození a dětství své 
dcery Hannah, kterou vychovávala sama a která zemřela v raném mládí na neléčitelnou 
nemoc. – V různých koncích světa přistane naráz dvanáct vesmírných objektů. Plukovník 
americké armády Weber odveze Banksovou na provizorní základnu u mimozemského 
objektu v Montaně. Spolu s ní přiletí i teoretický fyzik Ian Donnell. Oba se ve velkém 
vejcovitém Pouzdře, visícím nad zemí, setkají s mimozemšťany, kteří mají podobu obřích 
hlavonožců se sedmi končetinami (dostanou pojmenování heptapodi). Louise zjistí, že kromě 
zvuků se „návštěvníci“ mohou dorozumívat znakovou řečí, skládající se z jakoby rozpíjejících 
se inkoustových kruhů. Navazuje s dvojicí heptapodů, jež s Ianem nazvali Abbott a Costello 
(podle komické dvojice), bližší vztah. Vědci zároveň prostřednictvím telekonferencí 
spolupracují s týmy z dalších zemí. Situace se časem vyhrocuje a Číňané s Rusy a Súdánci se 
rozhodnou na „vetřelce“ zaútočit. Vyjde totiž najevo, že mimozemšťané mají pro lidi „zbraň“ 
nebo možná „nástroj“. Louise zjistí, že heptapodi nevnímají čas lineárně a že znají 
budoucnost. Přiletěli zachránit lidstvo, protože je budou za tři tisíce let potřebovat. 
Lingvistka s poznáváním řeči mimozemšťanů postupně přebírá jejich schopnost. V okamžiku, 
kdy hrozí celosvětový útok a katastrofa, zjistí v budoucnosti, že svět zachránila tím, že 
zavolala čínskému generálu Šangovi slova, jež mu řekla jeho umírající žena, a tím jej odradila 
od útoku. Udělá to tedy nyní v okamžiku evakuace základny a těsně před útokem. Čína 
napadení odvolá, mimozemšťané odletí a Louise má s Ianem dceru Hannah. Zná její i svou 
budoucnost. - Hudbu nahrál orchestr Filharmonici města Prahy ve studiu Smečky. Amy 
Adamsová se současně objevuje v hlavní roli atraktivní galeristky Susan Morrowové v 
dramatu Noční zvířata (2016, Nocturnal Animals, r. Tom Ford). -tbk- 
 
DENIS VILLENEUVE (nar. 3.10.1967, Trois-Rivières, Quebec) pochází ze čtyř dětí notářské 
rodiny. Původně se zajímal o vědu, ale nakonec vystudoval film na Quebecké univerzitě v 
Montrealu (1990). Přihlásil se do soutěžního TV pořadu La course Europe-Asie (1990-91, 
Závod Evropa-Asie), jehož účastníci měli za úkol natáčet v určených destinacích krátké 
snímky, hodnocené porotou. Umístil se na prvním místě a dostal možnost režírovat 
dokument REW FFWD pro kanadský Národní filmový úřad (ONF). Natáčel videoklipy 
(Daniel Bélanger, Cirque du Soleil, Beau Dommage) a pokračoval v realizaci krátkých filmů, 
mezi nimiž vyniká alegorie o lidské nenasytnosti Další patro, za kterou obdržel vavříny na 
mnoha festivalech (mj. Cannes, Seattle, Nashville, Sitges, Calgary, Aspen, Anchorage) a 
také výroční kanadské ceny Jutra a Genie. Díky svým celovečerním filmům se Villeneuve 
zařadil mezi přední kanadské režiséry. Dva z nich (Maelström, Požáry) mu přinesly dvojitá 
vítězství při udílení domácích cen (Jutra i Genie) v kategoriích režisérů a scenáristů a 
oceněny byly i jeho další domácí tituly Polytechnika (Genie a Jutra za režii) a Nepřítel 
(Genie za režii). Prosadil se také na mezinárodním poli, nejvýrazněji s Maelströmem (Cena 
za nejlepší kanadský film na MFF v Montrealu, Cena FIPRESCI na MFF v Berlíně) a s Požáry 
(mj. Velká cena na MFF ve Varšavě, nominace na Oscara, na Cenu BAFTA, na Césara a na 
Donatellova Davida v kategorii zahraničních filmů). V červenci 2011 osobně uvedl na MFF v 
Karlových Varech své dva krátké a první čtyři celovečerní snímky. Využil pozvání do 
Hollywoodu, kde potvrdil své kvality i v rámci mainstreamové produkce. Ambiciózní 
thrillery Zmizení a Sicario: Nájemný vrah se zabývají jeho oblíbenou tématikou, 
zkoumáním aspektů násilí a jeho vlivu na lidské chování. Zaujal také sci-fi dramatem s 
výrazným filozofickým a etickým přesahem Příchozí (Cena Saturn, nominace na Oscara a na 
Cenu BAFTA). Jeho manželkou je herečka Macha Grenonová, s níž vychovává tři děti. – 
Filmografie: (krátké filmy; režie, není-li uvedeno jinak) půlhodinové dok. psychodrama o 
fotografovi, uvízlém v chudém ghettu jamajského Kingstonu, nazvané podle ovládacích 
knoflíků magnetofonu REW FFWD (1994; + sc.), povídka Le technétium (Technecium; + sc.), 
zařazená do filmu Cosmos (1996), dvouminutový portrét slibujícího politika 120 Seconds to 
Get Elected (2006, 120 vteřin ke zvolení; + sc.), podíl na kolektivním filmu Un cri au 
bonheur (2007, Výkřik štěstí), složeném z interpretací 21 básní quebeckých básníků, 



389 
 

surrealistická satira o hostech opulentní večeře Next Floor (2008, Další patro), 
experimentální snímky, tříminutový Rated R for Nudity (2011, Mládeži nepřístupno kvůli 
nahotě; + spol. střih) a jednominutový Étude empirique sur l’influence du son sur la 
persistance rétienne (2011, Empirická studie o vlivu zvuku na perzistenci sítnice; + sc., 
kam., střih); (celovečerní filmy; režie, není-li uvedeno jinak) příběh modelky, kterou 
blízkost smrti při autonehodě přiměje zásadně změnit život, Un 32 août sur terre (1998, 32. 
srpen na Zemi; + sc.), existenciální černá komedie o podnikatelce, snažící se vymanit z 
těžkých problémů, Maelström (2000; + sc.), černobílé drama podle skutečné události z 
roku 1989, kdy šílený střelec zavraždil dvanáct studentek v montrealské škole, 
Polytechnique (2009, Polytechnika; + spol. sc.), drama ženy, jež se zamilovala do muslima, 
vyprávěné po její smrti dětmi, které nikdy neznaly pravdu, Incendies (2010, Požáry; + sc.), 
kriminální thriller vyšetřování únosu dvou děvčátek Zmizení (2013, Prisoners) s Hughem 
Jackmanem a Jakem Gyllenhaalem, drama univerzitního profesora, zaskočeného existencí 
dokonalého dvojníka, Enemy (2013, Nepřítel – TV) s Jakem Gyllenhaalem, drsný thriller o 
boji s mexickou narkomafií Sicario: Nájemný vrah (2015, Sicario) s Beniciem Del Torem a 
Emily Bluntovou, sci-fi o jazykovědkyni, jež má zprostředkovat komunikaci s mimozemskou 
rasou, Příchozí (2016, Arrival) s Amy Adamsovou a Jeremym Rennerem, pokračování 
kultovního sci-fi snímku Blade Runner 2049 (2017) s Ryanem Goslingem a Harrisonem 
Fordem.  -mim- 
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Případ SK1 
barevný, kriminální, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý 
– 120 min. 
 
Původní název: L’affaire SK1. Země původu: Francie. Výrobce: Labyrinthe Films. 
Koprodukce: Movie Pictures / France 3 Cinéma / Cinéfrance 1888 / SND Films / Mondatta 
Films / Bethsabéd Mucho. S účastí: Canal Plus / Ciné Plus / France Télévisions / Sofica 
Manon 4. S podporou: CNC. Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 24.3.2016. Mluveno: 
francouzsky (titulky). – Na stopě vraždícího monstra. 
 
Distribuce: Film Europe. 
 
AUTOŘI: Režie: Frédéric Tellier. Námět: Frédéric Tellier. Předloha: Patricia Tourancheauová 
(kniha Guy Georges - La Traque – Guy Georges – Stopa, 2010). Scénář: Frédéric Tellier, David 
Oelhoffen, Patricia Tourancheauová (spolupráce na scénáři). Kamera: Mathias Boucard. 
Architekt: Nicolas Prier. Návrhy kostýmů: Elisabeth Rousseau-Lehugerová. Střih: Mickael 
Dumontier. Zvuk: Vincent Goujon. Producent: Julien Leclercq, Julien Madon. Koproducent: 
Franck Elbase, Julien Deris, David Gauquié, Nicolas Lesage, Etienne Mallet. Vizuální efekty: 
Thomas Geiger, Laurie Kotfila, Thibault Martegani, Mikael Tanguy, Olivier Veau. Zvláštní 
efekty: David Ferreira, Guy Monbillard. Hudba: Christophe La Pinta, Frédéric Tellier. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Karim Hocini.  
 
HERCI: Raphaël Personnaz (Franck Charlie Magne), Nathalie Bayeová (Frédérique Ponsová), 
Olivier Gourmet (Bougon), Michel Vuillermoz (Carbonel), Adama Niane (Guy George), Christa 
Théretová (Elisabeth Ortegová), Thierry Neuvic (Jensen), William Nadylam (Guyův advokát), 
Marianne Denicourtová (šéfka kriminálky). 
 
České titulky: Jana Šteffl (Filmprint Digital). 
 
Kriminální thriller Frédérica Telliera Případ SK1 se vrací k sedm let trvajícímu pátrání po 
sériovém vrahovi, který v 90. letech řádil v okolí pařížské Bastily. Film, vyprávěný paralelně 
ve dvou časových rovinách, zachycuje soudní proces s obviněným Guyem Georgesem z roku 
2001 a policejní akce na jeho odhalení a dopadení, probíhajícími v 90. letech. - Na pařížské 
policejní oddělení nastoupí v roce 1991 mladý inspektor Franck Magne, překřtěný kolegy na 
Charlieho. Jeho první případ se týká znásilnění a vraždy mladé ženy. V časových skocích v 
rozsahu týdnů, měsíců i let se objevují nové stopy, vyslýchají se podezřelí. Posedlý Charlie, 
zanedbávající rodinu, hledá spojitosti s dalšími vraždami. Po další z vražd v červenci 1995 je 
potvrzena shoda genetického kódu z DNA, nalezené na jednotlivých místech činu. Kód 
dostává označení SK1 (Serial Killer Number 1). Díky DNA je v roce 1998 odhalen pachatel Guy 
Georges a po rozsáhlé akci je dopaden. Během soudního líčení pochybuje Georgesova 
advokátka o nevině klienta, probíhají výpovědi, obhajoba pachatele a nakonec i jeho 
psychický kolaps před soudem a následné doznání k sedmi vraždám. Vrah dostane doživotí. 
Na základě jeho případu došlo ve Francii ke zřízení národní databáze DNA. – Debutující 
Frédéric Tellier natočil stylově čistou procedurální detektivku, která si ve své posedlosti 
detaily nezadá s protagonistou. Realistického efektu je dosaženo také segmentací vyprávění 
do řady volně propojených epizod. Kauzální vztahy mezi nimi musí divák domýšlet sám, což v 
kombinaci s neustálými skoky v čase a velkým množstvím jmen, názvů a dat vyžaduje plnou 
koncentraci. -mrš- 
 
FRÉDÉRIC TELLIER (nar. ?), začínal jako asistent režie mj. na filmech Élia Chouraquiho, 
Barryho Myerse, Josého Pinheira, Michaela Lindsay-Hogga nebo Tarsema a byl druhým 
režisérem na snímku Válka policajtů (2004, 36, Quai des Orfèvres; r. Olivier Marchal). 
Uplatnil se jako tvůrce reklamních spotů a televizních filmů či spolutvůrce seriálů Un flic 
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(2007-2012, Policajt) a Les hommes de l’ombre (2012-201?, Lidé ze stínu). Specializuje se 
na kriminální žánr. V celovečerní tvorbě pro kina debutoval thrillerem Případ SK1, 
oceněným Cenou Jacquesa Deraye za nejlepší francouzský policejní film a nominovaným 
na Césara za nejlepší debut a za nejlepší scénář. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
kr. filmy L’enfermé (1993, Pasti) a Le dernier (1998, Poslední), Paul Sauvage (TV-2003; + 
spol. sc.), Obsession(s) (TV-2009, Posedlost/i/; + herec), Les Robins des pauvres (TV-2011, 
Spravedlivý - TV), kriminální thriller podle skutečného případu pátrání po sériovém vrahovi 
v 90. letech Případ SK1 (2014, L’affaire SK1; + nám., spol. sc., spol. hudba). -tbk- 
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Psí srdce 
barevný, černobílý, kombinovaný, dokumentární esej, 12 nevhodný pro děti, 1:1,78, 2–D, 
DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 77 min. 
 
Původní název: Heart of a Dog. Země původu: USA, Francie. Výrobce: Canal Street 
Communications. Ve spolupráci s Arte France — La Lucerne, Field Office. Rok copyrightu: 
2015. Premiéra: 1.9.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Co vidíte, když zavřete oči? 
 
Distribuce: Film Europe.  
 
AUTOŘI: Režie: Laurie Andersonová. Scénář: Laurie Andersonová. Kamera: Laurie 
Andersonová, Toshiaki Ozawa, Joshua Zucker-Pluda. Výtvarník: Laurie Andersonová. Střih: 
Melody Londonová, Katherine Nolfiová. Zvuk: Mario McNulty. Producent: Dan Janvey, Laurie 
Andersonová. Koproducent: Cooper Holoweski, Noah Stahl, Jim Cass, Shaun MacDonald, 
Jake Perlin. Animace: Laurie Andersonová. Vizuální efekty: Marc Boutges. Hudba: Laurie 
Andersonová. Použitá hudba: různé skladby a písně. Písně: Lou Reed.  
 
Hrají: Jason Berg (veterinář), Bob Currie (lékař), Paul Davidson (farmář), Dustin Defa (Gordon 
Matta-Clark), Evelyn Flederová (babička). Hlas: Laurie Andersonová (komentář).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital).  
 
Ceny: Cena ISA: (nominace) nejlepší dokument. 
 
Dokumentární esej Psí srdce natočila multimediální umělkyně, hudebnice a velká milovnice 
psů Laurie Andersonová (nar. 1947). V osobním, až intimním filmu, začínajícím úvahou o 
tom, že by lidé měli pro sny mít snové tělo, si ve snu svou fenku krysaříka Lolabelle zašila do 
břicha, aby ji mohla porodit. - Snímek je vizuálním doprovodem k autorčinu vyprávění o jejím 
životě, o smrti matky, o těžkém úrazu, který Laurie prodělala v dětství a o buddhismu. 
Andersonová uvažuje o současném světě, o změnách, jež přineslo 11. září 2001, o 
všudypřítomných kamerách a vypráví hlavně o milované fence Lolabelle. Když Lolabelle 
oslepla, učila ji najatá trenérka malovat. Paranoia v New Yorku po teroristickém útoku rostla, 
mantrou FBI byl slogan „cokoli uvidíš, ohlaš to“. Filmařku děsí, že nová centrála Národní 
bezpečnosti v Utahu shromažďuje a archivuje v „cloudu“ informace o všech občanech. Zmíní 
v té souvislosti Kierkegaardův citát, že život lze chápat jen pozpátku, ale žít se musí dopředu. 
- Poté, co Lolabelle zestárla, naučila ji trenérka hrát na piano, společně pak s paničkou 
pořádaly benefiční koncerty pro psy. Umírající fenku si Laurie vzala z veterinární kliniky 
domů. Snažila se řídit se radou svého učitele buddhismu, jogína Minguyra Rinpocheho, že 
smutek je třeba procítit, aniž by člověk byl smutný. Podle Tibetské knihy mrtvých, o níž 
filmařka zasvěceně hovoří, je smyslem smrti uvolnit lásku. Laurie vzpomíná na návštěvu u 
umírající matky. Neměly k sobě blízko a ona dlouho hledala moment, který by byl důkazem, 
že ji matka opravdu milovala… - Vizuálně neobyklý snímek s bohatým hudebním 
soundtrackem, s animovanými vsuvkami autorčiných kreseb a s myšlenkově bohatým 
komentářem (jejž Andersonová sama sugestivně podává) klade značné nároky na divákovu 
pozornost a vnímavost. Je věnován „krásné duši“ autorčina milovaného manžela Loua 
Reeda. Slavnostní premiéru 29. srpna 2016 v pražském divadle Archa doprovodila umělkyně 
scénickým čtením. -kat- 
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Ptáci a lidé 
barevný, psychologický, fantastický, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD-K, Dolby Digital, délka 
– 127 min. 
 
Původní název: Bird People. Země původu: Francie. Výrobce: Archipel 35. Koprodukce: 
France 2 Cinéma, Titre et Structure Production. Ve spolupráci: Cofinova 8. S účastí: France 
Télévisions, Canal Plus, Ciné Plus, CNC. Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 28.4.2016. 
Mluveno: anglicky, francouzsky, japonsky (titulky). – Za štěstím někdy nezbývá než uletět. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Paříž, New York. 
 
AUTOŘI: Režie: Pascale Ferranová. Scénář: Pascale Ferranová, Guillaume Bréaud. Kamera: 
Julien Hirsch. Architekt: Thierry François. Návrhy kostýmů: Anaïs Romandová. Masky: Natali 
Tabareau Vieuilleová. Střih: Mathilde Muyardová. Zvuk: Jean-Jacques Ferran, Nicolas 
Moreau, Jean-Pierre Laforce. Producent: Denis Freyd. Vizuální efekty: Geoffrey Niquet 
(supervize), BUF. Hudba: Béatrice Thirietová. Použitá hudba: Space Oddity (autor hudby, 
text, interpret David Bowie). Koordinátor kaskadérů: Pascal Guégan. 
 
Hrají: Josh Charles (Gary Newman), Anaïs Demoustierová (Audrey Camuzetová), Radha 
Mitchellová (Elisabeth Newmanová), Roschdy Zem (Simon), Taklyt Vongdara (Akira), 
Geoffrey Cantor (Allan), Camélia Jordanaová (Leila), Akéla Sariová (paní Baccarová), Anne 
Azoulayová (Melle Lhomondová), Manuel Vallade (Boris), Hippolyte Girardot (Vengers), 
Mathieu Amalric (hlas vypravěče). 
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
Ceny: César: (nominace) nejlepší původní hudba (Béatrice Thirietová), nejlepší zvuk (Jean-
Jacques Ferran, Nicolas Moreau, Jean-Pierre Laforce). 
 
Psychologické drama skloubené s alegorií Ptáci a lidé je čtvrtým celovečerním filmem 
francouzské režisérky a scenáristky Pascale Ferranové a zároveň jejím prvním filmem 
natočeným zčásti v angličtině a s mezinárodně známými herci (Josh Charles ze seriálu Dobrá 
manželka, Radha Mitchellová). – Film se skládá z prologu, v němž sledujeme cestující na 
pařížském letišti Charlese de Gaulla, a ze dvou kapitol. Gary. Americký softwarový inženýr 
Gary Newman přiletí do Paříže kvůli obchodnímu jednání. Je ubytován v hotelu u letiště. Měl 
by pokračovat do Dubaje, ale neodletí, protože už „nemůže dál“. Po telefonu dá výpověď v 
práci a manželce Elisabeth přes Skype oznámí, že se s ní chce rozvést. Audrey. Mladá a 
svobodná Audrey Camuzetová je pokojskou v letištním hotelu. Přistihne spícího Garyho v 
pokoji, který by měl už být prázdný. Když během její práce podruhé vypadne proud, vydá se 
na střechu hotelu a promění se ve vrabce. V této podobě stráví noc pozorováním hostů, 
zaměstnanců hotelu a cestujících na letišti. Opět vidí Garyho. V jednom hotelovém pokoji 
narazí vrabčák Audrey na japonského umělce jménem Akira, který kreslí „ptačí“ portrét. 
Ráno se Audrey promění zpět v člověka. V Akirově pokoji najde drobky z minulé noci. Ve 
výtahu Audrey potřetí potká Garyho. Představí se navzájem a podají si ruce. – Magicko 
realistický příběh s netradiční vyprávěcí strukturou je spíše než na pevné kauzalitě založený 
na vytváření vizuálních paralel mezi osudy dvou lidí, kteří touží po větší svobodě. Od 
konvencí se přitom ve druhé polovině nečekanou změnou dosud vážného tónu osvobozuje 
také film. Některými dějovými motivy a tématem odcizení připomínají Ptáci a lidé snímek 
Humr (2015, The Lobster; r. Yorgos Lanthimos). -mrš- 
 
PASCALE FERRANOVÁ (nar. 17.4.1960, Paříž) je dcerou francouzského novináře a jednoho 
ze zakladatelů fotbalové Ligy mistrů UEFA Jacquesa Ferrana (nar. 1920). Vystudovala 
filmovou školu IDHEC (1983), kde se spřátelila s kolegy Arnaudem Desplechinem, Ericem 
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Rochantem a Pierrem Trividicem, s nimiž se později podílela na psaní scénářů. Po studiích 
působila načas jako asistentka v televizi. Upozornila na sebe oceňovaným krátkým filmem 
Polibek, uvedeným v Cannes. V celovečerní tvorbě debutovala v roce 1994 snímkem Malé 
dohody s mrtvými (Zlatá kamera za debut na MFF v Cannes 1994). Zatím největší ohlas 
sklidila originálním přepisem druhé verze slavného románu D.H. Lawrence Lady 
Chatterleyová, jejž zpracovala jako film pro kina a v odlišné podobě jako televizní film a 
jenž získal pět Césarů (včetně cen za režii a scénář), Cenu Lumière za režii (a za herecký 
výkon Mariny Handsové) nebo Cenu Louise Delluca. Z dalších ocenění připomínáme Cenu 
FIPRESCI na MFF v Benátkách 1996 za Věk možností. Angažuje se v různých francouzských 
filmařských iniciativách. Její tvorba se vyznačuje nezvyklými žánrovými kombinacemi, 
stylistickými nápady a vizuálně sugestivní formou. Jejími sourozenci jsou herečka 
Catherine Ferranová (nar. 1945), zvukař Jean-Jacques Ferran, s nímž spolupracuje, a 
divadelní autor a režisér Philippe Ferran. – Filmografie: (režie, spolupráce na scénáři, není-
li uvedeno jinak) střm. f. Souvenir de Juan-Les-Pins (1983, Vzpomínka z Juan-Les-Pins), kr. 
filmy Un dîner avec M. Boy et la femme qui aime Jésus (1980, Večeře s panem Boyem a 
ženou, která miluje Ježíše; režie) a Le baiser (1990, Polibek), celovečerní debut, 
psychologický příběh o setkání devítiletého chlapce a dvou starších sourozenců při stavbě 
hradu z písku na bretaňské pláži Petits arrangements avec les morts (1994, Malé dohody s 
mrtvými), hořká komedie o radostech a starostech deseti mladých lidí L’âge des possibles 
(1995, Věk možností), hudební dok. Quatre jours à Ocoee (2000, Čtyři dny v Ocoee), 
adaptace méně známé druhé verze erotického románu D.H. Lawrence Lady Chatterley 
(2006, Lady Chatterleyová) s Marinou Handsovou, psychologický fantastický film o 
náhodném setkání amerického softwarového inženýra a pokojské v pařížském letištním 
hotelu Ptáci a lidé (2014, Bird People); (spolupráce na scénáři, není-li uvedeno jinak) kr. f. Il 
ne faut jurer de rien (1983, Člověk nemá na nic přísahat; r. Christian Vincent), Gardien de 
la nuit (1986, Noční hlídač; r. Jean-Pierre Limosin), Blancs cassés (1989, Krémově bílý; r. 
Philippe Venault), La sentinelle (1992, Stráž; r. Arnaud Desplechin), Mange ta soupe (1997, 
Dojez polévku; r. Matthieu Amalric), anim. f. La tortue rouge (2016, Červená želva; r. 
Michael Dudok de Wit). -tbk- 
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Ptáčátko 
barevný, animovaný, přístupný, 1:1,85, 2–K, Dolby Digital, krátký – 6 min. 
 
Původní název: Piper. Země původu: USA. Výrobce: Pixar Animation Studios. Pro Walt 
Disney Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 16.6.2016. Mluveno: bez dialogů.  
 
Distribuce: Falcon. 
 
AUTOŘI: Režie: Alan Barillaro. Námět: Alan Barillaro. Scénář: Alan Barillaro. Výtvarník: Jason 
Deamer. Střih: Sarah K. Reimersová. Zvuk: Ren Klyce (design zvuku). Výkonná produkce: 
John Lasseter. Producent: Marc Sondheimer. Animace: Colin Levy, Charlie Ramos, James W. 
Brown, Erick Oh. Vizuální efekty: Vincent Serritella. Hudba: Adrian Belew. 
 
Ceny: Oscar: nejlepší krátký animovaný film (Alan Barillaro, Marc Sondheimer). 
 
Předfilm k animovanému dobrodružství Hledá se Dory (2016, Finding Dory, r. Andrew 
Stanton), nazvaný jednoduše Ptáčátko, je dalším z kolekce krátkých snímků Pixar Animation 
Studios, natočeným jedním ze zaměstnanců studia, který zvítězí ve vnitropodnikové soutěži. 
Snímek je tak autorským debutem zkušeného animátora Alana Barillara. Inspirací k působivé 
miniatuře byla hejna sluk, jež filmař pozoroval při ranním joggingu na mořském břehu. – 
Mládě sluky na pláži očekává, že mu matka bude servírovat mušle rovnou do zobáku, ale 
nakonec si musí obstarat potravu samo. Ptáče se dočká ošklivé koupele od zákeřné vlny. V 
bezpečné vzdálenosti od vody vidí, jak se raci poustevníci před vlnami zahrabávají do písku. 
Když se přiřítí další vlna, malý opeřenec se bleskurychle zahrabe stejně jako rak. Pak se 
vítězoslavně vynoří z mokrého písku s mušlí v zobáku. Matka je později v hnízdě na blaženě 
spícího potomka, obklopeného prázdnými skořápkami mušlí, pyšná. - Dojemný příběh o 
rodičovské výchově, překonání strachu, získání sebedůvěry a o ptačí vynalézavosti vyniká 
věrohodnou, do detailu promyšlenou počítačovou animací, vycházející z reality. –kat-  
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Punk is not dead 
barevný, hořká komedie, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby, délka – 104 min. 
 
Původní název: Pankot ne e mrtov. Země původu: Makedonie, Srbsko. Výrobce: Punk Film 
Production, Vitagraf Beograd, Filmski fond na Makedonija (podpora), Filmski centar Srbije 
(podpora). Rok copyrightu: 2011. Premiéra: 3.11.2016. Mluveno: makedonsky, albánsky, 
anglicky, srbsky (české titulky). – Jugoslávská punková legenda se vrací, aby zahrála 
Albáncům v Debaru… Originální balkánská punková jízda. Film Vladimira Blaževského. 
 
Distribuce: Balkanfilm. 
 
AUTOŘI: Režie: Vladimir Blaževski. Scénář: Vladimir Blaževski, Darjan Pejovski, Vardan Tozija. 
Kamera: Dimo Popov. Architekt: Kiril Spaseski-Kikič. Návrhy kostýmů: Ilina Angelovska /ž/. 
Masky: Mojca Gorogranc Petruševska /ž/. Střih: Blagoja Nedelkovski. Zvuk: Bratislav 
Zafirovski, Atanas Georgiev. Producent: Darko Popov. Koproducent: Žarko Dragojević. 
Hudba: Aleksandar Pejovski. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Jordan Simonov (Mirsa), Kamka Tocinovski /ž/ (Nina), Toni Mihajlovski (Ljak), Kiril Pop 
Hristov (Paša), Ratka Radmanovič /ž/ (Milka), Vladimir Tuliev (Žlutej), Flora Dostovska /ž/ 
(Mimi), Dževdet Jašari (Gëzim), Daniela Dimitrovska–Dani /ž/ (Maraja), Emir Redžepi (Sali), 
Hajrulah Remizi (Besim), Sonja Stamboldžioska /ž/ (Viki). 
 
České titulky: Kristýna Dufková. 
 
Ceny: MFF v Karlových Varech 2011: Cena Na východ od Západu. MFF v Sofii 2012: Cena 
diváků. MFF v Tiraně 2011: Cena poroty za nejlepší film, Cena Media. 
 
Makedonsko-srbská hořká komedie Punk is not dead, zčásti přejímající vyprávěcí schéma 
road-movie, je třetím celovečerním hraným filmem makedonského režiséra Vladimira 
Blaževského, který se mj. scenáristicky podílel i na filmu Iva Trajkova Velká voda (Golemata 
voda, 2004). S minimálními náklady natočený film byl s úspěchem uveden na řadě festivalů 
(Sofie, Tirana, Soluň, San Sebastián, Karlovy Vary) a byl za Makedonii navržen na Oscara za 
cizojazyčný film. – Makedonec Mirsa zpíval v populární jugoslávské punkové kapele, která se 
před sedmnácti lety rozpadla, a od té doby živoří. Kamarád Gëzim, albánský drogový dealer, 
jemuž občas vypomáhá s prodejem, mu navrhne, aby dal kapelu znovu dohromady a za pár 
stovek eur vystoupil na charitativním koncertu v Debaru, městě ležícím na západě 
Makedonie a obývaném převážně Albánci. Mirsa má týden na to, aby v různých zemích 
bývalé Jugoslávie našel někdejší členy skupiny a přiměl je k návratu na scénu. Nakonec dá 
partu dohromady a nazkouší s ní repertoár. Avšak kvůli tomu, že kapela je multietnická 
(proto ji pořadatelé z důvodů politické korektnosti chtěli), je koncert v Debaru ukončen 
rozzuřenými Albánci. Muzikantům se podaří utéct, ale protože hráli pro Albánce, jsou po 
návratu zmláceni davem makedonských skinů. Během útoku je zabit jejich maskot, 
(skutečný) žabák Ferdinand, kterého pak skupina „pohřbí“. – Přímočaře vyprávěný snímek, v 
němž se o punku hlavně mluví, má poměrně prostou a předvídatelnou zápletku, 
rozřeďovanou improvizovaně působícími scénami, jež herce zřejmě bavily víc, než budou 
bavit diváky. Díky humoru a dobře sehraným představitelům se přesto jedná o divácky 
vděčnou komedii s nenásilně zakomponovaným politickým přesahem, ukazujícím 
přetrvávající nesnášenlivost mezi Albánci a Makedonci i nekompetentnost a naivitu 
evropských humanitárních organizací, působících v regionu. -mrš- 
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Radio Dreams 
barevný, hořká komedie, přístupný, 1:1,85, 2–D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 91 min. 
 
Původní název: Radio Dreams. Země původu: Írán, USA. Výrobce: Butimar Productions. Pro 
Reel Suspects. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 13.10.2016. Mluveno: persky, anglicky, darí, 
asyrsky (titulky). – Poetická komedie o jedné malé rádiové stanici, rockovém snu a Metallice. 
 
Distribuce: Artcam. Lokace: USA: San Francisco (Kalifornie), Berkeley (Kalifornie), Oakland 
(Kalifornie). 
 
AUTOŘI: Režie: Babak Jalali. Scénář: Aida Ahadianyová, Babak Jalali. Kamera: Noaz Deshe. 
Architekt: Laura Lahtiová. Návrhy kostýmů: neuvedeno. Střih: Nico Leunen, Babak Salek. 
Zvuk: Stefano Grosso, Giancarlo Rutigliano. Výkonná produkce: Neda Nobariová. Producent: 
Marjaneh Moghimiová. Koproducent: Taraneh Golozarová. Hudba: Mahmoud Schricker. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. 
 
Hrají: Mohsen Namjoo (Hamid Royani), Boshra Dastournezhadová (slečna Maral), Raby Adib 
(Raby), Sulyman Quardash (Sulyman), Siddique Ahmed (Siddique), Lars Ulrich (Lars Ulrich), 
Mohammad Talani (Reza), Bella Wardaová (Sherbet), Keyumars Hakim (pan Afshar), 
Mahmoud Schricker (Morad), Ali Tahbaz (Yashar), Larry Laverty (Jerry), Litz Plummerová 
(pěvkyně), Kyle Kernan (Kyle), Babak Mortazavi, Mansour Taeed, Laila Shahrestaniová, 
Casimir Carothers.  
 
České titulky: Tereza Benhartová. 
 
Ceny: MFF v Rotterdamu 2016: Cena Tygr. 
 
Komorní nízkorozpočtová hořká komedie Babaka Jalaliho Radio Dreams se odehrává v 
prostředí íránské komunity ve Spojených státech. Protagonistou je uznávaný íránský literát 
Hamid Royani Ten po odchodu do exilu působí jako programový ředitel malé rozhlasové 
stanice PARS v San Franciscu. Ta vysílá v perštině pro íránskou diasporu. Děj se odehrává 
během jednoho výjimečného dne, kdy se má ve studiu uskutečnit jam session slavné kapely 
Metallica s první afghánskou rockovou skupinou Kabul Dreams. Hamidovy neústupně 
prosazované představy o kulturním pojetí stanice (s předčítáním příběhů apod.) narážejí na 
odpor dcery ředitele Afshara, slečny Maral, která se stará o ekonomický profit. A tak musí 
Royani mlčky skousnout přerušování svých pořadů prostřednictvím živých reklamních vsuvek 
nebo vést rozhovor s místním íránským dermatologem (specialistou na vytrhávání chloupků) 
či s Miss Írán v USA. Když už je večer jasné, že se Metallica nedostaví, ztropí Hamid scénu 
kvůli další reklamě a odjede. Jenže do rádia se zpožděním dorazí bubeník z Metallicy Lars 
Ulrich, který si s afghánskými muzikanty mimo vysílání zajamuje. Nic netušící Hamid se vrací 
do prázdného studia a usne za svým stolem. – Snímek, připomínající svou poetikou díla Jima 
Jarmusche či Akiho Kaurismäkiho, se odvíjí v pomalém tempu. V jemné zkratce jsou 
zachyceny charaktery postav, k nimž patří i malé osazenstvo stanice (moderátor Reza, 
recepční Sherbet, interpret reklam Morad, nejistý zpěvák Jamshid, zvukař Yashar). Vystupuje 
v něm skutečná kapela Kabul Dreams. Představitel hlavní role Mohsen Namjoo (nar. 1976) je 
známým exilovým íránským zpěvákem, skladatelem a hercem. – Film byl uveden 13. října 
2016 v premiéře na Večeru íránských filmů v pražském Kině Pilotů. -tbk- 
 
BABAK JALALI (nar. září 1978, Gorgán, Golestán, Írán) žije od roku 1986 převážně v 
Londýně, v Paříži či v Římě. Absolvoval politologii na Londýnské univerzitě (UCL) a režii na 
Londýnské filmové škole. Upozornil na sebe již svým krátkým snímkem Hejdar, Afghánec v 
Teheránu, nominovaným ve své kategorii na Cenu BAFTA. Během stáže v rámci 
Cinéfondation na MFF v Cannes v období 2006-2007 připravoval celovečerní debut 
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Pohraniční blues, uvedený později na více než třiceti festivalech a oceněný Cenou FIPRESCI 
na MFF v San Franciscu 2010. Jeho druhý hraný film, hořká komedie Radio Dreams, získal 
Cenu Tygr na MFF v Rotterdamu 2016. – Filmografie: (režie, scénář či podílel na něm, není-
li uvedeno jinak) kr. f. Heydar, yek Afghani dar Tehran (2005, Hejdar, Afghánec v 
Teheránu), propojené čtyři příběhy odlišných mužů z města u hranic s Turkmenistánem, 
Frontier Blues (2009, Pohraniční blues; + spol. střih), komorní hořká komedie, odehrávající 
se během jednoho dne v sanfranciské rozhlasové stanici, vysílající v perštině, Radio 
Dreams (2016, Radio Dreams); (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Fine 
stagione (2006, Konec sezóny; r. Duccio Chiarini) a Lo zio (2008, Strýček; r. Duccio Chiarini), 
Simon Killer (2012; r. Antonio Campos; spol. střih), White Shadow (2013, Bílý stín; r. Noaz 
Deshe), Short Skin (2014, Short Skin: I dolori del giovane Edo; r. Duccio Chiarini). -tbk- 
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Ratchet a Clank: Strážci galaxie 
barevný, animovaný, akční, dobrodružný, sci-fi, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý 
– 95 min. 
 
Původní název: Ratchet & Clank. Země původu: USA, Kanada, Hongkong. Výrobce: 
Rainmaker Entertainment, Blockade Entertainment. Ve spolupráci: Bartel Entertainment. Pro 
Cinema Management Group. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 23.6.2016. Mluveno: česky 
(dabováno). – První celovečerní CG-animované dobrodružství. Připoutejte se a připravte se na 
nejdivočejší a nejpovedenější sci-fi vzrušující jízdu, kterou lze nalézt na této straně sluneční 
soustavy!  
 
Distribuce: Indigo Film.  
 
AUTOŘI: Režie: Kevin Munroe, Jericca Clelandová (spolurežie). Předloha: videohra Ratchet & 
Clank (Sony Computer Entertainment, 2002). Scénář: T.J. Fixman, Gerry Swallow, Kevin 
Munroe. Kamera: Anthony Di Ninno. Výtvarník: James Wood Wilson. Střih: Braden Oberson. 
Zvuk: J. R. Fountain. Výkonná produkce: Michael Hefferon, David Sheldon, Jim Na, Vincent 
Ye, Xinyu Bian, Kevin Munroe, Riley Russell, Connie Boothová, Edward Noeltner, Brian 
Cleveland, Jason Cleveland, Delna Bhesaniaová, Richard Rionda del Castro. Producent: Kim 
Dent Wilderová, Brad Foxhoven, David Wohl. Koproducent: Shawn McCorkindale. Animace: 
Ian Blum (vedení). Vizuální efekty: Bruce Woloshyn (supervize), Method Studios. Hudba: 
Evan Wise. Hudební dramaturgie: Jingle Punks Music (hudební supervize).  
 
Hlasy: James Arnold Taylor (Ratchet), David Kaye (Clank), Jim Ward (kapitán Qwark), Ian 
James Corlett (Blargs), Paul Giamatti (předseda Drek), Armin Shimerman, Rosario 
Dawsonová (Elaris), John Goodman (Grimroth), Bella Thorneová (Cora), Sylvester Stallone 
(Victor Von Ion). 
 
Dabing: Michal Holán (Ratchet), Martin Sobotka (Clank), Pavel Vondra (kapitán Qwark), 
Martin Kubačák (Brags), Anna Brousková (Elaris), Libor Terš (Zed).  
 
Překlad české verze: Ivan Kotmel. Dialogy české verze: Ivan Kotmel. Režie české verze: Karel 
Novák (Studio Soundwave).  
 
Animované sci-fi dobrodružství Ratchet a Clank: Strážci galaxie je třetím celovečerním 
snímkem kanadského režiséra a scenáristy Kevina Munroea a režisérským debutem 
kanadské kameramanky Jericcy Clelandové. – Ratchet je zrzavý mechanik. Vypadá jako 
čivava křížená s fenkem a marně se snaží dostat mezi vážené Strážce galaxie, jejíž členy Coru, 
Braxe a Elaris bezmezně obdivuje. Kapitán Qwark zrovna hledá nové rekruty, ale jeho kvůli 
prohřešku z minulosti nepřijme. Ďábelský zločinec Drek má v plánu zničit všechny planety v 
galaxii Solana. Unese kvůli tomu z vězení šíleného vynálezce doktora Nefariouse, aby mu 
vytvořil armádu zlých robotů. Jeden z nich se však nevyvede: je menší a hlavně není zlý. 
Odešlou ho proto v únikovém modulu, naprogramovaném k destrukci. Ten však najde 
Ratchet. Zachrání robota a dá mu jméno Clank. Drekovi váleční roboti napadnou město. 
Strážci galaxie jich hodně postřílejí, ale rozhodující slovo mají nakonec Ratchet a Clank, když 
použijí Ratchetovu raketu jako magnet, s nímž roboty přitáhnou, dopraví je k mateřské lodi a 
tam způsobí jejich explozi. Obyvatelé je oslavují jako hrdiny a Qwark je přijme do týmu. - 
Snímek má zběsilé tempo a znalci herní předlohy si užijí četné odkazy. Zatímco film je 
adaptací původní videohry, nová hra Ratchet & Clank pro PlayStation 4 společnosti Sony 
Interactive Entertainment je naopak založena právě na tomto snímku. 
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Realita 
barevný, absurdní komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, MP4, Dolby Digital 5.1, 
dlouhý – 95 min. 
 
Původní název: Réalité. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: Realitism Films, Realitism 
Group, Boîte noire. Koprodukce: Versus Production. Výkonná produkce: Rubber Films, 
Noodles. S účastí Canal Plus, CNC. Ve spolupráci s Banque Postale Image 5 & 6, Sofica Manon 
2 & 3. Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 9.6.2016. Mluveno: francouzsky, anglicky (titulky). – 
Nejlepší filmový výkřik. Scénář a režie Quentin Dupieux {Mr. Oizo}. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 3.2.2023).  
 
AUTOŘI: Režie: Quentin Dupieux. Scénář: Quentin Dupieux. Kamera: Quentin Dupieux. 
Architekt: Joan Le Boruová. Návrhy kostýmů: Jamie Bresnan. Střih: Quentin Dupieux. Zvuk: 
Zsolt Magyar, Gadou Naudin, Will Files. Výkonná produkce: Sindo, George Goldman, Jab. 
Producent: Grégory Bernard, Diane Jassemová, Josef Lieck, Kevos Van der Meiren. 
Koproducent: Christine Ponelleová, Filipe Vieira, Pierre Weisbein. Vizuální efekty: Fabien 
Feintrenie. Zvláštní efekty: Wayne Beauchamp (supervize). Návrhy titulků: Kevin Van Der 
Meiren. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Nicolas Kavvadias 
(hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Jeffrey G. Barnett.  
 
Hrají: Alain Chabat (Jason Tantra), Jonathan Lambert (Bob Marshall), Élodie Bouchezová 
(Alice), Kyla Kenedyová (Realita), John Glover (Zog), Eric Wareheim (Henri), Eric Passoja 
(Bobův asistent Billie), Matt Battaglia (Realitin otec), Susan Diolová (Realitina matka), Patrick 
Bristow (doktor Klaus), Brad Greenguist (Jacques), John Heder (Dennis), Sandra Nelsonová 
(sestřička na psychiatrii).  
 
České titulky: Jolana Kubíková (Filmprint Digital).  
 
Snímek Quentina Dupieuxe Realita se stal českým vítězem druhého ročníku projektu 
Scope100. Do distribuce jej z deseti nabídnutých evropských filmů vybrala stovka filmových 
fanoušků. Osobitý francouzský tvůrce Realitu označil za spořádaný, chytrý a komplikovaný 
film, zatímco svou předchozí policejní komedii Fízlové, hajzlové (2013, Wrong Cops) za 
sprostý, hloupý a jednoduchý snímek. Oba natáčel v Los Angeles, oba zatím považuje za své 
nejlepší filmy. V absurdní surreálné komedii se prolíná několik dějových rovin. - Školačku 
Realitu zajímá, co je na kazetě, kterou její otec našel v břiše právě zastřeleného divočáka. 
Sebere ji proto z popelnice. Později se ukáže, že dívenka je protagonistkou filmu, který právě 
natáčí kdysi slavný dokumentarista Zog, jenž dlouhými záběry dohání ke vzteku producenta 
Boba Marshalla. - Moderátora televizního pořadu o vaření Dennise všechno svědí. Prý má 
vyrážku z myšího kostýmu, jenže podle dermatologa má exém jen ve své hlavě. - Kameraman 
Jason Tantra nabídne Marshallovi námět na film Vlny o vražedných televizních vlnách, jež 
vyhladí lidstvo. Producent přislíbí finance, pokud mu Jason do dvou dnů dodá nejlepší 
„oscarový“ děsivý výkřik v dějinách filmu. – Ředitel Realitiny školy, jemuž se zdálo, jak v 
ženských šatech řídí vojenský džíp, rozebírá svůj sen (ve kterém se viděl s Realitou) s 
terapeutkou (Jasonovou ženou). Vyděsí ho Jasonovy výkřiky, když budoucí režisér hledá ten 
pravý. Tahle snaha se postupně stává Jasonovou posedlostí, jež spustí sérii denních i nočních 
můr; muž je mj. v kině na svém dosud nenatočeném filmu. Jason se dá zavřít v 
psychiatrickém ústavu. Domnívá se, že uvízl ve snu, a telefonuje to Marshallovi. Ten ho 
ovšem vidí na plátně, protože Realita si právě na pracovní projekci pustila kazetu z 
divočákova břicha... – Tvůrce podle klíče, který zná jen on sám, zaměňuje sny a realitu, sen 
ve snu, film ve filmu. Je na vstřícnosti diváků, zda na tuto důmyslně poskládanou hru, v níž se 
střídají absurdní, humorné či matoucí momenty a bizarní situace, přistoupí a zda je bude 
bavit. -kat- 
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QUENTIN DUPIEUX (nar. 14.4.1974, Paříž) je francouzský režisér, scenárista, kameraman, 
střihač a skladatel, tedy výhradní autor většiny svých snímků. Pod pseudonymem Mr. Oizo 
se proslavil jako tvůrce elektronické hudby a jako diskžokej. Vydal osm studiových alb a 
vytvořil řadu remixů. Natočil šest reklamních spotů se žlutou plyšovou loutkou Flat Ericem 
pro firmu Levi’s, jež se staly hitem a umožnily mu financovat celovečerní hranou tvorbu, 
vyznačující se specifickým humorem (situace a postavy v jeho titulech jsou často 
popisovány jako absurdní, trapné, šílené a podivné). – Filmografie: (scénář, režie, kamera, 
hudba, střih) kr. filmy Nonfilm (2001) a Wrong Cops: Chapter 1 (2012, Fízlové, hajzlové: 1. 
kapitola), debutová celovečerní sci-fi komedie o návratu z psychiatrické léčebny Steak 
(2007), hororová komedie o vraždící pneumatice Rubber (2010), ztřeštěná komedie o 
hledání ztraceného psího miláčka Wrong (2012), policejní komedie Fízlové, hajzlové 
(Wrong Cops, 2013), surreálně laděný příběh tří postav Realita (2014, Réalité), kr. hudební 
f. Being Flat (2015, V lůži Flata).   -vaza- 
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REVENANT Zmrtvýchvstání 
barevný, dobrodružný, životopisný, historický, western, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, 4DX, 
Dolby Atmos 5.1, dlouhý – 157 min. 
 
Původní název: The Revenant. Země původu: USA. Výrobce: New Regency / Anonymous 
Content / M Productions / Appian Way. Pro Regency Enterprises. Ve spolupráci s Ratpac 
Entertainment. Rok výroby: 2015. Premiéra: 14.1.2016. Monopol: CinemArt (do 14.7.2017). 
Mluveno: anglicky, francouzsky, arikarsky, póníjsky (české titulky). – Musel zemřít, aby mohl 
žít. Inspirováno skutečným příběhem. 
 
AUTOŘI: Námět: Michael Punke – román The Revenant (2002, česky Zmrtvýchvstání, nakl. 
Leda, Praha 2015). Scénář: Mark L. Smith, Alejandro G. Iñárritu. Režie: Alejandro G. Iñárritu. 
Kamera: Emmanuel Lubezki. Hudba: Ryuichi Sakamoto, Alva Noto [Carsten Nicolai]. 
Dodatečná hudba: Bryce Dessner. Hudební supervize: Lynn Fainchteinová. Různé skladby a 
písně. Výprava: Jack Fisk. Kostýmy: Jacqueline Westová. Střih: Stephen Mirrione. Zvuk: 
(design) Randy Thom, Martín Hernández, Lon Bender, Jon Title; Chris Duesterdiek. Masky: 
Sharon Tooheyová. Účesy: Robert A. Pandini. Maskérské efekty: Adrien Morot; (Leonardo 
DiCaprio) Sian Griggová, Duncan Jarman. Vizuální efekty: (supervize) Rich McBride, Jason 
Smith; (animace) Matt Shumway; Industrial Light & Magic, Image Engine, MPC, Cinecite, 
Technicolor VFX, Secret Lab, Green Light, Soho, Vitality Visual Effects. Zvláštní efekty: 
(supervize) Cam Waldbauer. Koordinátoři kaskadérů: Doug Coleman, Scott Ateah, Brian 
Machleit, Mark Vanselow; (souboje) Adam Hart. Odborní poradci: Clay Landry, Loren 
Yellowbird, Craig Falcon. Výkonní producenti: Brett Ratner, James Packer, Jennifer 
Davissonová, David Kanter, Markus Barmettler, Philip Lee, Jake Myers. Producenti: Arnon 
Milchan, Steve Golin, Alejandro G. Iñárritu, Mary Parentová, Keith Redmon, James W. 
Skotchdopole. Koproducenti: Alex G. Scott, Scott Robertson, Doug Jones, Nicolas Giacobone, 
Alexander Dinelaris. České titulky: neuvedeno. 
 
HERCI: Leonardo DiCaprio (Hugh Glass), Tom Hardy (John Fitzgerald), Domhnall Gleeson (kpt. 
Andrew Henry), Will Poulter (Bridger), Forrest Goodluck (Jestřáb), Duane Howard (Elk Dog), 
Arthur Redcloud (Hikuc), Melaw Nakehk’oová (Powaqa), Grace Doveová (Glassova žena), 
Lukas Haas (Jones), Paul Anderson (Anderson), Kristoffer Joner (Murphy), Brendon Fletcher 
(Fryman), Fabrice Adde (Toussaint). 
 
LOKACE: Argentina – Ohňová země; USA – Libby (Montana); Kanada – Alberta, Britská 
Kolumbie.  
 
CENY: Oscar: nejlepší herec (Leonardo DiCaprio), nejlepší režie (Alejandro G. Iñárritu), 
nejlepší kamera (Emmanuel Lubezki); (nominace) nejlepší film (Arnon Milchan, Steve Golin, 
Alejandro G. Iñárritu, Mary Parentová, Keith Redmon), nejlepší herec ve vedlejší roli (Tom 
Hardy), nejlepší výprava (Jack Fisk, Hamish Purdy), nejlepší kostýmy (Jacqueline Westová), 
nejlepší střih (Stephen Mirrione), nejlepší zvuk (Jon Taylor, Frank A. Montaño, Randy Thom, 
Chris Duesterdiek), nejlepší střih zvukových efektů (Martin Hernández, Lon Bender), nejlepší 
masky a účesy (Sian Griggová, Duncan Jarman, Robert A. Pandini), nejlepší vizuální efekty 
(Richard McBride, Matt Shumway, Jason Smith, Cameron Waldbauer). Zlatý glóbus: nejlepší 
drama, nejlepší herec v dramatu (Leonardo DiCaprio), nejlepší režie (Alejandro G. Iñárritu). 
Ceny BAFTA: nejlepší film, nejlepší herec (Leonardo DiCaprio), nejlepší režie (Alejandro G. 
Iñárritu), nejlepší kamera (Emmanuel Lubezki), nejlepší zvuk (Lon Bender, Chris Duesterdiek, 
Martín Hernández, Frank A. Montaño, Jon Taylor, Randy Thom).; (nominace) nejlepší hudba 
(Ryuichi Sakamoto, Alva Noto), nejlepší střih (Stephen Mirrione), nejlepší masky (Sian Grigg, 
Duncan Jarman, Robert A. Pandini). 
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Po oceňované hořké komedii z uměleckého prostředí New Yorku Birdman (2014) natočil 
mexický režisér Alejandro G. Iñárritu snímek zcela odlišného žánru, životopisný historický 
western REVENANT Zmrtvýchvstání, odehrávájící se v hlubokých a drsných lesích Severní a 
Jižní Dakoty, Nebrasky a Wyomingu v roce 1823. Jeho základem je příběh lovce Hugha Glasse 
(1773-1833), legendárního tím, že přežil v pustině svou smrt. – Glass a jeho syn Jestřáb se s 
dalšími lovci kožešin z výpravy kapitána Andrewa Henryho zachrání po přepadení tábora 
indiány z kmene Arikara, jejichž náčelník Elk Dog pátrá po unesené dceři jménem Powaqa. 
Při cestě divočinou napadne Glasse medvědice (grizzly) a těžce ho zraní. Kapitán nechá u 
bezmocného muže kromě jeho syna i mladého trapera Bridgera a chamtivého lovce 
Fitzgeralda. Ten se pokusí zraněného uškrtit a při tom zabije Jestřába, který chtěl otci 
pomoci. Přemluví pak nic netušícího Bridgera, aby zanechali umírajícího v mělkém hrobě. 
Glass však nezemře a sotva se trochu zotaví, vydá se na cestu hnán touhou po pomstě. 
Zjevuje se mu milovaná žena, Póníjka, která zemřela při přepadení indiánské vesnice vojáky. 
Glass, jemuž jsou Arikarové v patách, přežije i pád do peřejí. Pomůže mu osamělý indián 
Hikuc, s nímž se setká na pláních. On sám pak zachrání Powaqu, kterou znásilňuje vůdce 
francouzských traperů Toussaint. – Muž z posledních sil dorazí do Fort Kiowa. S kapitánem 
Henrym stíhají uprchlého Fitzgeralda, který velitele zabije, ale nakonec sám zahyne po 
souboji se mstitelem, jehož projíždějící Arikarové nechají za jeho pomoc náčelníkově dceři 
naživu. – Strhující audiovizuální freska, natočená v realistickém až naturalistickém klíči s 
důrazem na obraz drsné a nebezpečné přírody i na postižení „nesmrtelné“ lidské vůle a 
odhodlání se opírá především o sugestivní záznam atmosféry. Původní název The Revenant 
pochází z francouzštiny a znamená navrátilec (může ovšem znamenat i přízrak či ducha). 
Postavou Hugha Glasse se dříve inspiroval snímek Man in the Wilderness (1971, Muž v 
divočině; r. Richard C. Sarafian – TV) s Richardem Harrisem v titulní roli. -tbk- 
 
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU (vl. Jm. Alejandro Gonzáles Iñárritu, nar. 15.8.1963, Ciudad de 
México) je nejmladším ze sedmi dětí zkrachovalého bankéře, který se znovu vypracoval 
jako obchodník. Po maturitě pracoval na nákladní lodi a rok strávil toulkami po Evropě. 
Studoval sdělovací prostředky na Iberoamerické univerzitě v rodném městě. Získal místo 
diskžokeje v rozhlasové stanici WFM a v roce 1988 se stal jejím ředitelem. Od poloviny 80. 
let skládal filmovou hudbu a studoval u divadelního a filmového režiséra polského původu 
Ludwika Margulese. Další zkušenosti načerpal v losangeleském studiu Judith Westonové. 
Uplatnil se jako scenárista a později i režisér reklamních spotů v rámci vlastní společnosti 
Zeta Films. Se spisovatelem a scenáristou Guillermem Arriagou vytvořili povídkové 
psychologické drama o lidských osudech, spojených autonehodou, Amores perros – Láska 
je kurva. Mnoha cenami ověnčený snímek (mj. Velká cena Týdne kritiky a Cena mladých 
tvůrců na MFF v Cannes; Cena NBR, Cena BAFTA, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na 
Cenu ISA za zahraniční film; jedenáct výročních mexických cen Ariel) byl prvním v tzv. 
trilogii smrti. Další dva filmy 21 gramů (oceněný především za herecké výkony Seana 
Penna, Naomi Wattsové a Benicia Del Tora) a Babel (mj. Cena za režii a Cena ekumenické 
poroty na MFF v Cannes; nominace na Oscara a na Cenu BAFTA za nejlepší film a režii; 
Zlatý glóbus za nejlepší film-drama) vznikly stejnou metodou propojování zdánlivě 
nesouvisejících příběhů, ale byly natočeny ve Spojených státech. Jejich společným 
tématem je vedle smrti také láska, bolest a vykoupení. Po rozchodu s Arriagou kvůli 
sporům o filmové autorství natočil Iñárritu v Barceloně přímočaré drama Biutiful s 
Javierem Bardemem v úloze kriminálníka, vyrovnávajícího se s neléčitelnou chorobou. 
Úspěchu (pod zkráceným jménem Alejandro G. Iñárritu) dosáhl bravurně režírovaným 
snímkem z uměleckého zákulisí, okořeněným dávkami magického realismu, Birdman (mj. 
Oscar za nejlepší film, scénář a režii, Zlatý glóbus a Cena NYFCC za scénář, Cena ISA za 
nejlepší film), v němž Michael Keaton ztělesnil vysloužilého hollywoodského akčního 
hrdinu, snažícího se uspět na Broadwayi. Dalším dílem je životopisný historický western o 
zraněném lovci, který přežije v divočině hnán pomstou za vraždu syna, REVENANT 
Zmrtvýchvstání s Leonardem DiCapriem. Ve své tvorbě, pro niž je typický lyrický 
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naturalismus, se dlouho opíral či opírá o stálé spolupracovníky, kameramany Rodriga 
Prieta a Emmanuela Lubezkiho, skladatele Gustava Santaolallu a střihače Stephena 
Mirrionea. Produkuje snímky dalších hispánských režisérů a nadále příležitostně natáčí 
reklamní spoty. – Filmografie: (hudba) Un macho en la cárcel de mujeres (1986, Chlap v 
ženském vězení; r. Víctor Manuel Castro), Un macho en el salón de belleza (1987, Chlap v 
salonu krásy; r. Víctor Manuel Castro), Fiera solitaria (1987, Osamělá šelma; r. Hernando 
Name), Garra de tigre (1989, Tygří dráp; r. Hernando Name); (režie, není-li uvedeno jinak) 
kr. f. Detrás del dinero (TV-1995, Za penězi; + sc.), střm. f. El timbre (1996, Zvon; + spol. 
sc.), Amores perros – Láska je kurva (2000, Amores Perros; + spol. střih, prod.), kr. f. z 
reklamní série pro automobilku BMW The Hire: Powder Keg (2001, K pronajmutí: Sud s 
prachem; + spol. sc., spol. střih), segment Mexiko (+ sc., spol. střih, spol. zvuk, spol. prod.) 
z filmu 11ʹ09ʺ01 (2002, 11ʹ09ʺ01), 21 gramů (2003, 21 Grams; + spol. nám., spol. prod.), 
Babel (2006, Babel; + spol. nám., spol. prod.), segment Anna (+ sc.) z kolektivního filmu 
Chacun son cinéma (2007, Každému jeho film), Biutiful (2009, Biutiful; + nám., spol. sc., 
spol. prod.), Birdman (2014, Birdman or [The Unexpected Virtue of Ignorance]); + spol. sc., 
spol. prod.), REVENANT Zmrtvýchvstání (2015, The Revenant; + spol. sc., spol. prod.); 
(podíl na produkci či výkonné produkci) Nine Lives (2004, Devět životů; r. Rodrigo Garcia), 
dok. Toro negro (2005, Černý býk; r. Carlos Armella, Pedro González-Rubio), Rudo y Cursi 
(2008, Drsňák a frajer; r. Carlos Cuarón – V), Mother and Child (2009, Matka a dítě; r. 
Rodrigo Garcia), El último Elvis (2012, Poslední Elvis; r. Armando Bo), En La Estancia (2014, 
Ve městě duchů; r. Carlos Armella).  -mim- 
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Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek 
barevný, dobrodružný, rodinný, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, Dolby 5.1, dlouhý – 
91 min. 
 
Původní název: Robinson Crusoe. Země původu: Belgie, Francie. Výrobce: StudioCanal / 
nWave Pictures. Ve spolupráci: Anton Capital Entertainment / Iluminata Pictures. Rok 
copyrightu: 2015. Premiéra: 18.2.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Užijte si dobrodružství 
na plné pecky!  
 
Distribuce: Bioscop.  
 
AUTOŘI: Režie: Vincent Kesteloot, Ben Stassen. Scénář: Lee Christopher, Domonic Paris, 
Graham Welldon. Výtvarník: Barbara Meyersová (vizuální koncepce), Sebastien Dunon 
(návrhy postav). Zvuk: David Gerain, Simon Jamart, Luc Thomas. Výkonná produkce: Olivier 
Courson, Eric Dillens. Producent: Gina Galloová, Mimi Maynardová, Domonic Paris, Ben 
Stassen, Caroline Van Iseghemová. Animace: Fraser Littlejohn, Leandro Martins, Tom Pinon, 
Anna Plocicaová, Dirk de Loose (supervize 3-D animace). Vizuální efekty: Boris De Moffarts 
(supervize kompozice). Zvláštní efekty: Yannick Lasfas (supervize). Hudba: Ramin Djawadi. 
Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Dabing: Libor Bouček (Robinson Crusoe), Michal Suchánek (papoušek Úterý), Jana Stryková 
(ledňáček Kiki), Kateřina Petrová (kočka May), René Slováčková (tapírka Rosie), Petr 
Pospíchal (kozel Scrubby), Adéla Nováková (ježura Epi), Martin Sobotka (pásovec Pango), 
Bohdan Tůma (chameleon Carmello), Jiří Schwarz (Aynsley), Zdeněk Mahdal (kapitán), Rudolf 
Kubík (kocour Mal), Antonín Navrátil (Cecil).  
 
Překlad české verze: Iveta Kristek Pavlovičová. Dialogy české verze: Jiří Balcárek. Režie české 
verze: Jiří Balcárek (Pro-Time).  
 
Rodinný dobrodružný animovaný snímek Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek režisérů 
Vincenta Kesteloota a Bena Stassena má s proslulým Robinsonem Crusoem, námořníkem z 
Yorku od Daniela Defoea společné jen jméno a ztroskotání... – Na malém ostrově žije ve 
vzájemné shodě parta zvířat (kozel Scrubby, tapírka Rosie, ledňáček Kiki, ježura Epi, pásovec 
Pango, chameleon Carmello, kozel Scrubby), jen papoušek Úterý by se odtud rád dostal pryč. 
– Mladý Robinson Crusoe přežije ztroskotání lodi. Probere se na břehu ostrova, který oplývá 
bujnou tropickou vegetací. Z lodi se zachrání i dvojice zlotřilých divokých koček May a Mal, 
které se zpočátku před ostatními ukrývají. Robinson se postupně s ostrovními zvířaty spřátelí 
a ony mu pomohou postavit dům a maják. Všichni musejí čelit útokům hladových a 
nepřátelských koček, které se chtějí ostrova zmocnit. Při jednom střetu vypukne požár, jejž 
zahlédne kapitán pirátského korábu a přistane zde. Robinson se těší domů, ale kapitán se do 
jeho rodné Anglie nechystá; doufá, že se zachráněný trosečník přidá k posádce, což Robinson 
odmítne. Piráti tedy zvednou kotvy, netušíce, že mají na palubě May a Mal… - Snímek, 
určený nejmenším divákům, řetězí zábavné příhody nešikovného trosečníka a jeho zvířecích 
pomocníků, kteří tváří v tvář hrozbě v podobě zlotřilých koček prokáží odvahu i vynalézavost 
a zachrání svůj domov. -kat- 
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Rodinka Bélierových 
barevný, komedie, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, DVD-K, Dolby SRD, dlouhý – 106 min. 
 
Původní název: La famille Bélier. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: Jerico / Mars Films 
/ France 2 Cinéma / Quarante 12 Films / Vendôme Production / Nexus Factory / uMedia. Pro 
Jerico & Mars Films. Ve spolupráci s uFund. S účastí Canal Plus / Ciné Plus / France 
Télévisions / M6 / D8 / Manon 4 / CNC / VOO. Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 3.3.2016. 
Distribuce: Film Europe. Mluveno: francouzsky (titulky). – Kdo chce pochopit hudbu, 
nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.  
 
Lokace: Lassay-les-Châteaux, Francie. 
 
AUTOŘI: Režie: Éric Lartigau. Námět: Victoria Bedosová (námět), Éric Lartigau, Thomas 
Bidegain (adaptace). Scénář: Victoria Bedosová, Stanislas Carré de Malberg. Kamera: Romain 
Winding. Architekt: Olivier Radot. Návrhy kostýmů: Anne Schotteová. Střih: Jennifer 
Augéová. Zvuk: Cyril Moisson, Fred Demolder, Dominique Gaborieau. Vedoucí produkce: 
Jean-Jacques Albert. Producent: Éric Jehelmann, Philippe Rousselet, Stéphanie Bermannová. 
Hudba: Evgueni Galperine, Sacha Galperine. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Albert Goldberg, Christian Hening.  
 
Hrají: Karin Viardová (Gigi Bélierová), François Damien (Rodolphe Bélier), Éric Elmosnino 
(pan Thomasson), Louane Emeraová (Paula Bélierová), Roxane Duranová (Mathilde), Ilian 
Bergala (Gabriel), Luca Gelberg (Quentin), Mar Sodupeová (slečna Dos Santos), Stéphan 
Wojtowicz (starosta), Jérôme Kircher (dr. Pugeot). 
 
České titulky: Jolana Kubíková (Filmprint Digital). 
 
Ceny: Césary: nejlepší ženská herecká naděje (Louane Emeraová); (nominace) nejlepší 
herečka (Karin Viardová), nejlepší herec (François Damien), nejlepší herec ve vedlejší roli 
(Éric Elmosnino), nejlepší původní scénář, nejlepší film. Evropské filmové ceny: (nominace) 
nejlepší komedie. Ceny Lumière: nejlepší herečka (Karin Viardová spol. s filmem Lulu femme 
nue /Nahá Lulu; r. Sólveig Anspachová/), nejlepší ženská herecká naděje (Louane Emeraová). 
 
Úsměvná dojemná komedie režiséra Érica Lartigaua Rodinka Bélierových patří s více než 
sedmi miliony diváků ve Francii k nejúspěšnějším tamním filmům roku 2014. – Západní 
Francie, současnost. Paule Bélierové je šestnáct let, žije na farmě s neslyšícími rodiči 
Rodolphem a Gigi a s mladším bratrem Quentinem. Je v rodině jediná, kdo mluví a slyší, a tak 
dělá rodičům, kteří se stále milují, tlumočnici a prodává s nimi na trhu sýry, jež na farmě 
vyrábějí. Paula se ve škole kvůli novému spolužáku Gabrielovi přihlásí do školního sboru, kde 
svérázný učitel hudby Thomasson odhalí její pěvecký talent. Navrhne jí, aby se přihlásila na 
zkoušku do prestižního sboru francouzského rádia a ke studiu zpěvu v Paříži. Dívka kvůli 
rodině váhá a chodí k panu Thomassonovi na hodiny tajně. Když to vyjde najevo, dostane 
dosud harmonické rodinné soužití trhliny, jež se prohloubí po Rodolphově rozhodnutí 
kandidovat v komunálních volbách kvůli ochráně zájmů malých farmářů proti slizkému a 
prospěchářskému starostovi. Po školní akademii, kde Paula a Gabriel uspějí s duetem a 
konečně se sblíží, rodiče díky učiteli pochopí, jak je zpěv pro dívku důležitý. Doprovázejí ji i se 
synem do Paříže, kam nečekaně dorazí i Gabriel s Thomassonem. Při písni Michela Sardoua 
Je vole (Vzlétám) o milovaném a milujícím dítěti, opouštějícím domov Paula tlumočí text 
znakovým jazykem rodičům… - Z fotografií pod závěrečnými titulky vyplývá, že Paula studuje 
v Paříži a Rodolphe je starostou. – Rodinka Bélierových je především pozitivním filmem o 
svérázných lidech, kteří svůj handicap neberou jako újmu. Ústřední čtveřice obdivuhodně 
zvládla znakovou řeč. Snímek byl uveden na zahajovacím večeru Festivalu francouzského 
filmu 2015. –kat- 
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ÉRIC LARTIGAU (nar. 20.6.1964, Paříž) začínal filmovou dráhu jako řidič režiséra Pascala 
Thomase. Pak působil jako jeho asistent a později i jako asistent u Édouarda Molinara, 
Diane Kurysové nebo Emira Kusturici. Natáčel reklamní filmy a pracoval pro televizi; 
režíroval epizody "gumáckého" seriálu Les guignols de l’info (1988-??, Kašpaři ze zpráv), 
třináct epizod sitcomu H (1998-2002) nebo seriál La famille Guérin (2002, Rodina 
Guérinových; spol. r. Frédéric Berthe). Nabyté zkušenosti plně uplatnil v celovečerním 
debutu, parodii na americké policejní filmy a seriály Kdo zabil Pamelu Rose? Příležitostně 
působí i jako herec. Jeho družkou je herečka Marina Foïsová, s níž má dva syny a jež hraje v 
jeho filmech. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) parodický příběh dvou agentů 
FBI, vyšetřujících vraždu striptérky, Kdo zabil Pamelu Rose? (2003, Mais qui a tué Pamela 
Rose?) s komiky Kadem Meradem a Olivierem Barouxem, kteří vytvořili hlavní role i v jeho 
další parodické komedii o výletu dvou civilistů do vesmíru Un ticket pour l’espace (2006, 
Jízdenka do vesmíru – V), romantická komedie o starém mládenci, jemuž se nápad s 
najmutím „nevěsty“ poněkud zvrtne, Prête-moi ta main (2006, Půjč mi svou ruku – TV) s 
Alainem Chabatem a Charlotte Gainsbourgovou, psychologický thriller podle románu 
Douglase Kennedyho o úspěšném právníkovi, jemuž osudová nehoda obrátí život naruby, 
L’homme qui voulait vivre sa vie (2010, Muž, který chtěl žít svůj život; + spol. sc. - TV) s 
Romainem Durisem a Catherine Deneuveovou, segment Lolita z povídkové komedie Les 
infidèles (2012, Nevěrníci – V), komedie o dívce s pěveckým talentem, jíž komplikují život 
hluchoněmí rodiče, Rodinka Bélierových (2014, La famille Bélier; + spol. sc.); (herec) Les 
maris, les femmes, les amants (1989, Manželé, ženy, milenci; r. Pascal Thomas – TV), 
Backstage (2005, Zákulisí; r. Emmanuelle Bercotová), Pourquoi tu pleures? (2011, Proč 
pláčeš?; r. Katia Lewkowiczová).  -fik- 
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Rodinné štěstí 
barevný, psychologický, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, MP4, Dolby 
Digital 5.1, dlouhý – 81 min. 
 
Původní název: Ernelláék Farkaséknal. Země původu: Maďarsko. Výrobce: Filmworks, 
FocusFox Studio, Látókép Ensemble. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 6.10.2016. Mluveno: 
maďarsky (titulky). – Nejvíc dokáže naštvat ten, koho máte nejraději. Vítězný film 51. MFF 
Karlovy Vary. 
 
Distribuce: KVIFF Distribution (do 1.10.2026).  
 
AUTOŘI: Režie: Szabolcs Hajdu. Předloha: Szabolcs Hajdu (hra Ernelláék Farkaséknal 
/Ernellina rodina u Farkasovy rodiny/, 2015). Scénář: Szabolcs Hajdu. Kamera: Csaba Bántó, 
Flóra Chiltonová, Dávid Gajdics, Betti Hejüszová, Márton Kisteleki, Ákos K. Kovács, Péter 
Miskolczi, Péter Pásztor, Tamás Simon, Márk Szalai, Gábor Szilágyi, Gergely Tímár, Levente 
Tóth. Střih: Szilvia Pappová. Zvuk: Bálint Zandoki. Výkonná produkce: Szabolcs Hajdu, 
Orsolya Török-Illyésová. Producent: Dániel Herner, András Muhi, Gábor Ferenczy, Zsófia 
Muhiová. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Szabolcs Hajdu (Farkas), Orsolya Török-Illyésová (Eszter), Erika Tankóová (Ernella), 
Domokos Szabó (Albert), Zsigmond Hajdu (Brúnó), Lujza Hajduová (Laura), Imre Gelányi 
(Sanyi), Ágota Szilágyiová (Imola).  
 
České titulky: Port Lingua. 
 
Ceny: MFF v Karlových Varech 2016: Velká cena Křišťálový glóbus, Cena za mužský herecký 
výkon (Szabolcs Hajdu). 
 
Jeden z nejuznávanějších maďarských filmařů současnosti Szabolcs Hajdu natočil nezávislý 
komorní a minimalistický snímek Rodinné štěstí za pět tisíc euro, ve svém budapešťském 
bytě, za herecké účasti nejen sebe, ale i manželky, herečky Orsolye Török-Illyésové, svých 
dětí a také s pomocí svých studentů, kteří mj. stáli za kamerou. Jedná se o filmovou adaptaci 
Hajduovy hry z roku 2015, odehrávající se v jednom prostředí a v krátkém časovém rozmezí. 
S komorní hořkou komedií slavil tvůrce úspěch na MFF v Karlových Varech 2016. – Od 
manželů Farkase a Eszter, kteří mají asi pětiletého nezvladatelného synka Brúna, odcházejí v 
noci hosté, zcela opilý kamarád Sanyi se ženou Imolou. Vzápětí zazvoní Eszteřina sestra 
Ernella s manželem Albertem a desetiletou dcerou Laurou. Vrátili se po roce ze Skotska, kam 
původně odcestovali natrvalo. Došel jim benzin a nemají kde spát. Eszter je k manželově 
utajované nelibosti uloží do vedlejšího pokoje. Mezi rodinami vládne napětí, způsobené 
mimo jiné i sporem sester kvůli jejich starému otci. Odehrávají se různé scény, v nichž jsou 
naznačeny charaktery protagonistů. Laura sebere příbuzným obálku s penězi, ale pak se tetě 
přizná. Později sehraje s bratrancem dospělým divadlo. Albert je outsider a Ernella je na 
pokraji sil. Oba příbuzným závidějí jejich životní úroveň. Eszter se stále častěji hádá s 
manželem. Prožívají citovou krizi, způsobenou zejména sporem o Brúnovu výchovu. Farkas je 
zdánlivě nad věcí, ale když se mu Brúnó v bytě ztratí, podlehne panice. Chlapce naštěstí 
najde schovaného pod dřezem. Albert se mu svěří, že ve Skotsku přistihl manželku s mladým 
majitelem farmy, na níž pracovali. Teď je prý však už vše v pořádku. Dojde k všeobecnému 
usmíření. Farkas a Eszter půjčí příbuzným peníze a řeknou jim, že tu mohou bydlet, jak 
dlouho budou potřebovat. Následuje příprava večeře, na niž má přijít otec obou žen. – 
Slavnostní premiéra filmu se uskutečnila 4.10.2016 v pražskému kinu Lucerna za účasti 
autora a tvůrčí delegace. -tbk-  
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SZABOLCS HAJDU (nar. 26.1.1972, Debrecín) začínal u filmu jako herec. Vystudoval 
Vysokou divadelní a filmovou školu v Budapešti (1995-2000), kterou úspěšně 
reprezentoval svými školními filmy na specializovaných festivalech. Pozornost vzbudil 
celovečerní autorskou prvotinou Ošemetné věci, oceněnou jako nejlepší debut na 
Maďarském filmovém týdnu v Budapešti a odměněnou Zvláštní cenou poroty na MFF 
Molodist v Kyjevě 2001. U festivalových porot uspěly i jeho další filmy, nejvíce Bílé dlaně 
(ceny za režii, kameru, střih, produkci, mužský herecký výkon a Cena Genea Moskowitze na 
Maďarském filmovém týdnu, Zvláštní uznání v soutěži Na východ od Západu na MFF 
Karlovy Vary 2006, Cena primátora za nejlepší scénář na MFF Art Film v Trenčianských 
Teplicích 2006 a Cena ministra kultury ČR na Zlínském MFF pro děti a mládež 2007). Film 
Bibliotheque Pascal, který režisér osobně uvedl na LFŠ v Uherském Hradišti 2010, získal na 
Maďarském filmovém týdnu v Budapešti Hlavní cenu, Cenu za kameru a Cenu Genea 
Moskowitze. Rodinné štěstí obdrželo za účasti tvůrce Velkou Cenu Křišťálový glóbus a on 
sám Cenu za nejlepší mužský herecký výkon na MFF v Karlových Varech 2016. Jako herec 
získal Hajdu cenu na MFF v Gijónu 1994 za hlavní roli ve snímku Dobrou noc, princi. 
Společně s Györgym Pálfim, Benedekem Fliegaufem či Kornélem Mundruczóem patří k 
nejvýraznějším současným maďarským filmařům. Kromě vlastní tvorby se věnuje i 
pedagogické činnosti. Od roku 2003 vedl na různých univerzitách či filmových fórech v 
Maďarsku i v zahraničí (Polsko, Německo, Mexiko ad.) workshopy, věnované režii a 
herectví. V téměř všech jeho filmech hraje protagonistky jeho manželka Orsolya Török-
Illyésová. – Filmografie: (herec) Félálom (1990, Polospánek; r. János Rózsa), Jó éjt, királyfi 
(1993, Dobrou noc, princi; r. János Rózsa), kr. f. Ezüstkor (1993, Střední věk; r. Csaba 
Bollók), Caligula (1996; r. Sándor C. Nagy), Franciska vasárnapjai (1996, Každou neděli; r. 
Sándor Simó), střm. f. Keresztutak/Cross-Roads (1998, Křižovatka; r. Mihály Györik), Preszó 
(1998, Espresso; r. Tamás Sas), Séta (1999, Procházka; r. Zsombor Dyga), Kalózok (1999, 
Piráti; r. Tamás Sas), střm. f. A Morel fiú (1999, Chlapec Morel; r. János Xantus), Egyszer 
élünk (2000, Žijeme jen jednou; r. György Molnár), Szent Iván napja (2003, Den svatého 
Ivana; r. Zsolt Meskó), kr. filmy Tarka képzelet – Renoir álmai (2003, Divoká fantazie – 
Renoirovy sny; r. Diana Groóová), Tarka képzelet – Rousseau álmai (2003, Divoká fantazie 
– Rousseauovy sny; r. Diana Groóová) a Tarka képzelet – Bruegel álmai (2003, Divoká 
fantazie – Brueghelovy sny; r. Diana Groóová), Morgen (2010; r. Marian Crisan), kr. f. 
Legenda (2011; r. Márton Szirmai), Az itt élő lelkek nagyrésze (TV-2015, Většina duší, které 
zde žijí; r. Ivan Buharov, Igor Buharov); (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno 
jinak) kr. filmy Nekropolisz (1997, Nekropolis) a Valaki kopog – Kicsimarapagoda (TV-1998, 
Někdo klepe – pagoda pro malou Maru), portrét milostného trojúhelníku, v němž dívka 
rozklíží přátelství dvou mladíků s neujasněnou identitou, Macerás ügyek (2000, Ošemetné 
věci), surrealistická groteska o dvou umělcích, jejichž poklidný život na statku rozruší 
tajemná dívka, Tamara (2004), kr. f. Hétköznapi enciklopédia I (2004, Encyklopedie pro 
všední den 1), psychologická studie z prostředí vrcholových gymnastů Fehér tenyér (2006, 
Bílé dlaně), film o jednom dni v životě režiséra, který se chystá na premiéru svého nového 
snímku, Off Hollywood (TV-2007, Mimo Hollywood; + spol. sc.), epizoda Te országod (Přijď 
království) z TV seriálu Hajónapló (2010, Lodní deník), bizarní příběh mladé Rumunky, 
zavlečené do liverpoolského extravagantního bordelu, Bibliotheque Pascal (2010, 
Bibliotheque Pascal), segment The Wild Side z kolektivního f. East Side Stories (2010), 
uvedeného na Dnech evropského filmu, drama afrického fotbalisty, který se ocitá na 
maďarské farmě, Délibáb (2014, Přelud), přepis klasického Dostojevského románu, 
odehrávající se v současnosti v Las Vegas, The Gambler (2015, Hráč), minimalistická hořká 
komedie podle vlastní hry o setkání dvou rodin příbuzných v jednom budapešťském bytě 
Rodinné štěstí (2016, Ernelláék Farkaséknál; + spol. prod., herec). -fik- 
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Rogue One: Star Wars Story 
barevný, akční, dobrodružný, sci-fi, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX, 4DX, zvuk - 5.1, 7.1 
(Dolby Digital, Datasat, Dolby Atmos), dlouhý – 134 min. 
 
Původní název: Rogue One: A Star Wars Story. Země původu: USA. Výrobce: Lucasfilm. Pro 
Walt Disney Studios. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 15.12.2016. Mluveno: anglicky 
(titulky), česky (dabováno).  
 
Distribuce: Falcon (do 14.12.2018). Lokace: Velká Británie: Londýn. Jordánsko. Maledivy. 
Island. 
 
AUTOŘI: Režie: Gareth Edwards. Pomocná režie: Simon Crane (II. režie), John Mahaffie (II. 
režie). Námět: George Lucas (postavy), John Knoll, Gary Whitta. Scénář: Chris Weitz, Tony 
Gilroy. Kamera: Greig Fraser. Architekt: Doug Chiang, Neil Lamont. Návrhy kostýmů: David 
Crossman, Glyn Dillon. Masky: Lisa Tomblinová (účesy). Střih: John Gilroy, Colin Goudie, 
Jabez Olssen. Zvuk: Stuart Wilson, David Parker, Christopher Scarabosio (design zvuku), 
David Acord (design zvuku). Výkonná produkce: John Knoll, Jason Gatlin. Producent: Simon 
Emanuel, Kathleen Kennedyová, Allison Shearmurová. Koproducent: Kiri Hartová, John 
Swartz, Susan Townerová. Vizuální efekty: John Knoll (supervize), Mohen Leo (supervize), 
Hal Hickel (supervize animace), Industrial Light & Magic, Hybride, Stereo D, The Third Floor, 
Blind Ltd London, Ghost VFX, Jellyfish Pictures, Scanline VFX, Atomic Fiction. Zvláštní efekty: 
Neil Corbould (supervize). Hudba: Michael Giacchino. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Rob Inch, Simon Crane, C.C. Smith (souboje). 
 
Hrají: Felicity Jonesová (Jyn Erso), Diego Luna (Cassian Andor), Alan Tudyk (K-250), Donnie 
Yen (Chirrut Îmwe), Wen Jiang (Baze Malbus), Ben Mendelsohn (Orson Krennic), Guy Henry 
(guvernér Tarkin), Forest Whitaker (Saw Gerrera), Riz Ahmed (Bodhi Rook), Mads Mikkelsen 
(Galen Erso), Jimmy Smits (Bail Organa), Alistair Petrie (generál Draven), Genevieve 
OʹReillyová (Mon Mothma), Ben Daniels (generál Merrick), Paul Kasey (admirál Raddus), 
Fares Fares (senátor Vaspar); (hlas) James Earl Jones (Darth Vader).  
 
Dabing: Markéta Procházková (Jyn Erso), Matouš Ruml (Cassian Andor), David Novotný (K-
250), Pavel Batěk (Chirut Îmwe), Martin Zahálka (Baze Malbus), Aleš Procházka (Orson 
Krennic), Zbyšek Pantůček (Saw Gerrera), Ondřej Rychlý (Bodhi Rook), Daniel Rous (Galen 
Erso), Igor Bareš (generál Draven), Helena Dvořáková (Mon Mothma), Jiří Plachý (guvernér 
Tarkin), Miroslav Mejzlík (admirál Raddus), Marek Vašut (Darth Vader).  
 
České titulky: František Fuka. Překlad české verze: František Fuka. Dialogy české verze: 
Vladimír Žďánský. Režie české verze: Vladimír Žďánský (Studio Virtual).  
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší zvuk (David Parker, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson), 
nejlepší vizuální efekty (John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel, Neil Corbould). – Cena BAFTA: 
(nominace) nejlepší zvláštní vizuální efekty (Neil Corbould, Hal Hickel, Mohen Leo, John 
Knoll, Nigel Sumner). 
 
Kosmická sága George Lucase Hvězdné války (1977, Star Wars; r. George Lucas), Impérium 
vrací úder (1980, The Empire Strikes Back; r. Irvin Kershner) a Návrat Jediho (1983, Return of 
the Jedi; r. Richard Marquand) se stala legendou, a tak společnost Lucasfilm uvedla trilogii v 
roce 1997 v nové verzi, doplněné po restaurování původního filmového materiálu o dříve 
nerealizované scény. Další tři díly v režii George Lucase, Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba 
(1999, Star Wars Episode I: The Phantom Menace), Star Wars: Epizoda II – Klony útočí (2002, 
Star Wars: Episode II: Attack of the Clones) a Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (2005, 
Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith) první trilogii chronologicky předcházejí, zatím 
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poslední díl režiséra, spoluscenáristy a producenta J.J. Abramse Star Wars: Síla se probouzí 
navázal na závěr první série. Za dobu své existence se Star Wars (Hvězdné války) staly díky 
silné fanouškovské komunitě kulturním fenoménem. Není tedy divu, že George Lucas přišel s 
myšlenkou rozšířit jejich mytologii o sérii nových samostatných příběhů. A tak je akční sci-fi 
Rogue One: Star Wars Story (česky Tulák 1: Příběh hvězdných válek) v režii Garetha 
Edwardse prvním počinem další série. – Před dávnými časy v daleké galaxii… Vědec Galen 
Erso odmítl pokračovat na zkázonosné zbrani Hvězda smrti. Pochopil, že zbraní, zneužitelnou 
proti demokratické Alianci, by pomohl Impériu nastolit hrůzovládu, a tak se ženou Lyrou a 
dcerkou Jyn uprchl. Po čase byli dopadeni vojáky v čele se ctižádostivým ředitelem 
Krennicem. Lyru zastřelili a Galena odvezli. Děvčátko uteklo a postaral se o ně „nezávislý“ 
vzbouřenec Saw Gerrera. – Dospělá Jyn je uvězněna v imperálním pracovním táboře na 
Wobani. - Na Impériem okupovaném měsíci Jetha je zničen chrám Jediů. Nákladní lodě 
odtud odvážejí Kyber krystaly, nutné pro výrobu Hvězdy smrti. Zběhlý imperiální pilot Bodhi 
zde shání Sawa Gerreru se vzkazem od Galena. - Povstalci osvobodí Jyn z vězení. Potřebují s 
její pomocí vyhledat Sawa a posléze Galena. Hvězda smrti je prý téměř dokončena. Aliance 
chce Galena zabít, což Jyn netuší. Mladá žena jen nerada souhlasí s pomocí povstalcům; 
politika ji nezajímá, otce neviděla patnáct let a Saw ji před pár lety ponechal osudu. Se 
vzbouřencem Cassianem Andorem a droidem K-250 vyrazí na Jethu. Tam jí Saw ukáže 
Galenův vzkaz (hologram); vědec ukryl do plánů Hvězdy smrti v archivu na Scarifu způsob, jak 
zbraň zničit. Vzápětí je Jetha z rozkazu Dartha Vadera exemplárně napadena Hvězdou smrti. 
Jyn, Cassian, K-250 uprchnou i s Bodhim, se slepým strážcem chrámu Jediů Chirutem a s jeho 
přítelem Bazem ukradenou raketou. Tu Bodhi nazve při komunikaci s řídící věží Rogue One. 
Letí za Galenem do imperiálního bezpečnostního komplexu na Scarifu. Zde dojde k 
přestřelce. Než Galen zemře dceři v náručí, sdělí jí, co je třeba udělat. - Na povstalecké 
základně Yavin odmítne Rada návrh Jyn, aby se zmocnili plánů, a tak se zpátky na Scarif 
mladá žena tajně vydá s Andorem, Bodhim, Chirutem, Bazem a několika odhodlanými muži. 
Plány najdou a na poslední chvíli odešlou, ale všichni zahynou… – Princezna Leila dostane 
zásilku; Aliance má podle ní naději… - Napínavý snímek se vrací ke kořenům ságy. Je o hodně 
temnější a političtější a má blízko k žánru válečného filmu. Efekty jsou oslnivé, ale nadhled 
chybí a také humoru by mohlo být více. I když se příběh odehrává v daleké galaxii, 
podobnost s neblahým děním v dnešním pozemském světě je nabíledni. Za první víkend 
snímek utržil v USA 155 milionů dolarů, u nás 92 902 diváků zaplatilo na vstupném 14 285 
447 korun.  –kat- 
 
GARETH EDWARDS (nar. 1.6.1975, Nuneaton, Warwickshire) je velšského původu a 
vystudoval film na Univerzitě kreativních umění v hrabství Surrey (UCA; 1996). Založil 
vlastní společnost na výrobu vizuálních efektů The Monkey Experiment a podílel se na 
digitálních tricích řady TV pořadů, mj. na dokumentárních sériích Seven Wonders of the 
Industrial World (2003, Sedm divů technické civilizace – TV) a Space Race (2005, Závody v 
dobývání vesmíru – TV). Za efekty k dokumentární rekonstrukci Hirošima dostal Cenu 
BAFTA a za epizodu Supertornádo z cyklu Zničující katastrofy byl v této kategorii 
nominován na Cenu Emmy. V roce 2008 vyhrál s filmem Hromadná výroba soutěž TV 
stanice Sci-Fi Channel, jejíž příspěvky musely být vyrobeny do 48 hodin. Okamžitě upoutal 
pozornost nízkorozpočtovým thrillerem o boji s mimozemskou invazí Zakázaná zóna (mj. 
Cena za zvláštní efekty na Katalánském MFF v Sitges, Cena za režii na MF fantastického 
filmu v jihokorejském Pučchonu, Britská nezávislá filmová cena za režii a za zvláštní efekty, 
Cena londýnských filmových kritiků a nominace na Cenu BAFTA pro začínajícího britského 
filmaře), na jehož základě dostal pozvání do Hollywoodu, kde natočil novou verzi Godzilly a 
slavil velký úspěch s první částí nové série z rodu Star Wars, nazvanou Rogue One: Star 
Wars Story. – Filmografie: (dokumenty; digitální efekty) Dive to Bermuda Triangle (TV-
2004, Bermudský trojúhelník; r. Karen Kellyová, Nigel Paterson – TV), Hiroshima (TV-2005, 
Hirošima; r. Paul Wilmshurst – TV), UFO’s: The Secret Evidence (TV-2005, Tajné důkazy o 
existenci UFO; r. Alex Hearle), In the Shadow of the Moon (2007, Ve stínu Měsíce; r. David 
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Sington – TV); (režie, není-li uvedeno jinak) střm. f. End Day (TV-2005, Den konce světa; + 
sc., zvl. efekty – TV), epizody Solar Storm (Sluneční bouře; + zvl. efekty) a Super Tornado 
(Supertornádo; + zvl. efekty) z dok. série Perfect Disaster (2006, Zničující katastrofy – TV), 
epizoda Attila the Hun (Attila) z dok. série Heroes and Villains (2008, Válečníci – TV), kr. f. 
Factory Farmed (2008, Hromadná výroba; + sc., kam., střih), Monsters (2010, Zakázaná 
zóna; + sc., kam., výprava, zvl. efekty), Godzilla (2014, Godzilla), Rogue One: Star Wars 
Story (2016, Rogue One: A Star Wars Story). -mim- 
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Santa je pořád úchyl! 
barevný, kriminální, černá komedie, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 
93 min. 
 
Původní název: Bad Santa 2. Země původu: USA. Výrobce: Broad Green Pictures, Miramax, 
Ingenious Media (spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 1.12.2016. Mluveno: 
anglicky (titulky). – Na šťastné a ******né Vánoce. 
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: Kanada: Montreal, Quebec. USA: Glendale (Kalifornie), Los 
Angeles (Kalifornie), Phoenix (Arizona). 
 
AUTOŘI: Režie: Mark Waters. Pomocná režie: David McKeown (II. režie). Předloha: Glenn 
Ficarra (postavy), John Requa (postavy). Scénář: Shauna Crossová, Johnny Rosenthal. 
Kamera: Theo van de Sande. Architekt: Isabelle Guayová. Návrhy kostýmů: Mario Davignon. 
Masky: Colleen Quintonová, Ronald J. Rolfe (účesy). Střih: Travis Sittard. Zvuk: Simon 
Poudrette. Výkonná produkce: Zanne Devineová, David Thwaites, Gabriel Hammond, Daniel 
Hammond, Mark Waters, Jessica Tuchinskyová, Adam Fields, Doug Ellin. Producent: Geyer 
Kosinski, Andrew Gunn. Koprodukce: Jeffrey Lampert. Zvláštní efekty: Louis Craig 
(supervize). Hudba: Lyle Workman Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Tracy McKnightová (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: David 
McKeown. 
 
Hrají: Billy Bob Thornton (Willie T. Soke), Kathy Batesová (Sunny Sokeová), Tony Cox (Marcus 
Skidmore), Christina Hendricksová (Diane Hastingsová), Brett Kelly (Thurman Merman), Ryan 
Hansen (Regent Hastings), Jenny Zigrinoová (Gina), Jeff Skowron (Dorfman), Mike Starr 
(veselý Santa), Ranee Leeová (sbormistryně), Cristina Rosatoová (Alice), Octavia Spencerová 
(Opal). 
 
České titulky: Jan Feldstein (PO.ET.A).  
 
Kriminální a nekorektní „vánoční“ komedie Santa je pořád úchyl! je pokračováním divácky 
úspěšného a ve stejném duchu natočeného snímku Santa je úchyl! (2003, Bad Santa; r. Terry 
Zwigoff), jejíž režie se ujal Mark Waters. – Opilci a nadrženému chlípníkovi Williemu překazí 
další pokus o sebevraždu jeho tlustý jedenadvacetiletý kamarád Thurman (chlapeček z 
„jedničky“). Černý trpaslík Marcus, který chtěl Willieho při poslední společné akci zastřelit, 
má tip na výnosnou loupež v Chicagu. Parťák prý „jen“ otevře sejf, zbytek zařídí jejich 
společník. V Chicagu vyjde najevo, že tím je Willieho kriminálnická matka Sunny, kterou 
patnáct let neviděl a kterou nemá rád. V plánu je vyloupit po vánoční sbírce sejf nadace 
Štědré město manželů Regenta a Diany Hastingsových. Sunny zde pracuje v rámci programu 
pro propuštěné vězně. Ví, že Regent nadaci okrádá a že v sejfu budou minimálně dva 
miliony. Willie se jen s nechutí opět převlékne za Santu. Na ulici vybírá peníze na děti a 
přitom nasává. S Marcusem plánují, že po loupeži Sunny odstřihnou. Matka se však později 
dohodne se synem, že se naopak zbaví trpaslíka. Opilý Willie zmlátí kolegu Santu. Musí kvůli 
tomu s Diane absolvovat sezení u Anonymních alkoholiků. Nadržená rusovláska se s ním 
potom pomiluje na ulici. Do Chicaga k Willieho nelibosti dorazí Thurman. I když Willie s 
Marcusem vzbudili pozornost šéfa ochranky Dorfmana, loupež v nadaci proběhne podle 
plánu během koncertu dětského sboru, na němž exceluje Thurman. Jenže Sunny chce celý 
lup a Marcus taky. Žena na trpaslíka vystřelí, přejede ho a prchá před synem, který by rád 
peníze vrátil. Neváhá ho postřelit stejně jako Thurmana, jenž se jí připletl do cesty. Při 
tahanici na shromáždění Santů se pytel roztrhne. Bankovky se rozlétnou. Dorazí policie. 
Willie skončí v nemocnici, kam ho přijde potěšit Diane. Sunny a Regent putují do vězení. 
Hospitalizovaný Marcus je na přístrojích. - Willy poklízí v nadaci a Thurman je tu s ním. Muž 
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situaci vidí jako happy end. – Snímek je opět hodně vulgární, protagonisté se urputně 
předhánějí v nekorektních oplzlostech a v rádoby vtipných hláškách. –kat- 
 
MARK WATERS (vl. jm. Mark Stephen Waters, nar. 30.6.1964, Wyandotte, Michigan) 
vyrůstal v indianském South Bendu. Během studií na Pensylvánské univerzitě (1982-86) 
přešel z lékařské přípravky na divadelní fakultu a po promoci působil na sanfranciských 
jevištích jako herec a režisér. V roce 1994 absolvoval režisérský program Amerického 
filmového institutu (AFI). Zaujal hned celovečerní prvotinou Dům přitakání, natočenou 
podle divadelní hry Wendy MacLeodové a uvedenou na několika festivalech (mj. 
Sundance, Deauville, Chicago). Získal angažmá v Hollywoodu, kde zatím dosáhl největšího 
komerčního ohlasu komediemi Mezi námi děvčaty a Protivný sprostý holky. Jako 
producent nezávislé romantické komedie 500 dnů se Summer byl nominován na Cenu ISA. 
Režíroval pilotní epizody TV seriálů Made in Jersey (2012; + spol. prod.) a Witches of East 
End (2013, Čarodějky z East Endu; + spol. prod.). V listopadu 2000 se oženil s herečkou 
Dinou Spybeyovou, která přijala jeho příjmení a s níž má dvě dcery. Jeho starší bratr Daniel 
Waters je úspěšným scenáristou (např. Hudson Hawk, Batman se vrací, Demolition Man). – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) černá komedie o mentálně labilní dívce, která si 
myslí, že je Jackie Kennedyová, The House of Yes (1997, Dům přitakání; + sc.) s Parker 
Poseyovou, romantická komedie Head over Heels (2001, Vzhůru nohama – V) s Monicou 
Potterovou a Freddiem Prinzem, Jr., skutečný příběh z poloviny 80. let o snahách prosadit 
na obaly hudebních alb upozornění na závadnost textů Warning: Parental Advisory (TV-
2002, Rodičovské varování) s Jasonem Priestleym, remake fantastické veselohry o matce a 
dospívající dceři, jež si navzájem prohodí svá těla, Mezi námi děvčaty (2003, Freaky Friday) 
s Jamie Lee Curtisovou a Lindsay Lohanovou, studentská komedie Protivný sprostý holky 
(2004, Mean Girls) s Lindsay Lohanovou a Rachel McAdamsovou, romantická duchařská 
komedie A co když je to pravda? (2005, Just Like Heaven) s Reese Witherspoonovou a 
Markem Ruffalem, dobrodružný rodinný snímek Kronika rodu Spiderwicků (2007, The 
Spiderwick Chronicles) s Freddiem Highmorem v ústřední dětské dvojroli, neprodaný 
pilotní snímek Eva Adams (TV-2009; + spol. prod.), romantická komedie Bejvalek se 
nezbavíš (2009, Ghosts of Girlfriends Past; + spol. prod.) s Matthewem McConaugheym a 
Jennifer Garnerovou, veselohra Pan Popper a jeho tučňáci (2011, Mr. Popper’s Penguins; + 
spol. prod.) s Jimem Carreym, adaptace fantastického románu Richelle Meadové Vampire 
Academy (2013, Vampire Academy; + spol. prod.), pokračování úspěšné vánoční veselohry 
Santa je pořád úchyl! (2016, Bad Santa 2; + spol. prod.) s Billym Bobem Thorntonem; (podíl 
na produkci či výkonné produkci) Sorry, Haters (2005, Pardon, nenávistníci; r. Jeff 
Stanzler), (500) Days of Summer (2009, 500 dnů se Summer; r. Marc Webb – V).  -
mim- 
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Saulův syn 
barevný, psychologický, válečný, 15 přístupnost, 1:1,37, 2-D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý  - 107 min.   
 
Původní název: Saul fia. Země původu: Maďarsko. Výrobce: Laokoon Filmgroup. S 
podporou: Hungarian National Film Fund / Claims Conference. Rok výroby: 2015. Premiéra: 
18.2.2016. Monopol: Film Europe. Mluveno: německy, maďarsky, polsky, rusky, jidiš (české 
titulky). – Opustil živé kvůli mrtvým. 
 
AUTOŘI: Scénář: László Nemes, Clara Royerová. Režie: László Nemes. Kamera: Mátyás 
Erdély. Hudba: László Melis. Různé skladby a písně. Výprava: László Rajk. Kostýmy: Edit 
Szücsová. Střih: Matthieu Taponier. Zvuk: Tamás Zányi. Masky: Erzsébet Forgácsová. 
Zvláštní efekty: (supervize) Barnabás Princz. Koordinátor kaskadérů: Zoltán Gulyás Kiss. 
Výkonná producentka: Judit Stalterová. Producenti: Gábor Sipos, Gábor Rajna. České 
titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital). 
 
HERCI: Géza Röhrig (Saul Ausländer), Levente Molnár (Abrahám), Urs Rechn (hlavní kápo 
Biederman), Todd Charmont (nepravý rabín), Sándor Zsotér (maďarský lékař), Marcin Czarnik 
(Feigenbaum), Jerzy Walczak (rabín ze sonderkommanda), Uwe Lauer (oberscharführer 
Voss), Christian Harting (oberscharführer Busch), Kamil Dobrowolski (Mietek), Amitai Kedar 
(Hirsch), István Pion (Katz), Juli Jakabová (Elle), Levente Orbán (Vasil), Mihály Kormos 
(Šlojme), Erno Fekete (esesácký doktor). 
 
CENY: MFF v Cannes 2015: Velká cena poroty, Cena FIPRESCI, Cena Vulkán za technické 
zpracování (design zvuku – Tamás Zányi). Camerimage 2015: Bronzová žába (Mátyás Erdély). 
MFF ve Stockholmu 2015: nejlepší režie (László Nemes). Oscar: nejlepší cizojazyčný film. 
Zlatý glóbus: nejlepší cizojazyčný film. Cena LAFCA: nejlepší zahraniční film. Cena NBR: 
nejlepší cizojazyčný film. Cena NYFCC: nejlepší první film (László Nemes). Ceny ISA: nejlepší 
zahraniční film. Cena BAFTA: nejlepší cizojazyčný film. Ceny slovenské filmové kritiky 2017: 
Cena za nejlepší zahraniční film ve slovenské distribuci, Cena slovenských filmových novinářů 
za distribuci filmu (Film Europe). – César: (nominace) nejlepší zahraniční film. 
 
Maďarský filmař László Nemes uplatňuje ve svém vyzrálem debutu Saulův syn zcela 
originální přístup k zobrazení holocaustu, a zprostředkovává tak emotivně vypjatý divácký 
zážitek s několika morálními dilematy. Sleduje hlavního hrdinu z bezprostřední blízkosti a 
doprovází ho na každém kroku peklem koncentračního tábora. Používá k tomu rozostřený 
obraz (milosrdně zastírající děsivé hrůzy nacistického vyhlazovacího průmyslu) a 
všudypřítomnou zvukovou stopu, v níž se mísí nejrůznější jazyky, povely, hluk neustálé lidské 
vřavy, křik a pláč. Ačkoliv jednoduchý příběh je fiktivní, vycházejí tvůrci z pečlivého studia 
historických materiálů. – Děj se odehrává v průběhu dvou dnů v říjnu roku 1944 u plynových 
komor v Osvětimi. Maďarský žid Saul Ausländer (v překladu Cizinec) se musí jako člen 
sonderkommanda podílet na hladkém chodu smrtící mašinérie od nahánění nic netušících 
lidí do „sprch“, přes rychlé sebrání věcí, jež po nich zůstaly, až po odvoz nahých těl ke 
spálení. Je svědkem, jak jeden chlapec v plynové komoře přežije. Esesácký lékař jej pak udusí 
a chce mrtvého pitvat. Saul se rozhodne tělo chlapce, v němž vidí svého syna, pohřbít podle 
židovského ritu. Rabín v sonderkommandu mu odmítne pomoc. Saul najde jiného rabína, 
pracujícího v komandu spalovačů mrtvol. Toho však esesáci zastřelí. Protože 
sonderkommando má být brzy zlikvidováno (esesáci mají stanovenou „životnost“ 
nebezpečných svědků na tři až čtyři měsíce), chystají vězni vzpouru, na jejíž přípravě se podílí 
i Saulův přítel Abrahám, který ví, že kamarád žádného syna nemá. Nikdo nechápe Saulovu 
posedlost pohřbem. Každý mu vyčítá, že je ohrožuje. Saul se podílí na tajném fotografování, 
jež by mělo svět upozornit na hrůzy holocaustu, ale nesplní úkol, když ztratí střelný prach, 
který vyzvedl od jedné z žen z třídírny věcí po mrtvých. Sám najde rabína v dalším transportu 
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a zachrání jej. Unese tělo z pitevny. Když vypukne vzpoura, unikne s tělem i s rabínem z 
tábora. U řeky však zjistí, že zachráněný muž není rabín. Při přeplavávání řeky s ostatními 
vězni Saul tělo ztratí a nakonec jej zachrání před utopením rabín ze sonderkommanda. 
Uprchlíci naleznou dočasný úkryt v lesní boudě. Saul se poprvé usměje, když vidí 
venkovského chlapce, který je pozoruje a který pak uteče. Vzápětí se však lesem blíží Němci. 
Chlapec slyší výstřely... – Hlavní postavu ztělesnil maďarský židovský básník a učitel Géza 
Röhrig, žijící v New Yorku, který se zúčastnil slavnostní předpremiéry ve vyprodaném sále 
pražského kina Lucerna (2.2.2016). Na scénáři se podílela Clara Royerová, která v současnosti 
působí v Praze jako ředitelka Francouzského centra výzkumu společenských věd (CEFRES).  -tbk- 
 
LÁSZLÓ NEMES (nar. 18.2.1977, Budapešť) je synem divadelního a filmového režiséra 
Andráse Jelese a pedagožky Anikó Kissové, s níž v roce 1989 odešel do Paříže. Studoval 
historii a mezinárodní vztahy na Pařížském institutu politických studií a film na Sorbonně. 
Vrátil se do Budapešti a pracoval tu na krátkých filmech, přičemž se setkal s 
kameramanem Mátyásem Erdélym a zvukařem Tamásem Zányim. S nimi dokončil svůj 
snímek Trpělivost, uvedený později na MFF v Benátkách, nominovaný na Evropskou 
filmovou cenu a oceněný doma jako nejlepší maďarský krátký film. V roce 2006 se 
zúčastnil postgraduálního programu filmové režie na Tischově umělecké škole při 
Newyorské univerzitě (NYU), kde však vydržel pouze rok. Působil pak jako asistent u Bély 
Tarra na jeho filmu Muž z Londýna (2007, A londoni férfi). Natočil další dva krátké filmy, 
rovněž uvedené a oceněné na festivalech. Od počátku září 2011 strávil pět měsíců v Paříži v 
programu Cinéfondation, kde s Clarou Royerovou pracovali na scénáři jeho celovečerního 
debutu Saulův syn. Tento snímek získal Velkou cenu poroty na MFF v Cannes 2015, Oscara 
a Zlatý glóbus za cizojazyčný film, Cenu LAFCA, Cenu NBR v téže kategorii a Cenu NYFCC za 
debut. – Filmografie: (režie a podíl na  scénáři, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Türelem 
(2007, Trpělivost), The Counterpart (2008, Protipól), v němž hrál Karel Dobrý, Az úr 
elköszön/The Gentleman Takes His Leave (2010, Pán se loučí; spol. r. Timea Varkonyiová), 
psychologické drama vězně z koncentračního tábora, který chce pohřbít chlapce, 
zadušeného esesáckým lékařem poté, co přežil plynovou komoru, Saulův syn (2015, Saul 
fia). -tbk- 
  



417 
 

Sázka na nejistotu 
barevný, životopisný, hořká komedie, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital 
5.1, dlouhý – 131 min.  
 
Původní název: The Big Short. Země původu: USA. Výrobce: Plan B Entertainment. Pro 
Paramount / Regency Enterprises. Rok výroby: 2015. Premiéra: 7.1.2016. Monopol: 
CinemArt (do 7.1.2019). Mluveno: anglicky (české titulky). – Tenhle příběh se skutečně stal. 
Nám všem. 
 
AUTOŘI: Námět: Michael Lewis – kniha The Big Short: Inside the Doomsday Machine (2010, 
česky Big Short: V útrobách stroje zkázy, nakl. Dokořán, Praha 2013). Scénář: Charles 
Randolph, Adam McKay. Režie: Adam McKay. Kamera: Barry Ackroyd. Hudba: Nicholas 
Britell. Různé skladby a písně. Výprava: Clayton Hartley. Kostýmy: Susan Mathesonová. 
Střih: Hank Corwin. Zvuk: David Wyman. Vizuální efekty: (supervize) Paul Linden; Bylola, 
Industrial Light & Magic. Zvláštní efekty: (koordinátoři) Drew Jiritano, Michelle Dicksonová. 
Koordinátoři kaskadérů: Chris J. Fanguy, Victor Paguia. Výkonní producenti: Louise Rosner-
Meyerová, Kevin Messick. Producenti: Brad Pitt, Dede Gardnerová, Jeremy Kleiner, Arnon 
Milchan. České titulky: Petr Fantys. 
 
HERCI: Steve Carell (Mark Baum), Ryan Gosling (Jared Vennett), Christian Bale (dr. Michael 
Burry), Brad Pitt (Ben Rickert), Marisa Tomeiová (Cynthia Baumová), Hamish Linklater (Porter 
Collins), Rafe Spall (Danny Moses), Jeremy Strong (Vinnie Daniel), Tracy Letts (Lawrence 
Fields), Adepero Oduyeová (Kathy Taová), Karen Gillanová (Evie), Max Greenfield, Billy 
Magnussen (hypoteční agenti), Melissa Leoová (Georgia Haleová), Margot Robbieová 
(Margot Robbieová), Anthony Bourdain (Anthony Bourdain), Richard Thaler (Richard Thaler), 
Selena Gomezová (Selena Gomezová), John Magaro (Charlie Geller), Finn Wittrock (Jamie 
Shipley), Byron Mann (pan Chau). 
 
CENY: Oscar: nejlepší scénář-adaptace (Charles Randolph, Adam McKay); (nominace) 
nejlepší film (Brad Pitt, Dede Gardnerová, Jeremy Kleiner), nejlepší režie (Adam McKay), 
nejlepší herec ve vedlejší roli (Christian Bale), nejlepší střih (Hank Corwin). Cena LAFCA: 
nejlepší střih (Hank Corwin). Cena NBR: nejlepší herecké obsazení. Ceny BAFTA: nejlepší 
scénář-adaptace (Charles Randolph, Adam McKay); (nominace) nejlepší film, nejlepší herec 
ve vedlejší roli (Christian Bale), nejlepší střih (Hank Corwin). – Zlatý glóbus: (nominace) 
nejlepší komedie/muzikál, nejlepší herec v komedii/muzikálu (Steve Carell/Christian Bale), 
nejlepší scénář (Charles Randolph, Adam McKay). 
 
Zpočátku se zdá, že hořká komedie Adama McKaye Sázka na nejistotu, založená na 
skutečných událostech a postavách a vycházející z bestselleru Michaela Lewise, bude variací 
na úspěšného Vlka z Wall Street (2013, The Wolf of Wall Street; r. Martin Scorsese). Jenže 
záhy je zřejmé, že snímek o lidech z bankovního sektoru, kteří předvídali velkou krizi z roku 
2008 a spekulovali na prudký pokles akcií (tzv. shortování), na čemž také patřičně vydělali, je 
zcela jiného druhu. Protagonisty jsou původně outsideři, jimž téměř nikdo nevěřil. – Prvním 
je neortodoxní finanční manažer ze San Jose dr. Michael Burry, který pochopil, že se trh s 
hypotékami musí zhroutit, a který investoval peníze akcionářů do odvážného manévru. Tím 
na sebe upozornil bankéře Jarreda Vennetta, který zase přiměl k akci vznětlivého manažera 
hedgeových fondů Marka Bauma a jeho analytický tým, jenž si ověřil teorii přímo v praxi. A 
konečně další odvážlivci, jdoucí proti finančnímu mainstreamu, jsou „garážoví“ finančníci 
Jamie Shipley a Charlie Geller, jimž pomohl bývalý bankéř a nyní enviromentalista Ben 
Rickert. Ti všichni investují své prostředky a netrpělivě očekávají podle nich nevyhnutelný 
pád. Málem zkrachují, protože systém je vzájemně pevně svázán, a až v letech 2007 a 2008 
se právě kvůli tomuto nepřípustnému propojení finančních domů, ratingových agentur i 
státních institucí zhroutil. – Snímek vyznívá jako důvtipné školení v ekonomice, v němž 
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tvůrcům pomáhají i zcizovací efekty či paralely, uváděné celebritami (herečkami Margot 
Robbieovou a Selenou Gomezovou nebo šéfkuchařem Anthonym Bourdainem a ekonomem 
Richardem Thalerem). Ačkoliv je zahlcen dialogy a laický divák se ve výkladu, spjatém navíc s 
prudkým spádem, nepochybně ztrácí, nepostrádá osobitý humor, ale i napětí. -tbk- 
 
ADAM McKAY (nar. 17.4.1968, Denver, Colorado) je synem profesionálního hudebníka a 
vyrůstal na filadelfském předměstí Malvern. Navštěvoval Pensylvánskou státní univerzitu 
(PSU) a pak studoval angličtinu na filadelfské Temple University. V předposledním 
semestru školu opustil a odešel do Chicaga, kde chodil do kurzů improvizační komedie Dela 
Close v Improv Olympic Theatre. V roce 1992 byl spoluzakladatelem komediálního souboru 
Upright Citizens Brigade (Brigáda bezúhonných občanů) a pak se připojil ke známému 
Second City Theatre. Neuspěl u hereckého konkurzu do populárního TV pořadu Saturday 
Night Live, ale byl přijat jako scenárista. V letech 1995-2001 byl jedním z autorů pořadu, z 
toho tři sezony hlavním autorem (mj. dvě nominace na Cenu WGA a jedna nominace na 
Emmy), režisérem řady filmových skečů a také představitelem diváckého provokatéra 
Keitha, urážejícího pozvané celebrity. Spřátelil se s kolegou Willem Ferrellem, s nímž 
utvořil scenáristický tým a také výrobní společnost, nazvanou podle fiktivního 
paraguayského financiéra Gary Sanchez Productions (2007). V téže době také zprovoznili 
webové stránky Funny and Die, na nichž se objevovaly jejich vlastní skeče (nejznámější 
jsou The Landlord a Good Cop, Baby Cop) i příspěvky uživatelů. Velká popularita stránek 
vedla k vytvoření TV seriálu Funny or Die Presents... (2010-11, Funny or Die uvádí...; + spol. 
prod. – TV). McKay byl výkonným producentem řady komediálních seriálů, mj. Eastbound 
& Down (2009-13, Nahoru a dolů; + spol. režie – TV), Big Lake (2010, Velké jezero), Drunk 
History (2013-15, Opilá historie), Bad Judge (2014, Špatná soudkyně) a The Chris Gethard 
Show (2015). Na Broadwayi režíroval Willa Ferrella v jeho autorském pořadu Není zač, 
Ameriko: Poslední večer s Georgem W. Bushem, který byl živě odvysílán kabelovou stanicí 
HBO. I ve filmové tvorbě preferoval veseloherní žánr a největšího úspěchu dosáhl prvním 
snímkem bez Ferrellovy účasti, adaptací knížky Michaela Lewise o pozadí hospodářské 
krize z roku 2008 Sázka na nejistotu (Cena BAFTA, Cena WGA, Oscar a nominace na Zlatý 
glóbus za scénář, nominace na Oscara a na Cenu BAFTA za režii). Od roku 1999 je jeho 
manželkou herečka, scenáristka a režisérka Shira Pivenová, s níž vychovává dvě dcery. 
Nesmíme ho zaměňovat s kanadským fotografem a filmařem Adamem J. McKayem. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) veselohra ze 70. let o televizním moderátorovi, 
který musí čelit konkurenci nové kolegyně, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy 
(2004, Zprávař; + spol. sc., herec – V) s Willem Ferrellem a Jennifer Anistonovou, doplněný 
alternativním snímkem Wake Up, Ron Burgundy: The Lost Movie (2004, Prober se, Rone 
Burgundy: Ztracený film; + spol. sc., herec), sestaveným z vedlejších dějových linek a 
nepoužitých záběrů a vydaným pouze na videu, příběh automobilového závodníka 
Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006, Ricky Bobby: Nejrychlejší jezdec; + spol. 
sc., spol. prod., herec – V), opět s Willem Ferrellem, komedie o nedobrovolných 
sourozencích Step Brothers (2008, Bratři z donucení; + spol. sc., spol. písně, spol. prod., 
herec – V) s Willem Ferrellem a Johnem C. Reillym, kriminální komedie Benga v záloze 
(2010, The Other Guys; + spol. sc., spol. písně, spol. prod., herec) s Willem Ferrellem a 
Markem Wahlbergem jako dvojicí hašteřících se policajtů, střm. dok. o punkovém 
kytaristovi Wayneu Kramerovi, jemuž hudba pomohla překonat uvěznění za drogový 
delikt, The Beast and the Angel (2013, Zvíře a anděl; spol. režie Shira Pivenová; + spol. 
prod.), odvysílaný v rámci TV seriálu Lifecasters, pokračování úspěšné veselohry, 
odehrávající se v 80. letech, Anchorman 2: The Legend Continues (2013, Zprávař 2: 
Legenda pokračuje; + spol. nám., spol. sc., spol. písně, spol. prod. – V) s Willem Ferrellem, 
příběh několika různých spekulantů, kteří včas pochopí, že americká ekonomika směřuje k 
velké krizi, Sázka na nejistotu (2015, The Big Short; + spol. sc.) s Ryanem Goslingem, 
Christianem Balem a Stevem Carellem; (neúplná; podíl na produkci či výkonné produkci, 
není-li uvedeno jinak) You’re Welcome America: A Final Night with George W. Bush (TV-
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2009, Není zač, Ameriko: Poslední večer s Georgem W. Bushem; r. Marty Callner), Land of 
the Lost (2009, Země ztracených; r. Brad Silberling – V), The Goods: Live Hard, Sell Hard 
(2009, Kšeftaři; r. Neal Brennan; + spol. písně – V), The Virginity Hit (2010, Poslední panic; 
r. Andrew Gurland, Huck Botko – V), Fully Loaded (2011, V plné parádě; r. Shira Pivenová), 
Casa de mi padre (2011, Dům mého otce; r. Matt Piedmont), Tim and Eric’s Billion Dollar 
Movie (2012, Timův a Ericův film za miliardu dolarů; r. Tim Heidecker, Eric Wareheim), 
Holky na tahu (2012, Bachelorette; r. Leslye Headlandová), The Campaign (2012, Volte 
mě!; r. Jay Roach; + spol. nám. – V), Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic (2012, Hansel & 
Gretel: Witch Hunters; r. Tommy Wirkola), The Spoils of Babylon (TV-2014, Kořist z 
Babylonu; r. Matt Piedmont), Tammy (2014; r. Ben Falcone – V), Welcome to Me (2014, 
Vítejte u mě; r. Shira Pivenová – TV), dok. The Yes Men Are Revolting (2014, Yes Men jsou 
odporní; r. Laura Nixová, The Yes Men), Get Hard (2014, Zocelovací kúra; r.. Etan Cohen – 
V), Milenci těch druhých (2015, Sleeping with Other People; r. Leslye Headlandová), A 
Deadly Adoption (TV-2015, Smrtící adopce; r. Rachel Lee Goldenbergová), The Spoils 
Before Dying (TV-2015, Kořist před smrtí; r. Matt Piedmont), Daddy’s Home (2015, Táta je 
doma; r. Sean Anders), Grimsby (2016, Grimsby; r. Louis Leterrier), The Boss (2016; r. Ben 
Falcone); (herec, není-li uvedeno jinak) Pushing Tom (2003, Drzý Tom; r. Jonathan Appel), 
Felicia and the Great Quebec (2003, Felicia a velký Quebec; r. Jonathan Appel), Girl Missing 
(2004, Pohřešovaná dívka; r. J.P. Walsh), Moje krásná čarodějka (2005, Bewitched; r. Nora 
Ephronová; spol. píseň), Kazatel Kalašnikov (2011, Machine Gun Preacher; r. Marc Forster; 
spol. píseň), Ant-Man (2015, Ant-Man; r. Peyton Reed; spol. sc.). -mim- 
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Sebevražedný oddíl 
barevný, dobrodružný, akční, fantasy, komiksový, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, 
IMAX 3-D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 123 min. 
 
Původní název: Suicide Squad. Země původu: USA. Výrobce: Atlas Entertainment. Pro 
Warner Bros. Pictures. Ve spolupráci s Ratpac-Dune Entertainment. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 4.8.2016. Mluveno: anglicky (titulky – 2-D, 3-D, IMAX 3-D), česky (dabing – 2-D, 3-
D). – Nejhorší hrdinové všech dob. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: Kanada: Toronto. USA: Chicago (Illinois), Los 
Angeles (Kalifornie). 
 
AUTOŘI: Režie: David Ayer. Předloha: John Ostrander – postavy z komiksů nakladatelství DC 
Comics. Scénář: David Ayer. Kamera: Roman Vasyanov. Druhá kamera: Josh Bleibtreu. 
Architekt: Oliver Scholl. Návrhy kostýmů: Kate Hawleyová. Masky: Alessandro Bertolazzi 
(návrhy masek, návrhy účesů), Steve Newburn (supervize prostetiky, supervize efektů 
bytostí). Střih: John Gilroy. Zvuk: Lisa Pineroová. Výkonná produkce: Zack Snyder, Deborah 
Snyderová, Colin Wilson, Geoff Johns, Steven Mnuchin. Producent: Charles Roven, Richard 
Suckle. Koprodukce: Andy Horwitz, Alex Ott. Vizuální efekty: Jerome Chen (supervize), MPC, 
The Third Floor, Digital Domain 3.0, Sony Pictures Imageworks, Legend 3D, Ollin VFX, 
Gener8, Mammal Studios, Lola VFX. Zvláštní efekty: Michael Innanen (supervize). Hudba: 
Steven Price. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Gabe Hilfer 
(hudební supervize), Season Kentová (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Layton 
Morrison, Patrick Mark, Richard Norton (+ souboje). 
 
Hrají: Will Smith (Deadshot/Floyd), Viola Davisová (Amanda Walkerová), Margot Robbieová 
(Harley Quinnová), Jared Leto (Joker), Jai Courtney (Kapitán Bumerang), Jay Hernandez (El 
Diablo), Cara Delevingneová (June Mooneová/Enchantress), Adewale Akinnuoye-Agbaje 
(Croc), Adam Beach (Slipknot), Karen Fukuharaová (Katana), Aidan Devine (šéf), David 
Harbour (Dexter Tolliver), Ezra Miller (Flash), Joel Kinnaman (Rick Flag), Ike Barinholtz 
(Griggs), Ben Affleck (Bruce Wayne/Batman), Common (Monster T), Scott Eastwood (poručík 
Edwards), Jim Parrack (Frost). 
 
Dabing: Pavel Vondra (Deadshot/Floyd), Irena Hrubá (Amanda Walkerová), Martina Šťastná 
(Harleen/Harley Quinnová), Pavel Tesař (Joker), Marek Libert (Kapitán Bumerang), Tomáš 
Borůvka (Waylon/El Diablo), Terezie Taberyová (June Moorneová/Enchantress), Milada 
Vaňkátová (Katana), Filip Švarc (Rick Flag).  
 
České titulky: František Fuka. Překlad české verze: Jakub Racek. Dialogy české verze: 
Ladislav Novák. Režie české verze: Ladislav Novák (LS Productions).  
 
Akční fantasy režiséra a scenáristy Davida Ayera Sebevražedný oddíl je dalším 
dobrodružstvím inspirovaným komiksovými postavami z produkce nakladatelství DC 
Entertainment. – V tajné věznici v Louisianě jsou umístěni nejnebezpečnější zločinci: 
nájemný vrah s přesnou muškou Deadshot, bývalá psychiatrička Harley Quinnová, která se 
zamilovala do uvězněného psychopatického gangstera Jokera, pomohla mu na svobodu a 
jako smyslná Harleen se s ním dala na dráhu zločinu, napůl člověk a napůl krokodýl Croc, 
děsivý El Diablo, který ovládá pyrokinezi a lupiči Kapitán Bumerang a Slipknot. Vládní agentka 
Amanda Walkerová navrhne po smrti Supermana sestavit z nich oddíl, který by měl 
zasahovat při konfliktu s „nadpřirozeným“ nepřítelem. Toho představuje čarodějnice 
Enchantress. Ta se vtělila do mladé archeoložky June Mooneové, která tuto zlovolnou entitu 
nechtíc vypustila na svobodu. Partě má velet plukovník Rick Flag; miluje June a prahne po 
jejím osvobození ze spárů Enchantress. Pentagon Amandin projekt Task Force X schválí, 
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delikventi (podle šéfa komise psychotické, asociální zrůdy) jsou přemluveni k „páchání“ 
dobra. Enchantress uteče, June je v kómatu; je třeba nastoupit do akce. Zločincům je kvůli 
možnosti útěku nastřelena do krku nanovýbušnina. Rick má u sebe jako osobní stráž 
nemluvnou bojovnici s mečem Katanu. – Midway City. Enchantress kouzlem přivolá svého 
bratra; hodlají pomocí výkonné zbraně vyhladit lidstvo, které je přestalo uctívat. Armáda je 
proti vraždícím monstrům, vyčarovaným z neživé hmoty, bezmocná. Rick se svěřenci dorazí 
do devastovaného města. Slipknot se pokusí o útěk a je zničen. Sedmičlenné komando 
nejdříve zachrání Amandu Walkerovou, která uvízla ve své kanceláři. Agentka však přesto 
skončí v osidlech Enchantress. Parta pak osvobodí June, když se El Diablo obětuje; 
výbušninou zlikvidují bratra a tím i zbraň a Enchantress. Walkerová, která přežila, sdělí 
zachráncům, že jim je zkrácen ve volnějším režimu trest o deset let. Harleen z vězení však 
brzy konečně osvobodí její milý, ďábelský Joker, který se svými zabijáky po celou dobu 
komplikoval oddílu činnost… - Poněkud nepřehledný příběh má zběsilé tempo a samolibí 
padouši v něm až příliš vyzdvihují své špatné stránky, dojde ovšem i na sebezpytování a 
výčitky svědomí. - Snímek v USA tržbami 133 682 248 milionů dolarů za první víkend 
překonal loňský srpnový rekord Strážců Galaxie (2015, Guardians of the Galaxy; r. James 
Gunn). V ČR byl s 81 tisícem diváků a tržbami 12 milionů korun nejnavštěvovanějším 
víkendovým filmem. –kat-  
 
DAVID AYER (nar. 18.1.1968, Champaign, Illinois) je nejmladším ze tří dětí doktora 
geologie, který spáchal sebevraždu, když synovi byly čtyři roky. Vyrůstal sám s matkou, mj. 
v minnesotském Bloomingtonu a marylandské Bethesdě. Měl problémy se zákonem a ve 
čtrnácti letech ho matka poslala k bratrancům do Los Angeles. Několik let žil v drsném 
prostředí čtvrti South Central, jehož důvěrnou znalost později zúročil ve své tvorbě. 
Nedokončil střední školu a narukoval k námořnictvu, kde sloužil jako obsluha sonaru na 
jaderné ponorce. Na začátku 90. let odešel do civilu a vrátil se do Los Angeles. Pracoval 
jako elektrikář ve stavebnictví a pokoušel se psát povídky. Po náhodném seznámení se 
známým scenáristou Wesleym Strickem, jenž byl jeho mentorem, se uplatnil jako 
anonymní úpravce scénářů. Stal se odborníkem na losangeleskou kriminální scénu. Na 
začátku tisíciletí se už prosadil oficiálně, a to jak komerčně (Rychle a zběsile), tak i v 
odborných kruzích (Training Day), a postupně přešel k režii. S hispánskou manželkou 
Mireyou vychovává čtyři děti. – Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) 
válečné drama Ponorka U-571 (2000, U-571; r. Jonathan Mostow) s Matthewem 
McConaugheym, první z úspěšné série akčních filmů Rychle a zběsile (2001, The Fast and 
the Furious; r. Rob Cohen) s Paulem Walkerem a Vinem Dieselem, kriminální thriller 
Training Day (2001, Training Day; r. Antoine Fuque; + spol. prod., herec) s oscarovým 
výkonem Denzela Washingtona v úloze úplatného policisty, další příběh policejní korupce, 
vycházející ze skutečných událostí 90. let, Dark Blue (2002, Temný stín nad L.A.; r. Ron 
Shelton – V) s Kurtem Russellem, akční thriller S.W.A.T. – Jednotka rychlého nasazení 
(2003, S.W.A.T.; r. Clark Johnson) se Samuelem L. Jacksonem a Colinem Farrellem; (režie, 
není-li uvedeno jinak) drama psychotického veterána, jenž chce nastoupit u policie, Harsh 
Times (2005, Drsný časy; + sc., spol. prod. – V) s Christianem Balem, jiný příběh policisty s 
násilnými sklony podle námětu Jamese Ellroye Street Kings (2008; + herec – V) s Keanuem 
Reevesem, realistický příběh dvojice policistů v problémovém rajonu Patrola (2012, End of 
Watch; + sc., spol. prod.) s Jakem Gyllenhaalem a Michaelem Peñou, kriminální drama 
Sabotage (2013, Sabotáž; + spol. sc., spol. prod.) s Arnoldem Schwarzeneggerem v roli 
zkorumpovaného protidrogového agenta, drama osádky amerického tanku na sklonku 
druhé světové války Železná srdce (2014, Fury; + sc., spol. prod.) s Bradem Pittem a Shiaem 
LaBeoufem, akční snímek podle komiksu Johna Ostrandera Sebevražedný oddíl (2016, 
Suicide Squad; + sc.) s Willem Smithem.  -mim- 
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Sedm statečných 
barevný, western, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, BRD-K, mono, dlouhý – 128 min. 
 
Původní název: The Magnificent Seven. Země původu: USA. Výrobce: Mirisch-Alpha 
Production. Rok výroby: 1960. Premiéra: (obnovená premiéra; Projekt 100-2016) 14.1.2016; 
(původní) 21.8.1964. Monopol: AČFK (do 31.12.2016). Mluveno: anglicky, španělsky (české 
titulky). – Sedm pistolníků, boj za správnou věc a podle mnohých vůbec ten nejlepší western 
všech dob. 
 
AUTOŘI: Námět: film Sedm samurajů (1954, Shichinin no samurai; sc. Akira Kurosawa, 
Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni; r. Akira Kurosawa). Scénář: William Roberts. Režie: John 
Sturges. Kamera: Charles Lang Jr. Hudba: Elmer Bernstein. Výprava: Edward Fitzgerald. 
Kostýmy: Bert Henrikson. Střih: Ferris Webster. Zvuk: Jack Solomon, Rafael Esparza. Masky: 
Emile LaVigne, Daniel Striepeke. Zvláštní efekty: Milt Rice. Koordinátor kaskadérů: 
(neuveden) Henry Wills. Výkonný producent: Walter Mirisch. Producent: John Sturges. 
České titulky: neuvedeno. 
 
HERCI: Yul Brynner (Chris), Eli Wallach (Calvera), Steve McQueen (Vin), Charles Bronson 
(O’Reilly), Robert Vaughn (Lee), Brad Dexter (Harry Luck), James Coburn (Britt), Horst 
Buchholz (Chico), Jorge Martinez de Hoyas (Hilario), Vladimir Sokoloff (starý muž), Rosenda 
Monterosová (Petra), Rico Alaniz (Sotero), Val Avery (Henry), Whit Bissell (Chamlee), Bing 
Russell (Robert), John Alonso (Miguel), Robert Wilke (Wallace). 
 
CENY: Oscar: (nominace) nejlepší hudba v dramatu či komedii (Elmer Bernstein). Zlatý 
glóbus: (nominace) neslibnější nováček (Robert Vaughn). 
 
Klasický western Johna Sturgese Sedm statečných z roku 1960 je výjimečný již tím, že vznikl 
přepracováním historického snímku Akiry Kurosawy Sedm samurajů (1954, Shichinin no 
samurai). Kromě tradičního schématu boje slabšího proti přesile akcentuje i sociální motiv, 
což v žánru rozhodně nebylo obvyklé. Opírá se o dobře propracované postavy a situace, o 
herecké výkony představitelů, kteří se díky filmu proslavili, i o rovněž klasickou filmovou 
hudbu Elmera Bernsteina. Ve své době nebyl příliš úspěšný, dnes je však považován za jeden 
z nejlepších westernů všech dob. – Bandita Calvera pravidelně přepadává chudou mexickou 
vesnici Ixcatlan kvůli zásobám pro svou tlupu. Vesničané si proto najmou sedm střelců, aby 
chránili jejich domovy. Jejich vůdce Chris se postará o různá opatření na ochranu vesnice a s 
dalšími cvičí vesničany ve střelbě. Obránci odrazí první nápor zaskočených banditů. Kvůli 
zradě se ale Calvera nakonec Ixcatlanu zmocní. Pistolníky nechá odjet a chce se mstít jen na 
obyvatelích. Muži, kteří se během krátké doby s chudáky sblížili, se rozhodnou vrátit. Jejich 
odvaha v boji strhne zastrašené lidi a spravedlnost zvítězí. Ze sedmi statečných přežijí jen 
Chris, Vin a mladý Chico, kteří opouštějí vesnici. Chico, který se zamiloval do Mexičanky 
Petry, se vrátí. - Natáčelo se v Mexiku. Vznikla tři pokračování Return of the Seven (1966, 
Návrat sedmi statečných; r. Burt Kennedy - TV), Guns of the Magnificent Seven (1969, Pistole 
sedmi statečných; r. Paul Wendkos - TV) a The Magnificent Seven Ride! (1972, Sedm 
statečných v sedle; r. George McCowan - TV) a stejnojmenná TV série (1998; uvedeno v TV). 
Připravuje se stejnojmenný remake (2016; r. Antoine Fuqua). – K jednotlivým titulům 
Projektu 100-2016 jsou ve spolupráci AČFK a společnosti iShorts připojeny krátké české 
předfilmy, převážně od studentů filmových škol. U Sedmi statečných to je snímek The Deal 
(2010; r. FOK). 
 
JOHN STURGES (vl. jm. John Eliot Carne, nar. 3.1.1910, Oak Park, Illinois – zem. 18.8.1992, 
San Luis Obispo, Kalifornie, na komplikace způsobené rozedmou plic) byl synem bankéře 
britského původu. Vyrůstal v Kalifornii a po rozvodu rodičů přijal matčino dívčí jméno. Na 
střední škole účinkoval v divadelních představeních a díky fotbalovému stipendiu 
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vystudoval přírodní vědy na kalifornské Marin Junior College. Nastoupil u společnosti RKO, 
kde už byl zaměstnán jeho starší bratr. Pracoval mj. jako asistent výtvarníka Roberta 
Edmonda Jonese a asistent produkce u Davida O. Selznicka. V roce 1935 začal získávat 
zkušenosti jako asistent střihu a na počátku 40. let se dostal k samostatné práci střihače. 
Po vstupu USA do války nastoupil u filmové jednotky amerického letectva (Army Air 
Corps), kde stříhal a režíroval okolo 45 dokumentárních a instruktážních filmů, mj. ve 
spolupráci s Williamem Wylerem dokument Thunderbolt. Po demobilizaci se vrátil do 
Hollywoodu a byl angažován jako režisér společností Columbia, pro niž natáčel levné 
snímky různých žánrů. Od roku 1950 pracoval pro studio MGM a od 60. let nezávisle. 
Soustřeďoval se na westerny a dobrodružné snímky; muži hráli v jeho tvorbě vždy 
dominantní úlohu. Byl také jedním z prvních režisérů, kteří v 50. letech dokázali 
smysluplně využít nový širokoúhlý formát. Největšího uměleckého úspěchu dosáhl 
moderním westernem Zlý den v Black Rock, jenž mu přinesl jeho jedinou oscarovou 
nominaci a jehož hlavní představitel Spencer Tracy dostal ex aequo hereckou cenu v 
Cannes. Dvakrát byl nominován na Cenu Cechu amerických režisérů (Zlý den v Black Rock, 
Přestřelka u O.K. Corralu). Má na svém kontě další zručně režírované a komerčně úspěšné 
filmy (zejména Sedm statečných a Velký útěk), ale také řadu průměrných či 
podprůměrných snímků. Jeho dílo bývá proto kritiky opomíjeno, jednak kvůli výrazně 
řemeslné povaze jeho tvorby, jejíž kvalita byla přímo úměrná kvalitě nabízených scénářů, a 
také kvůli jeho známějšímu jmenovci, mistru satirické veselohry Prestonu Sturgesovi 
(1898-1959). – Filmografie: (střih) They Knew What They Wanted (1940, Věděli, co chtějí; 
r. Garson Kanin), Tom, Dick and Harry (1941, Tom, Dick a Harry; r. Garson Kanin), 
Scattergood Meets Broadway (1941, Scattergood přichází na Broadway; r. Christy 
Cabanne), Synkopy (1942, Syncopation; r. William Dieterle); (režie, není-li uvedeno jinak) 
střm. dok. Thunderbolt (1945; spol. střih, spol. režie) o spojeneckých operacích, které měly 
odříznout v Itálii zásobovací cesty německé armádě, drama novináře, který chce upozornit 
na nedostatky soudního systému, The Man Who Dared (1946, Muž, který se odvážil) s 
Georgem Macreadym, kriminální melodramata Shadowed (1946, Ve stínu) s Anitou 
Louiseovou a Lloydem Corriganem a Alias Mr. Twilight (1946) s Lloydem Corriganem, 
snímek ze seriálu o dobrodružstvích chlapce a jeho psa For the Love of Rusty (1947, Pro 
lásku k Rustymu), přepis románu Genea Strattona Portera o newyorském umělci, 
hledajícím nový smysl života, Keeper of the Bees (1947, Včelař) s Michaelem Duanem, 
melodramatický příběh invalidní ženy The Sign of the Ram (1948, Znamení skopce) se 
Susan Petersovou, adaptace známé Twainovy povídky Proslulý skákavý žabák z okresu 
Calaveras, nazvaná Best Man Wins (1948, Nejlepší vyhrává) s Edgarem Buchananem, 
western o skupině dobrodruhů, hledajících zakopané zlato, The Walking Hills (1949, 
Unikající hory – TV) s Randolphem Scottem, kriminální drama The Capture (1950, 
Dopadení) s Lewem Ayresem a Teresou Wrightovou, detektivka z univerzitního prostředí 
Mystery Street (1950, Ulice tajemství) s Ricardem Montalbanem, boxerské drama Right 
Cross (1950, Pravý hák) s June Allysonovou, Dickem Powellem a Ricardem Montalbanem, 
životopis soudce Nejvyššího soudu Olivera Wendella Holmese pod titulem The Magnificent 
Yankee (1950, Úžasný Yankee) s Louisem Calhernem, psychologický thriller Kind Lady 
(1951, Laskavá dáma) s Ethel Barrymoreovou a Mauricem Evansem, drama advokáta The 
People Against O’Hara (1951, Lidé proti O’Harovi) se Spencerem Tracym, bostonská 
epizoda z propagandistického povídkového filmu It’s a Big Country (1951, Je to velká země) 
s Ethel Barrymoreovou, životopis Emily Dunningové, první lékařky, pracující v newyorské 
veřejné nemocnici, The Girl in White (1952, Dívka v bílém) s June Allysonovou, thriller z 
mexického pobřeží Jeopardy (1953, Nebezpečí) s Barbarou Stanwyckovou, hudební 
komedie Fast Company (1953, Rychlá společnost) s Howardem Keelem a Polly Bergenovou, 
western Escape from Fort Bravo (1953, Útěk z Fort Bravo) s Williamem Holdenem a 
Eleanor Parkerovou, mistrovské drama jednorukého muže, který po druhé světové válce 
přichází do malého městečka vyrovnat starý účet, Bad Day at Black Rock (1954, Zlý den v 
Black Rock – TV) se Spencerem Tracym a Robertem Ryanem, dobrodružný snímek o 



424 
 

hledačích podmořských pokladů Underwater! (1954, Pod vodou!) s Jane Russellovou, 
kostýmní film z bojů o americkou nezávislost The Scarlet Coat (1955, Šarlatový kabát) s 
Cornelem Wildem a Michaelem Wildingem, westerny Backlash (1956, Rána na oplátku) s 
Richardem Widmarkem, Gunfight at the O.K. Corral (1957, Přestřelka u O.K. Corralu – TV) s 
Burtem Lancasterem a Kirkem Douglasem a The Law and Jake Wade (1958, Zákon a Jake 
Wade) s Robertem Taylorem a Richardem Widmarkem, přepis Hemingwayovy novely 
Stařec a moře (1958, The Old Man and the Sea) se Spencerem Tracym, western Poslední 
vlak z Gun Hillu (1959, Last Train from Gun Hill) s Kirkem Douglasem a Anthonym 
Quinnem, drama z druhé světové války Never So Few (1959, Hrstka statečných – TV) s 
Frankem Sinatrou a Ginou Lollobrigidou, western na motivy Kurosawova snímku Sedm 
samurajů, nazvaný Sedm statečných (1960, The Magnificent Seven; + prod.) s Yulem 
Brynnerem, Stevem McQueenem a Elim Wallachem, sentimentální příběh neurotické ženy 
By Love Possessed (1961, Láskou posedlí) s Lanou Turnerovou, remake klasického filmu 
George Stevense Gunga Din pod názvem Sergeants 3 (1962, Tři seržanti) s Frankem 
Sinatrou a Deanem Martinem, drama z japonského prostředí o muži, váhajícím mezi 
dvěma milenkami, A Girl Named Tamiko (1962, Dívka jménem Tamiko) s Laurencem 
Harveyem, drama z německého zajateckého tábora The Great Escape (1963, Velký útěk; + 
prod. – V) se Stevem McQueenem, adaptace románu Alistaira MacLeana o pátrání po 
muži, který z vládní laboratoře ukradl smrtící nákazu, The Satan Bug (1965, Ďábelský bacil; 
+ prod. – TV) s Georgem Maharisem a Richardem Basehartem, komediální western The 
Hallelujah Trail (1965, Cesta spásy; + prod. – TV) s Burtem Lancasterem a Lee Remickovou, 
westernová sága Hour of the Gun (1967, Hodina pušek; + prod. – TV) s Jamesem 
Garnerem, Jasonem Robardsem a Robertem Ryanem, špionážní film podle románu 
Alistaira MacLeana Ice Station Zebra (1968, Polární stanice Zebra – TV) s Rockem 
Hudsonem a Ernestem Borgninem, drama astronautů na oběžné dráze Zajati vesmírem 
(1969, Marooned; + spol. prod.) s Gregorym Peckem, western Joe Kidd (1972, Joe Kidd) s 
Clintem Eastwoodem, western o konfliktu poloindiánského pěstitele koní a bohatého 
rančera Valdez il mezzosangue (1973, Valdezovi koně – V) s Charlesem Bronsonem, 
kriminální drama McQ (1974 – TV) s Johnem Waynem, přepis válečného bestselleru Jacka 
Higginse o skupině německých výsadkářů, kteří měli unést Winstona Churchilla, The Eagle 
Has Landed (1976, Orel přistál – V) s Michaelem Cainem, Donaldem Sutherlandem a 
Robertem Duvallem. -mim- 
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Sedm statečných 
barevný, western, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 133 min. 
 
Původní název: The Magnificent Seven. Země původu: USA. Výrobce: Pin High, Escape 
Artists, Fuqua Films. Pro Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures. Ve spolupráci s Lstar 
Capital, Village Roadshow Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 22.9.2016. Mluveno: 
anglicky (titulky). – Spravedlnost má své číslo. 
 
Distribuce: Forum Film Czech. Lokace: USA: Arizona, Louisiana, Nové Mexiko. 
 
AUTOŘI: Režie: Antoine Fuqua. Pomocná režie: Jeffrey J. Dashnaw (II. režie). Předloha: film 
Sedm samurajů (1954, Shichinin no samurai; sc. Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Hideo 
Oguni; r. Akira Kurosawa). Scénář: Nic Pizzolatto, Richard Wenk. Kamera: Mauro Fiore. 
Druhá kamera: Lukasz Jogalla. Architekt: Derek R. Hill. Návrhy kostýmů: Sharen Davisová. 
Masky: Liz Bernstromová, Mary L. Mastoová (účesy). Střih: John Refoua. Zvuk: Ed Novick, 
David Esparza (design zvuku). Výkonná produkce: Walter Mirisch, Antoine Fuqua, Bruce 
Berman, Ben Waisbren. Producent: Roger Birnbaum, Todd Black. Koproducent: Kat 
Samicková. Vizuální efekty: Sean Devereaux, Zero VFX, Proof, BigHugFX, SBX FX, Luma 
Pictures, Deluxe Entertainment. Zvláštní efekty: Yves De Bono (supervize). Hudba: James 
Horner, Simon Franglen, Simon Rhodes (dodatečná hudba). Použitá hudba: Elmer Bernstein 
(téma z filmu Sedm statečných, 1960, The Magnificent Seven; r. John Sturges). Koordinátor 
kaskadérů: Jeffrey J. Dashnaw. 
 
Hrají: Denzel Washington (Sam Chisolm), Chris Pratt (Josh Faraday), Ethan Hawke 
(Goodnight Robicheaux), Vincent D’Onofrio (Jack Horne), Byung-hun Lee (Billy Rocks), 
Manuel Garcia-Rulfo (Vasquez), Martin Sensmeier (Red Harvest), Haley Bennettová (Emma 
Cullenová), Peter Sarsgaard (Bartholomew Bogue), Luke Grimes (Teddy Q.), Matt Bomer 
(Matthew Cullen), Cam Gigandet (McCann), Jonathan Joss (Denali).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Specialista na akční filmy Antoine Fuqua natočil remake klasického westernu Sedm 
statečných (1960, The Magnificent Seven; r. John Sturges), který je ještě k vidění v našich 
kinech v rámci Projektu 100-2016, čímž se nabízí zajímavá možnost srovnání. (V titulcích je 
pouze odkaz na scénář úplně původní předlohy, historického snímku Akiry Kurosawy Sedm 
samurajů.) Současní tvůrci rezignovali na pečlivější charakterizaci a motivaci protagonistů, 
zachovali však téma boje slabších proti silnějším i sociální rozměr konfliktu mezi 
terorizovanými vesničany a mocným nepřítelem (mexického vůdce banditů Calveru zde 
nahradil bezohledný bílý kapitalista Bogue). V rámci politické korektnosti se také mezi sedmi 
statečnými objevují černoch, indián (s lukem a šípy) a Asiat (s noži), a významnou roli má 
mladá žena. Schází zato milostný motiv. Je tu rovněž více krvavých akčních scén včetně 
velkolepé finální přestřelky. – 1879. Obyvatelé městečka Rose Creek jsou terorizováni 
místním podnikatelem Boguem, který chce jejich půdu. Dá zapálit kostel a postřílet řadu lidí s 
tím, že se za tři týdny vrátí. Čerstvá vdova Emma Cullenová požádá o pomoc uznávaného 
lovce lidí Sama Chisolma. Ten najme dalších šest pistolníků: profesionálního hráče Joshe 
Faradaye, jižanského střelce Robicheauxe, Korejce Billyho Rockse, mexického psance 
Vasgueze, stopaře Jacka Hornea a Komanče Reda Harvesta. Po příjezdu do Rose Creeku se 
ochránci střetnou s Bogueovými lidmi a porazí je. Před očekávaným příjezdem nepřátel 
začnou připravovat obyvatele. V krvavém závěrečném účtování zahynou Jack, Billy, 
Robicheaux a Faraday. Chisolm se střetne v souboji s Boguem, který kdysi zabil jeho matku a 
sestry. Pomůže mu Emma, jež zákeřného zloducha zastřelí. Chisolm, Vasguez a Red opouštějí 
městečko... – Hudba k filmu byla poslední prací skladatele Jamese Hornera (1953-2015). 
 



426 
 

ANTOINE FUQUA (nar. 19.1.1966, Pittsburgh, Pensylvánie) studoval díky basketbalovému 
stipendiu elektrotechniku na Západovirginské univerzitě v Morgantownu, ale před 
absolutoriem přesídlil v roce 1987 do New Yorku. Začínal jako asistent ve videospolečnosti, 
natáčející reklamy a klipy, a ve vlastní produkci natočil krátký film Exit (Východ). Zavedl se 
jako oceňovaný tvůrce videoklipů (mj. Arrested Development, Prince, Coolio, Stevie 
Wonder, Toni Braxton, Pras, Usher) a reklamních spotů (Big Star Jeans, Reebok, Toyota, 
Armani, Sprite aj.) a jako kmenový režisér renomované klipové společnosti Propaganda 
Films, v níž také působili např. David Fincher, Alex Proyas, Gore Verbinski a Michel Gondry, 
byl angažován do Hollywoodu. Největšího ohlasu dosáhl kriminálním snímkem Training 
Day (výroční cena Black Reel), který ho katapultoval mezi přední afroamerické režiséry. 
Jeho další snímky, jakkoli řemeslně zvládnuté, však už nepřekročily průměr běžného 
spotřebního zboží. Od dubna 1999 je jeho manželkou herečka Lela Rochonová, s níž má tři 
děti. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) akční snímek Střelci na útěku (1998, The 
Replacement Killers) s Chow Yun-Fatem a Mirou Sorvinoovou, komediální akční thriller 
Bait (2000, Vnadidlo; + herec) s Jamiem Foxxem a Davidem Morsem, drsné drama Training 
Day (2001, Training Day) s oscarovým výkonem Denzela Washingtona v úloze 
zkorumpovaného policisty, který zaučuje nového kolegu, válečné drama z nigerijské 
džungle Slzy slunce (2003, Tears of the Sun) s Brucem Willisem a Monicou Bellucciovou, 
hudební dok. Lightning in a Bottle (2004, Hudba duše – TV), nová verze známé legendy Král 
Artuš (2004, King Arthur) s Clivem Owenem v titulní roli, dok. o vzniku černošských gangů 
Bastards of the Party (2005, Zparchantělé zbytky Panterů; r. Cle Bone Sloan; prod.), 
natáčený z větší části už v roce 1996, neprodaný pilot o losangeleských detektivech Murder 
Book (TV-2005, Kniha vražd), kr. f. pro italského výrobce pneumatik Pirelli, nazvaný The 
Call (2006, Poslání) s Johnem Malkovichem, akční snímek Odstřelovač (2007, Shooter) s 
Markem Wahlbergem, drama tří policistů Nejlepší z Brooklynu (2010, Brooklyn’s Finest; + 
spol. prod.) s Richardem Gerem, Donem Cheadlem a Ethanem Hawkem, akční thriller Pád 
Bílého domu (2013, Olympus Has Fallen; + spol. prod.) s Gerardem Butlerem, neprodaný 
špionážní pilot Exit Strategy (TV-2014, Strategie úniku; + spol. prod.), akční snímek podle 
oblíbeného TV seriálu z 80. let Equalizer (2014, The Equalizer) s Denzelem Washingtonem, 
drama boxera, usilujícího po smrti manželky získat do péče svou dcerku, Bojovník (2015, 
Southpaw; + spol. prod.) s Jakem Gyllenhaalem, remake populárního westernu Sedm 
statečných (2016, The Magnificent Seven; + spol. prod.) s Denzelem Washingtonem a 
Chrisem Prattem. -mim- 
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Série Divergence: Aliance 
barevný, akční, dobrodružný, fantasy, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, IMAX 2-
D, Dolby Atmos, délka – 121 min. 
 
Původní název: The Divergent Series: Allegiant. Země původu: USA. Výrobce: Red Wagon 
Entertainment. Pro Summit. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 10.3.2016. Distribuce: 
Freeman Enterteinment. Mluveno: anglicky (titulky – 2-D, IMAX), česky (dabováno – 2-D). – 
Překonej své hranice.  
 
AUTOŘI: Režie: Robert Schwentke. Pomocná režie: James Madigan (II. režie). Předloha: 
Veronica Rothová – román Allegiant (2014, česky Aliance, nakl. Cooboo, Praha 2014). Scénář: 
Noah Oppenheim, Adam Cooper, Bill Collage. Kamera: Florian Ballhaus. Druhá kamera: 
Patrick Loungway. Architekt: Alec Hammond. Návrhy kostýmů: Marlene Stewartová. Střih: 
Stuart Levy. Zvuk: Peter J. Devlin, Steve Boeddeker (design). Výkonná produkce: Todd 
Lieberman, David Hoberman, Barry Waldman, Neil Burger. Producent: Douglas Wick, Lucy 
Fisherová, Pouya Shahbazian. Vizuální efekty: Erika McKeeová (produkce), Animal Logic VFX, 
BUF, Rodeo FX, Method Studios, Luma Pictures, Soho VFX, Crafty Apes, Lola VFX, Pixomondo, 
Fusion CI Studios. Zvláštní efekty: Eric Frazier. Hudba: Joseph Trapanese. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Chris O'Hara.  
 
České titulky: Petr Sitár. Překlad české verze: Petr Sitár. Dialogy české verze: Jana 
Dotlačilová. Režie české verze: Ladislav Novák.  
 
Hrají: Shailene Woodleyová (Tris), Theo James (Čtyřka/Tobias), Naomi Wattsová (Evelyn), 
Octavia Spencerová (Johanna), Jeff Daniels (David), Zoë Kravitzová (Christina), Ansel Elgort 
(Caleb), Miles Teller (Peter), Keiynan Lonsdale (Uriah), Daniel Dae Kim (Jack Kang), Maggie Q 
(Torri), Bill Skarsgård (Matthew), Jonny Weston (Edgar), Nadia Hilkerová (Nita), Andy Bean 
(Romit), Ray Stevenson (Marcus), Mekhi Phifer (Max), Joseph David-Jones (Hollis), Ashley 
Juddová (Natalie), Xander Berkeley (Phillip), Rebecca Pigeonová (Sarah), Janet McTeerová 
(Edith Priorová).  
 
Dabing: Terezie Taberyová (Tris), Vojtěch Hájek (Čtyřka/Tobias), Jitka Moučková (Evelyn), 
Irena Hrubá (Johana), Igor Bareš (David), Viktorie Taberyová (Christina), Pavel Vondrák 
(Caleb), Petr Neskusil (Peter), Oldřich Hajlich (Matthew), Robert Hájek (Edgar), Anna 
Brousková (Nita), Jiří Ployhar (Romit). 
 
Po Divergenci (2014, Divergent; r. Neil Burger) a Rezistenci (2015, Insurgent; r. Robert 
Schwentke) přichází do kin pod názvem Série Divergence: Aliance (opět v režii Roberta 
Schwentkeho) první část posledního dílu adaptace bestsellerové trilogie americké autorky 
Veronicy Rothové, jehož pokračování The Divergent Series: Ascendant (r. Lee Toland Krieger) 
je plánováno na červenec 2017. – V dystopickém Chicagu je společnost rozdělená na frakce 
Odevzdanost, Upřímnost, Mírumilovnost, Sečtělost a Neohroženost. Když se divergentní 
osmnáctileté Tris Priorové podaří na příkaz vládychtivé Jeanine ze Sečtělosti otevřít skříňku s 
poselstvím Zakladatelů, vyjde najevo, že právě opovrhovaní divergentní jsou důležití a že se 
lidé mají vydat za zdi. Vůdkyně odbojných Odpadlíků Evelyn zastřelí Jeanine, brány nechá 
zavřené a hodlá bez milosti zúčtovat s Jeaninými příznivci, mezi nimiž je i Trisin bratr Caleb. 
Podle Johanny z Mírumilovnosti žena vzbouřila lůzu. Trisin milý (a Evelynin syn) Tobias 
(Čtyřka) riskantně zachrání Caleba z vězení a pak s ním, s Tris, Christinou, s Torri a s 
prospěchářským Peterem, který se jim vnutí, utečou za Hradbu. Torri je však zastřelena. 
Tamní krajina, Periferie, je rudá, pustá a spálená země. Před Evelyniným komandem v čele se 
surovým Edgarem uprchlíky zachrání vznášedla z Úřadu pro genetickou péči a dopraví je za 
neviditelnou maskovací stěnu do budovy, zařízené jako supermoderní kasárna. Po 
dekontaminaci se Tris sejde s ředitelem úřadu Davidem. Statný padesátník jí vysvětlí, že kdysi 
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lidé přišli na možnost zdokonalení svého genu. To však vedlo k přehnaným změnám v jejich 
chování, a tak došlo v Chicagu k experimentu k očištění genu. Tehdy vznikly frakce z 
„poškozených“ jedinců s tím, že se lidstvo uzdraví samo. Divergentní Tris je toho důkazem: je 
geneticky čistá stejně jako všichni v budově… - Čtyřka se pod dozorem vojačky Nity učí 
používat zdejší zbraně. Peter a Caleb sledují ve zvláštních kabinách dění v Chicagu. Tam se 
schyluje k válce mezi Evelyninými příznivci a odbojnou Johanninou Aliancí. Tobias zjistí, že 
vojáci unášejí z Periferie děti, mažou jim vzpomínky a umisťují je do Chicaga s vyhlídkou, že 
se „genetický materiál“ uzdraví stejně jako Tris. David dá rozkaz nepohodlného mladíka 
zlikvidovat, ten však unikne a vyrazí do Chicaga. Tris pochopila, že David lže, a s Christine a 
Calebem se za Tobiasem vydají ukradenou helikoptérou. David zatím naverbuje Petera, aby v 
Chicagu nabídl Evelyn možnost použít ukrytý plyn, který obyvatelům vymaže paměť. Včas 
zasáhnou Tris s přáteli; podaří se jim šíření plynu zabránit. Tris vyzve obyvatele ke stržení 
Hradby. – Ponurý příběh, nabitý akčními scénami, se snaží i o psychologii postav, klade důraz 
na jejich společenskou angažovanost a zároveň poukazuje na zrůdnost totalitního myšlení.
  –kat- 
 
ROBERT SCHWENTKE (nar. 1968, Stuttgart, Bádensko-Württembersko) experimentoval už 
jako dítě s dědečkovou 8mm kamerou. Po čtyřech semestrech filozofie a srovnávací 
literatury na Karlově univerzitě v Tübingenu se rozhodl studovat film, nejdřív na 
hollywoodské Columbia College (CCH) a pak v kurzu Amerického filmového institutu (AFI), 
který absolvoval snímkem Nebesa!. Vrátil se do Německa, kde pracoval jako scenárista, mj. 
na třech epizodách populárního krimiseriálu Tatort (Místo činu – TV), a režíroval také dva 
autorské celovečerní filmy. Znovu odešel do Spojených států a podařilo se mu uplatnit se v 
Hollywoodu zručně natočenými žánrovými snímky, z nichž nejlepší byla akční komedie 
RED. Největší divácký ohlas mu zatím zajistil podíl na filmové sérii podle dystopických 
románů Veronicy Rothové z tzv. Povstalecké trilogie. Režíroval také pilotní díl úspěšného 
kriminálního seriálu Lie to Me (2009-11, Anatomie lži – TV). – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) střm. gangsterka z kalifornské pouště Heaven! (1993, Nebesa!; + sc.), 
kriminální thriller Tattoo (2002, Tetování; + sc.), černá komedie o studentovi postiženém 
zhoubnou nemocí Eierdiebe (2003, Zloději vajec; + sc.), v níž zpracoval vlastní zážitky, 
psychologický thriller Tajemný let (2005, Flightplan) s Jodií Fosterovou v úloze vyděšené 
matky, jejíž dcerka se ztratí na palubě letadla, romantický milostný příběh podle 
fantastického bestselleru Audrey Niffeneggerové Zakletý v čase (2008, The Time Traveler’s 
Wife) s Ericem Banou a Rachel McAdamsovou, adaptace komiksu o vysloužilých tajných 
agentech RED (2010, Red) s Brucem Willisem, Morganem Freemanem, Johnem 
Malkovichem a Helen Mirrenovou, akční duchařská veselohra R.I.P.D. – URNA: Útvar 
rozhodně neživých agentů (2013, R.I.P.D.; + spol. píseň) s Jeffem Bridgesem a Ryanem 
Reynoldsem, další dva díly úspěšné sci-fi série Rezistence (2015, Insurgent) a Série 
Divergence: Aliance (2016, The Divergent Series: Allegiant). -mim- 
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Short Skin 
barevný, psychologický, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, dlouhý – 86 min. 
 
Původní název: Short Skin: I dolori del giovane Edo. Země původu: Itálie. Výrobce: La Règle 
du Jeu. Koprodukce: Asmara Films. Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 7.7.2016. Mluveno: 
italsky (titulky). – Láska nemusí vždycky bolet. 
 
Distribuce: Film Europe.  
 
AUTOŘI: Režie: Duccio Chiarini. Námět: Duccio Chiarini, Ottavia Madedduová, Miroslav 
Mandic. Scénář: Duccio Chiarini, Ottavia Madedduová, Marco Pettenello. Kamera: Baris 
Ozbicer. Architekt: Ilaria Fallacaraová. Návrhy kostýmů: Ginevra De Carolisová. Masky: Alice 
Gentiliová. Střih: Roberto Di Tanna. Zvuk: Iacopo Pineschi. Výkonná produkce: Ginevra 
Elkannová, Francesca Zanzaová. Producent: Duccio Chiarini, Babak Jalali. Hudba: 
Woodpigeon. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Matteo Creatini (Edoardo), Francesca Agostiniová (Bianca), Nicola Nocchi (Arturo), 
Miriana Raschillàová (Elisabetta), Bianca Ceravoloová (Olivia), Bianca Nappiová (Daniela), 
Michele Crestacci (Roberto), Francesco Acquaroli (lékař), Crisula Stafidaová (Pamela), Anna 
Ferzettiová (Anna), Lisa Granuzza Di Vitaová (Lara).  
 
České titulky: Hana Čížková (Filmprint Digital).  
 
Snímek Short Skin je celovečerním hraným debutem Duccia Chiariniho (nar. 1977), který také 
napsal scénář a film produkoval. – Od dětství má Edoardo (Edo) zúženou předkožku. Teď je 
mu sedmnáct, tráví léto s matkou Danielou, otcem Robertem, s asi desetiletou sestrou 
Oliviou a s nadrženým psem Teaganem v rodinném domě v městečku nedaleko Pisy. S 
kamarádem Arturem, který mluví pořád o sexu, tráví hodně času v sousedních rybářských 
domcích na moři nedaleko břehu. Oba jsou panici. Do protějšího domu přijede k babičce 
Edova stejně stará kamarádka Bianca; rozešla se s přítelem a doufá, že ji vzali do Paříže na 
Sorbonnu. Edovi se o ní zdají erotické sny. Arturo pozve do rybářského domku Elisabettu 
(Elu) a její kamarádku Laru. Zná je ze školy. Prý jsou nymfomanky. Edo si s Elou povídá o 
knihách. Když ho chce dívka políbit, je odmítavý. Mladíka trápí zúžená předkožka. U lékaře se 
dozví, že jeho problém se jmenuje fimóza. Řešením je operace, ale z té má Edo strach. 
Dostane tedy kortikoidovou mast a lubrikanty. Má zkoušet masturbovat. Rodiče odjedou s 
Olivií k tetě do Sieny. Arturo objedná Edovi prostitutku Pamelu, kterou však mladík odmítne. 
Daniela s Olivií se nečekaně vrátí; žena přišla na to, že je jí manžel nevěrný s jejich přítelkyní 
Annou, a vyhodila ho. Biancu nepřijali na Sorbonnu. Povídají si o tom s Edem v rybářském 
domku a pak se políbí. Začnou se milovat, ale mladík musí přestat. Edo se svěří otci, bydlícím 
v hotelu. K operaci je nutný souhlas rodičů. Když se mladík vrátí z nemocnice, Bianca právě 
odjíždí za prací do Paříže. Na poslední kontrole lékař mladíkovi doporučí, aby kvůli svému 
duševnímu zdraví začal co nejdříve se sexem. Před odjezdem za Biancou do Francie přijde 
mladík o panictví se vstřícnou Elou. Zdá se, že se rodiče dají znovu dohromady. – Civilní 
snímek o první lásce je citlivou sondou do dospívání, v tomto případě hořce okořeněném 
zúženou předkožkou, rodinnou krizí a prostořekou hrdinovou sestrou. –kat- 
  



430 
 

Schneider vs. Bax 
barevný, thriller, černá komedie, 18 přístupnost, 1:2,35, 2–D, DVD–K, BRD–K, Dolby Digital, 
dlouhý – 93 min. 
 
Původní název: Schneider vs. Bax. Země původu: Nizozemsko. Výrobce: Graniet Film BV / 
Czar Film / VARA / Mollywood (koprodukce) / Eurimages (podpora). Rok copyrightu: 2015. 
Premiéra: 31.3.2016. Mluveno: nizozemsky (titulky). – Vstát. Zabalit svačinu. Políbit 
manželku. Zabít Ramona Baxe. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Nizozemí: Biddinghuizen, Lauwersoog, Tetjehorn. 
 
AUTOŘI: Režie: Alex van Warmerdam. Scénář: Alex van Warmerdam. Kamera: Tom Erisman. 
Architekt: Geert Paredis. Návrhy kostýmů: Stine Gudmundsen–Holmgreenová. Masky: 
Marike Willard–Hoogveldová. Střih: Job ter Burg. Zvuk: Peter Warnier. Výkonná produkce: 
Berry van Zwieten. Producent: Marc van Warmerdam. Koproducent: Eurydice Gyselová, 
Koen Mortier, Robert Kievit. Vizuální efekty: Dennis Kleyn (supervizor), Albert van Vuure 
(supervizor). Hudba: Alex van Warmerdam. Koordinátor kaskadérů: Willem de Beukelaar, 
Marco Maas, Nicolas de Pruyssenaere. 
 
Hrají: Alex van Warmerdam (Ramon Bax), Maria Kraakmanová (Francisca), Tom 
Dewispelaere (Schneider), Gene Bervoets (Mertens), Annet Malherbeová (prostitutka Gina), 
Henri Garcin (Gerard), Eva van de Wijdevenová (Nadine), Bart Harder (Jules), Pierre Bokma 
(pasák Bolek), Loes Haverkortová (Lucy), Ali Zijlstraová (Loetje), Mike Reus (správce), Fay 
Bakkerová (Schneiderova starší dcera), Rosa Bakkerová (Schneiderova mladší dcera), Renzo 
van Cleemputte (slepý chlapec v halucinaci). 
 
České titulky: Tereza Benhartová (Filmprint Digital). 
 
Snímek Schneider vs. Bax nizozemského režiséra a představitele jedné z titulních rolí Alexe 
van Warmerdama se pohybuje mezi vyvražďovacím thrillerem a černou komedií. Nedosahuje 
však účinku ani v jednom žánru. Pár drobných vtipných momentů a nadsázku, kdy se dva 
nájemní vrazi snaží navzájem zabít, přebíjí řada nelogičností. – I v den svých narozenin je 
nájemný vrah Schneider pověřen „zákazníkem“ Mertensem likvidací spisovatele Baxe, 
údajně vraha dětí, který mešká v nepřístupném bungalovu u jezera. Bax vyhodí milenku 
Nadine kvůli ohlášenému příjezdu dcery Franciscy. Jezero se nachází v chráněné oblasti; 
správce sem Schneidera nepustí. Zabiják se musí vrátit do svého skladu kvůli výměně vozu a 
převleku. Když sem vtrhne postarší prostitutka Gina, prchající před svým pasákem, vrah oba 
zneškodní. V novém přestrojení, inspirovaném podobou omráčeného pasáka, se s Ginou 
znovu vydá k jezeru. Přijede Francisca; je psychicky na dně, ale marně žádá od otce pomoc. 
Proto uteče do močálů a skryje se v polorozbořené chýši. Bax je také nájemný zabiják a 
Mertens ho pověřil zabitím Schneidera, jehož k němu vylákal (prý je to vrah dětí). Čeká na 
svého kolegu, který ovšem kvůli záměně Mertensovy sms zjistí, že po něm Bax jde. Za 
spisovatelem dorazí jeho otec Gerard s mladou milenkou Loetje. Bax dá oběma speed a 
vilného starce pošle do močálů pro Franciscu. Do bungalovu se vrátí Nadine s přítelem 
Julesem, chtějí jej vykrást. Bax je překvapí a ustřelí mladíkovi část palce. Děda začne vnučku v 
chýši osahávat. Francisca jej ubodá a mrtvolu schová do močálu. Vrátí se do bungalovu a 
přizná se otci. Ten nad jejím činem mávne rukou a dá jí speed na uklidnění. Pošle pryč 
Nadine, Julese i Loetje. Dcera má také odjet, ale protože je mu zle z drog, zůstane u něj. 
Schneider se za pomoci Giny zbaví správce a chce, aby prostitutka přiměla Franciscu k 
opuštění bungalovu. Ale ta odmítne a otec jí odhalí svoji pravou profesi. Schneider pošle 
zajatého Mertense v loďce na jezero jako rybáře. Bax jej zastřelí a záhy zjistí, že zabil klienta. 
Schneider ostřeluje bungalov z protějšího břehu. Dcera s otcem se pokusí uprchnout autem. 
Bax zemře a Francisca se jej vydá pomstít. Schneider omylem zabije Ginu. Dívka se schová v 
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chýši. Když zabiják vtrhne do chýše, sedí před ním žena úplně nahá. Schneider ji nechá být. 
Vrátí se domů, kde na někoho s oslavou čeká manželka Lucy (nic netušící o jeho pravém 
povolání) s dvěma dcerkami a s přáteli. –jl– 
 
ALEX VAN WARMERDAM (vl. jm. Alexander Lucas Maria van Warmerdam, nar. 14.8.1952, 
Haarlem, Severní Holandsko), studoval grafický design a malbu na amsterdamské 
Akademii Gerrita Rietvelda. S bratry Marcem van Warmerdamem (nar. 1954), pozdějším 
divadelním a filmovým producentem, a hudebníkem Vincentem van Warmerdamem (nar. 
1956), byli spoluzakladateli hudebně divadelních společností Hauser Orkater (1972) a De 
Mexicaanse Hond (1980), které uváděly jeho hry, v nichž též účinkoval a podílel se na 
výpravě. Po několika krátkých a televizních filmech debutoval v roce 1986 v celovečerní 
hrané tvorbě snímkem Abel, oceněným cenou za režii a cenou nizozemských filmových 
kritiků na Nizozemském FF 1986. Od té doby jeho díla sklidila řadu domácích i 
mezinárodních ocenění, mj. Cenu EFA za evropský mladý film (Seveřané) nebo Cenu 
FIPRESCI na MFF v Benátkách 2009 (Poslední dny Emmy Blankové). Z domácích uznání na 
Nizozemském FF uvádíme cenu za režii snímku Seveřané, cenu za nejlepší film Borgman, 
ceny za nejlepší scénář filmů Číšník, Poslední dny Emmy Blankové a Borgman a cenu kritiky 
za Šaty. V roce 1993 založil s Marcem produkční společnost Graniet Film, v níž realizuje své 
bizarní černé komedie, ve kterých i pravidelně hraje. Je autorem románu De hand van een 
vreemde (Cizincova ruka). Za svou tvorbu získal prestižní Kulturní cenu prince Bernharda a 
Holandsko-vlámskou cenu pro dramatika. V roce 2010 byl hostem Febiofestu v rámci 
přehlídky svých filmů. Jeho manželkou je herečka a castingová režisérka Annet 
Malherbeová, s níž má dva syny, Meese van Warmerdama a Houka van Warmerdama. – 
Filmografie: (scénář, režie a herec, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Adelbert (1977; r. Dick 
Maas; herec), Entrée Brussels (1978; r. Frans Weisz; sc., herec) a Striptease (1979), TV filmy 
Zie de mannen vallen (TV-1980, Vidět padat muže; r. Jop Pannekoek; sc., herec), Gossamer 
(TV-1980, Babí léto; r. Anton Kothuis; herec) a Graniet (TV-1982, Žula), kr. f. De stedeling 
(1984, Měšťák), absurdní komedie Abel (1986 - TV), surrealistická černá komedie De 
noordelingen (1992, Seveřané - TV), hořká komedie, sledující „příběh“ dámských šatů, De 
jurk (1996, Šaty; + prod. - TV), milostná komedie o negramotném venkovanovi, jemuž 
manželka najme mladou učitelku, Kleine Teun (1998, Malý Tony; + prod., hudba), černá 
komedie na motivy pohádky o Jeníčkovi a Mařence, nazvaná Grimm (2003; + prod., 
hudba), hořká komedie o smolařském titulním hrdinovi Ober (2009, Číšník; + prod.), černá 
komedie o vzpouře služebnictva v domě umírající staré ženy De laatste dagen van Emma 
Blank (2009, Poslední dny Emmy Blankové; + hudba - TV), Black Out (2012, Okno; r. Arne 
Toonen; herec - TV), černá komedie Borgman (2013, Borgman), černá kriminální komedie o 
dvou nájemných vrazích, kteří se mají vzájemně zabít, Schneider vs. Bax (2015, Schneider 
vs. Bax).  -tbk- 
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Sieranevada 
barevný, psychologický, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, dlouhý – 173 min. 
 
Původní název: Sieranevada. Země původu: Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, 
Chorvatsko, Francie. Výrobce: Mandragora, Studioul de Creatie Cinematografica al 
Ministerului Culturii (koprodukce), Produkcija 2006 Sarajevo (koprodukce), Sisters and 
Brother Mitevski (koprodukce), Spiritus Movens (koprodukce), Alcatraz Films (koprodukce), 
Arte France Cinéma (koprodukce), Iadasarecasa (koprodukce), Centrului National al 
Cinematografiei Romania (podpora), Fondacija za kinematografiju Sarajevo (podpora), 
Macedonian Film Agency (podpora), Croatian Audiovisual Centre (podpora), Region Île-de-
France (podpora), Eurimages (podpora), HBO Romania (účast), Aide aux Cinemas du monde 
(účast), CNC (účast), Ministère des Affaires Étrangeres (účast), Institut Française (účast), Arte 
France (účast). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 17.11.2016. Mluveno: rumunsky (titulky). – 
Jsme ti, na které čekáme. 
 
Distribuce: Film Europe.  
 
AUTOŘI: Režie: Cristi Puiu. Pomocná režie: Marius Olteanu (II. režie). Scénář: Cristi Puiu. 
Kamera: Barbu Balasoiu. Architekt: Cristina Barbuová. Návrhy kostýmů: Maria Piteaová, 
Doina Raducutová. Masky: Mojca Gorogranc Petrushevská. Střih: Letitia Stefanescuová, 
Ciprian Cimpoi, Iulia Muresanová. Zvuk: Jean Paul Bernard, Filip Muresan, Christophe 
Vingtrinier. Výkonná produkce: Oana Giurgiuová. Producent: Anca Puiuová. Koproducent: 
Mirsad Purivatra, Lucian Pintilie, Labina Mitevská, Teona Mitevská, Vuk Mitevski, Zdenka 
Goldová, Laurence Clerc, Olivier Théry Lapiney. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
 
Hrají: Mimi Branescu (Lary), Judith Stateová (Sandra), Bogdan Dumitrache (Relu), Dana 
Dogaruová (paní Mirica), Sorin Medeleni (Tony), Ana Cionteaová (teta Ofelie), Rolando 
Matsangos (Gabi), Catalina Mogaová (Laura), Marin Grigore (Sebi), Tatiana Iekelová (teta 
Evelina), Marian Ralea (Dragoş Popescu), Ioana Craciunescuová (Magda Popescuová), 
Simona Ghitaová (Simona), Mirela Apostuová (těhotná žena), Ilona Brezoianuová (Cami), 
Ioan Davidescu (pop).  
 
České titulky: Jiří Našinec (Filmprint Digital).  
 
Ceny: MFF v Chicagu 2016: Zlatý Hugo za nejlepší film, Stříbrný Hugo za režii (Cristi Puiu). 
 
Scenárista a režisér Cristi Puiu patří k čelným představitelům současné rumunské nové vlny, 
ale v české distribuci se až nyní objevuje jeho pátý celovečerní snímek Sieranevada (název je 
režisérovou „schválností“ a nemá žádnou souvislost s příběhem), který svým námětem i 
zpracováním připomíná téměř souběžně uváděné tituly Rodinné štěstí (2016, Ernelláék 
Farkaséknal; r. Szabolcs Hajdu) nebo Je to jen konec světa (2016, Juste la fin du monde; r. 
Xavier Dolan). Jedná se o téměř tříhodinový (173 min.) popis rodinného setkání, odvíjející se 
takřka v jednotě času a místa. Žánrově se minimalistický a vesměs s nadšením přijímaný opus 
pohybuje v mantinelech psychologického dramatu a sarkastické hořké komedie. – Bukurešť. 
Tři dny po atentátu na redakci francouzského časopisu Charlie Hebdo (7.1.2015) přijíždí 
dobře situovaný lékař Lary (který však před praxí dal nedávno přednost prodeji lékařských 
zařízení) s manželkou Laurou do panelákového bytu své matky na zádušní hostinu za otce, 
který zemřel před čtyřiceti dny. Sejde se tu rozvětvená rodina a během odpoledne se tu 
odehraje řada epizod, vypovídajících o současném stavu (nejen) rumunské společnosti, o 
vzájemných generačních i rodinných animozitách i o politických názorech na celosvětové 
události. Laryho bratranec Sebi prosazuje konspirační teorie (např. kolem atentátu z 
11.9.2001) a neustále brouzdá po internetu, sestřenice Sandra má ostrý spor s tetou 
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Evelinou, zarytě obhajující komunismus, a Sandřin manžel Gabi (také lékař) se dohaduje se 
Sebim. Teta Ofelie je zoufalá kvůli roztržce s nevěrným manželem Tonym, který tu později 
udělá ještě větší dusno, což vede k Ofeliině dočasnému kolapsu. Ofeliina další dcera Cami 
přivede zcela opilou kamarádku ze Srbska, jež usne a občas se pozvrací. Laura odejde na 
nákup a vrátí se až ke konci. Všichni čekají s jídlem na popa, který se opozdí a který pak 
provede obřad za zemřelého. Stále pokračuje problém se šaty „po mrtvém“, v nichž se musí 
obdarovaný Sebi podle tradice objevit u stolu, jenže jsou mu veliké. Laryho bratr Relu, který 
je v armádě a má odjet na zahraniční misi, uvažuje o civilu. Vdova po mrtvém Nuşa se vše 
snaží udržet v chodu, avšak nemůže zabránit řadě sporů a hádek. Téměř nikoho kromě ní 
nezajímá důvod, proč se tu vlastně sešli, tedy vzpomínka na mrtvého. Jen Lary si později před 
Laurou na otce s pláčem vzpomene, ale rozhodně ne v dobrém. – Minimalisticky pojatý a 
skvěle zahraný snímek těží maximum z dané tematiky, k čemuž přispívá i kamera, těkající po 
několika místnostech ve stísněných prostorech bytu, v němž se protagonisté neustále různě 
přemísťují. -tbk- 
 
CRISTI PUIU (vl. jm. Cristian Emilian Puiu, nar. 3.4.1967, Bukurešť) se původně zajímal o 
výtvarné umění, jež začal studovat na Vysoké škole vizuálních umění v Ženevě (ESAV). Po 
roce však na téže škole přestoupil na filmová studia, jež ukončil v roce 1996, a vrátil se do 
Rumunska. Upozornil na sebe již svým celovečerním debutem Zboží nebo peníze, jenž je 
považován za iniciační dílo rumunské nové vlny a jenž mj. získal Zvláštní cenu na MF 
mladého východoevropského filmu v Chotěbuzi 2001 a Cenu FIPRESCI na MFF v Soluni 
2001. Puiu je uznáván jako její významný představitel a ve své tvorbě se zaměřuje na 
kritický obraz současné rumunské společnosti prostřednictvím stroze vyprávěných příběhů 
s prvky sarkasmu a absurdity. Jeho zatím nejoceňovanějším dílem je drama Smrt pana 
Lazaresca: Cena v sekci Určitý pohled na MFF v Cannes 2005, Zvláštní cena poroty na MFF v 
Chicagu 2005, Cena studentské poroty na MFF v Bratislavě 2005, nominace na cenu ISA za 
nejlepší film, nominace na ceny EFA za režii a scénář. Jeho krátký „jarmuschovský“ snímek 
Cigarety a káva získal ve své kategorii Zlatého medvěda na MFF v Berlíně 2004 a nominaci 
na cenu EFA, snímek Aurora Cenu v sekci Na východ od západu na MFF v Karlových Varech 
2010, a Sieranevada Zlatého Huga a Stříbrného Huga za režii na MFF v Chicagu 2016. Od 
roku 1998 je ženatý s herečkou a producentkou Ancou Puiuovou, s níž má tři děti. S 
manželkou a s Alexem Munteanuem založili v roce 2004 produkční společnost 
Mandragora. Na scénářích často spolupracuje se scenáristou a spisovatelem Razvanem 
Radulescuem. – Filmografie: (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) 
minimalistické thrillerové road movie o dramatické cestě trojice mladých lidí, převážejících 
tašku s podezřelým obsahem, Marfa si banii (2001, Zboží nebo peníze), kr. hraný f. Un 
cartus de kent si un pachet de cafea (2004, Cigarety a káva), dramatický příběh muže, který 
se ocitne v soukolí nemocniční mašinérie, Moartea dumnului Lazarescu (2005, Smrt pana 
Lazaresca - TV), další minimalistické drama o muži v životní krizi, který se stane vrahem, 
Aurora (2010; + herec - TV), v němž hrál i hlavní roli, experimentální triptych, inspirovaný 
dílem ruského spisovatele a filozofa Vladimira Solovjeva, Trois exercices d’interprétation 
(2013, Tři cvičení interpretace), segment Das Spektrum Europas (Evropské spektrum) z 
kolektivního snímku Les ponts de Sarajevo (2014, Sarajevské mosty), hořká komedie o 
jednom rodinném setkání v rámci zádušní hostiny Sieranevada (2016, Sieranevada); (podíl 
na scénáři, není-li uvedeno jinak) Niki Ardelean, colonel in rezerva (2003, Niki a Flo; r. 
Lucian Pintilie), Offset (2006; r. Didi Danquart), Francesca (2009; r. Bobby Paunescu; spol. 
prod.). -tbk- 
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Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 
barevný, dobrodružný, fantasy, adaptace, přístupný, 1:1,85, 2–D, 3-D, Dolby Atmos 5.1, 
dlouhý - 127 min. 
 
Původní název: Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children. Země původu: USA. Výrobce: 
Chernin Entertainment. Pro Twentieth Century Fox. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
29.9.2016. Mluveno: anglicky (titulky – 2-D), česky (dabováno – 2-D, 3-D)). – Od režiséra 
filmů Střihoruký Edward, Karlík a továrna na čokoládu a Alenka v říši divů. 
 
Distribuce: CinemArt (do 29.3.2018). Lokace: Belgie: Antverpy. Velká Británie: Blackpool 
(Lancashire, Anglie), Cornwall (Anglie). USA: Sun City Center (Florida), St. Petersburgh 
(Florida), Largo (Florida), Tampa (Florida), Gisonton (Florida), Treasure Island (Florida). 
 
AUTOŘI: Režie: Tim Burton. Předloha: Ransom Riggs (kniha Miss Peregrine’s Home for 
Peculiar Children, 2011, česky naposledy Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, 
nakl. Jota, Brno 2016). Scénář: Jane Goldmanová. Kamera: Bruno Delbonnel, Topher Jones 
(záběry pod vodou). Druhá kamera: Carlos De Carvalho. Architekt: Gavin Bocquet. Návrhy 
kostýmů: Colleen Atwoodová. Masky: Paul Gooch (návrhy masek, návrhy účesů), David 
White (zvláštní maskérské efekty). Střih: Chris Lebenzon. Zvuk: Tony Dawe, Samir Foco 
(design zvuku). Výkonná produkce: Derek Frey, Katterli Frauenfelderová, Nigel Gostelow, 
Ivana Lombardiová. Producent: Peter Chernin, Jenno Toppingová. Vizuální efekty: Frazer 
Churchill (supervize), Dinesh K. Bishnoi (supervize), Double Negative, MPC, Rodeo FX, 
Scanline FX, The Third Floor, One of Us. Zvláštní efekty: Neil Corbould (supervize), James L. 
Roberts (supervize), Hayley J. Williams (supervize). Hudba: Michael Higham, Matthew 
Margeson. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Chick Bernhardt, 
Rowley Irlam. 
 
Hrají: Eva Greenová (slečna Peregrinová), Asa Butterfield (Jake Portman), Chris O’Dowd 
(Franklin Portman), Allison Janneyová (dr. Golanová), Rupert Everett (ornitolog), Terence 
Stamp (Abe Portman), Ella Purnellová (Emma Bloomová), Judi Denchová (slečna Avocetová), 
Samuel L. Jackson (Barron), Kim Dickensová (Jakeova matka), O-Lan Jonesová (Shelley), 
Cameron King (Millard), Finlay MacMillan (Enoch), Lauren McCrostieová (Olive), Georgia 
Pembertonová (Fiona), Milo Parker (Hugh), Pixie Daviesová (Bronwyn), Jack Brady (pan 
Clark), Hayden Keeler-Stone (Horace), Raffiella Chapmanová (Claire), Justin Davies (Červ), 
Shaun Thomas (Dylan).  
 
Dabing: Tereza Bebarová (slečna Peregrinová), David Štěpán (Jake Portman), Dalibor Gondík 
(Franklin Portman), Zuzana Slavíková (dr. Golanová), Jan Vlasák (Abe Portman), Klára 
Nováková (Emma Bloomová), Hana Talpová (slečna Avocetová-Tenkozobcová), Tomáš 
Juřička (Barron), Irena Hrubá (Shelley), Jan Battěk (Enoch), Anna Novotná (Olive), Karolína 
Křišťálová (Fiona), Matěj Macháček (Hugh), Jindřich Žampa (Horác), Klára Hobzová 
(Bronwyn), Daniel Krejčík (Dylan). České titulky: Kateřina Hámová (překlad). Překlad české 
verze: Bronislava Grygová. Dialogy české verze: Petr Pospíchal. Režie české verze: Petr 
Pospíchal (Barrandov Studio).  
 
Adaptace stejnojmenné první části bestsellerové trilogie Ransoma Riggse Sirotčinec slečny 
Peregrinové pro podivné děti se ujal Tim Burton, spřízněný s protagonisty svou vlastní 
„podivností“ a s autorem svým smyslem pro bizarnost a absurditu. Ve vyprávění, tematicky 
odvozeném od Harryho Pottera a dalších fantasy dobrodružství, je hlavním hrdinou 
šestnáctiletý Jake Portman z Floridy, který po podivné násilné smrti milovaného dědečka 
Abea přijede s otcem na velšský ostrov Cairnholm, aby tu pátral po jeho minulosti. Objeví 
trosky sirotčince slečny Peregrinové, jenž byl v roce 1943 zničen při německém náletu. Setká 
se v ruinách s bývalými chovanci a posléze se slečnou Peregrinovou. Ta je ymbryna, tedy 



435 
 

bytost schopná vytvářet pro děti, obdařené podivnými vlastnostmi, na jejich ochranu časové 
smyčky a zároveň se může proměňovat v ptáka. Jake se tak ocitne v časové smyčce 3. září 
1943 a spřátelí se s jejími svěřenci, ponejvíce s půvabnou Emmou, jež je lehčí než vzduch 
(proto musí nosit olověné boty), jež vzduch zároveň ovládá a jež milovala v mládí jeho 
dědečka Abea, který jako jediný kdysi sirotčinec opustil a zasvětil život boji s nepřáteli. Dále 
jsou tu mj. neviditelný Millardem, Olive se schopností dělat rukama oheň, žárlivý Enoch, 
oživující neživé předměty a mnoho dalších. Spolu s nimi vzdoruje nepřátelským Netvorům 
(vedených ďábelským Barronem), požírajícím na svou záchranu dětské oči, a jejich děsivým 
sluhům, obřím bezobličejovým Stvůrám. Tady se projeví Jakeova podivnost: je po dědovi 
jediný, kdo je schopen Stvůry vidět. Proto s pomocí ostatních chovanců a také slečny 
Avocetové (jíž Barron zničil její časovou smyčku) zachrání jejich svět před zánikem a osvobodí 
slečnu Peregrinovou, které se zmocnil Barron, i za cenu vybombardování sirotčince a zániku 
jejich smyčky. Díky tomu se později setká s dědou, který vzhledem ke změněné minulosti 
nezahynul. Sám se vrací za Emmou a ostatními... – Tim Burton mohl díky knižní předloze, jež 
vznikla na základě podivných fotografií, které Riggs sbírá, naplno uplatnit svůj originální styl, 
opřený o svéráznou vizualitu a o detailní práci s různými motivy a prvky.   -tbk- 
 
TIM BURTON (vl. jm. Timothy Walter Burton, nar. 25.8.1958, Burbank, Kalifornie) získal na 
základě svých amatérských pokusů od Walt Disney Company stipendium ke studiu 
animace na Kalifornském uměleckém institutu (CalArts) v Santa Claritě. Po absolutoriu 
(1979) začal pracovat jako pomocný animátor u Disneyho, kde se např. podílel na 
celovečerních animovaných snímcích The Fox and the Hound (1981, Liška a pes – V), The 
Black Cauldron (1985, Černý kotel – V) a na průkopnické sci-fi Tron (1982 – V). Samostatně 
natočil šestiminutový animovaný film Vincent (1982), inspirovaný a vyprávěný jeho 
dětským idolem Vincentem Pricem, oceněný na řadě festivalů a uvedený i v komerční 
distribuci. U Disneyho ještě realizoval dva hrané snímky, středometrážní pohádku Hansel 
and Gretel (1982, Jeníček a Mařenka) s asijským hereckým obsazením a půlhodinovou 
parodii na Frankensteina, nazvanou Frankenweenie (1984). Oba tituly se však vymykaly 
disneyovskému pojetí dětské zábavy a ukončily jeho působení u studia. Burton natočil 
příběh o Aladinovi do seriálu Shelley Duvallové Faerie Tale Theatre a přispěl segmentem 
The Jar (Láhev) podle povídky Raye Bradburyho do antologie Alfred Hitchcock Presents 
(Příběhy Alfreda Hitchcocka – TV). Excentrický komik Pee-wee Herman (Paul Reubens) si 
ho vybral jako režiséra svého filmu Pee-wee a jeho dobrodružství a po nečekaném 
diváckém ohlasu snímku se Burton uchytil u Warner Brothers. V rámci mainstreamové 
hollywoodské produkce se snažil uplatnit vizuální originalitu a vynalézavost, smysl pro 
absurdní detaily a hlavně zálibu v temných příbězích. Největšího komerčního úspěchu 
dosáhl prvním dílem Batmana i přes kontroverze, spojené s obsazením titulní postavy 
Michaelem Keatonem. Burtonovy další filmy se však setkaly se smíšeným přijetím, 
zejména přehnaně temný sequel Batman se vrací. Převážně kladný ohlas měly Velká ryba 
(nominace na Cenu BAFTA za režii) a zejména Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street 
(Cena NBR a nominace na Zlatý glóbus za režii). Nadšení odborné veřejnosti provázelo jeho 
loutkovou tvorbu, především tituly Mrtvá nevěsta Tima Burtona (nominace na Oscara za 
animovaný film) a Frankenweenie: Domácí mazlíček (Cena LAFCA, nominace na Oscara, na 
Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za animovaný film). Vytvořil stálý tým spolupracovníků, mezi 
něž patří zejména skladatel Danny Elfman, výtvarník Rick Heinrichs, střihač Chris Lebenzon 
a herec Johnny Depp. Režíroval dva videoklipy rockové skupiny The Killers (Bones; Here 
With Me) a byl výkonným producentem animovaných TV seriálů Beetlejuice (1989-91), 
oceněného denní Emmy za nejlepší animovaný program, Family Dog (1993, Rodinný pes) a 
neprodaného pilotního filmu Lost in Oz (2000, Ztraceni v zemi Oz). Jako producent zaštítil i 
některé projekty svých kolegů, např. animované snímky Henryho Selicka. Je autorem 
sbírky povídek Trudný konec Ústřičného chlapečka a jiné příběhy (1997, česky 2005) a 
obsáhlé kompilace vlastních výtvarných konceptů a ilustrací The Art of Tim Burton (2009). 
Na sklonku března 2014 navštívil Prahu, kde se společně se svým dvorním skladatelem 
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zúčastnil koncertu Hudba Dannyho Elfmana z filmů Tima Burtona a zahájil velmi úspěšnou 
výstavu Tim Burton a jeho svět, představující jeho výtvarné exponáty. Za své dílo byl mj. 
oceněn na MFF v Benátkách (2007) a v Moskvě (2012), na Festivalu fantastických filmů v 
Amsterdamu (2008), francouzským Řádem umění a literatury (2010) a čestným členstvím v 
Britském filmovém institutu (2012). Měl za manželku německou umělkyni Lenu 
Giesekeovou (1989-91) a pak žil s modelkou a herečkou Lisou Marie (1992-2000). Jeho 
životní družkou byla v letech 2001-2014 herečka Helena Bonham Carterová (nar. 1966), jež 
účinkovala ve většině jeho snímků a s níž má dvě děti. – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) rodinná veselohra Pee-wee’s Big Adventure (1985, Pee-wee a jeho 
dobrodružství; + herec – TV), pohádka Aladdin and His Wonderful Lamp (TV-1986, 
Aladinova kouzelná lampa – V), duchařská komedie Beetle Juice (1988, Beetlejuice – V), 
dobrodružství známého komiksového ochránce práva Batman (1989, Batman), fantastický 
příběh umělého chlapce Střihoruký Edward (1990, Edward Scissorhands; + spol. nám., spol. 
prod.), v němž použil řadu autobiografických prvků, pokračování úspěšného snímku 
Batman se vrací (1992, Batman Returns; + spol. prod.), životopis nejhoršího filmového 
režiséra všech dob Ed Wood (1994, Ed Wood; + spol. prod.), sci-fi komedie Mars útočí! 
(1996, Mars Attacks!; + spol. prod.), ovlivněná poetikou 50. let, adaptace klasické novely 
Washingtona Irvinga Ospalá díra (1999, Sleepy Hollow), natočená jako pocta hororům 
anglického studia Hammer, internetový anim. seriál o podivném superhrdinovi The World 
of Stainboy (2000, Flekův svět; + spol. sc., spol. prod.), nová verze Boulleova sci-fi románu 
Planeta opic (2001, Planet of the Apes), fantastický snímek podle románu Daniela Wallace 
Velká ryba (2003, Big Fish), adaptace dětské knížky Roalda Dahla Karlík a továrna na 
čokoládu (2005, Charlie and the Chocolate Factory), anim. horor Mrtvá nevěsta Tima 
Burtona (2005, Corpse Bride; spol. nám., spol. režie Mike Johnson, spol. prod.), krvavý 
muzikál Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street (2007, Sweeney Todd: The Demon 
Barber of Fleet Street), opulentní adaptace klasické předlohy Lewise Carrolla Alenka v Říši 
divů (2010, Alice in Wonderland), hororová komedie podle stejnojmenného TV seriálu 
Temné stíny (2012, Dark Shadows), anim. remake vlastního střm. filmu Frankenweenie: 
Domácí mazlíček (2012, Frankenweenie; + spol. nám., spol. prod.), skutečný příběh malířky 
Margaret Keaneové Big Eyes (2014, Big Eyes; + spol. prod.) s Amy Adamsovou a 
Christophem Waltzem, adaptace fantasy románu Ransoma Riggse Sirotčinec slečny 
Peregrinové pro podivné děti (2016, Miss Peregrine’s Home for Peculiars Childern) s Evou 
Greenovou; (produkce, výkonná produkce či podíl na nich, není-li uvedeno jinak) Singles 
(1992, Singles; r. Cameron Crowe; herec), Hoffa (1992, Hoffa; r. Danny DeVito; herec), 
anim. f. The Nightmare Before Christmas (1993, Ukradené Vánoce Tima Burtona; r. Henry 
Selick; + nám. – V), Cabin Boy (1993, Plavčíkem proti své vůli; r. Adam Resnick – TV), 
Batman navždy (1995, Batman Forever; r. Joel Schumacher), anim. f. James and the Giant 
Peach (1996, James a obrovská broskev; r. Henry Selick – TV), anim. f. Číslo 9 (2009, 9; r. 
Shane Acker), Muži v černém 3 (2012, Men in Black 3; r. Barry Sonnenfeld; herec), 
Abraham Lincoln: Lovec upírů (2012, Abraham Lincoln: Vampire Hunter; r. Timur 
Bekmambetov), Alenka v říši divů: Za zrcadlem (2016, Alice Through the Looking Glass; r. 
James Bobin). -mim-  
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Sladké sny 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 134 min. 
 
Původní název: Fai bei sogni. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce: IBC Movie, Kavac Film, 
Ad Vitam, Rai Cinema (koprodukce), Arte France (účast), Impresa Pizzarotti (spolupráce), 
Banca Sella Patrimoni (spolupráce), Canal Plus (účast), Ciné Plus (účast). Rok copyrightu: 
2016. Premiéra: 15.12.2016. Mluveno: italsky (titulky). – Vše o jeho matce. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Itálie: Turín (Piemont), Řím. Bosna a Hercegovina: Sarajevo. 
 
AUTOŘI: Režie: Marco Bellocchio. Předloha: Massimo Gramellini (kniha Fai bei sogni, 2012, 
Ať máš sladké sny). Scénář: Valia Santellaová, Marco Bellocchio, Edoardo Albinati. Kamera: 
Daniele Cipri. Architekt: Marco Dentici. Návrhy kostýmů: Daria Calvelliová. Střih: Francesca 
Calvelliová. Zvuk: Gaetano Carito, Lilio Rosato. Výkonná produkce: Simone Gattoni. 
Producent: Beppe Caschetto. Koproducent: Alexandra Henochsbergová. Vizuální efekty: 
Paola Trisoglioová (design, produkce), Stefano Marinoni (supervize), Visualogie. Zvláštní 
efekty: Franco Galiano (supervize). Hudba: Carlo Crivelli. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Hudební dramaturgie: Fabrizio Cacopardo (hudební supervize), Paola Vanoni (hudební 
supervize).  
 
Hrají: Valerio Mastandrea (Massimo), Bérénice Bejoová (Elisa), Guido Caprino (Massimův 
otec), Nicolò Cabras (malý Massimo), Dario Delpero (teenager Massimo), Barbara Ronchiová 
(Massimova matka), Emmanuelle Devosová (Enricova matka), Fausto Russo Alesi (Simone), 
Piera Degli Espostiová (Simonova matka), Roberto Herlitzka (otec Abisso), Fabrizio Gifuni 
(Athos), Miriam Leoneová (Agnese), Pier Giorgio Bellocchio (desperado), Arianna 
Scommegnaová (kmotra), Bruno Torrisi (kmotřin manžel), Manuela Mandracchiaová (Elizina 
teta), Giulio Brogi (Cavalieri), Roberto Di Francesco (otec Baloo), Dylan Ferrario (Enrico), 
Monica Pisedduová, Linda Messerklingerová.  
 
České titulky: Anna Kareninová (Filmprint Digital).  
 
Známý italský režisér Marco Bellocchio natočil psychologické drama Sladké sny na motivy 
autobiografické knihy novináře a spisovatele Massima Gramelliniho. Děj se odvíjí v různých 
časových rovinách, daných vzpomínkami novináře Massima na minulost, spjatou s podivnou 
smrtí matky, když mu bylo devět let. Na ploše několika desetiletí se odehrávají soukromé i 
celospolečenské události, přičemž na konci dojde ke katarznímu rozuzlení. V osudu muže, 
který se dlouhá léta nedokáže vyrovnat s rodinnou tragédií, se odrážejí stavy moderního 
člověka, trpícího navzdory zjevnému blahobytu nejistotou a depresemi. – Turín 1969. 
Devítiletý Massimo si dobře rozumí s maminkou. Jeho hrdinou je tajemná postava 
Belphégora, fantoma Louvru, jehož příběhy spolu sledují v televizi. Jednou v noci jej však 
probudí výkřik. Vidí, jak nějací muži odvádějí otce a o něj samého se postará kmotra s 
manželem. Později tatínek synka zavede ke knězi, který mu řekne, že maminka zemřela. 
Chlapec to odmítá přijmout a trápí ho to i v dospělejším věku, kdy na něj zapůsobí smyslná 
matka přítele Enrica. Dospělý Massimo má známost s půvabnou Agnese. Pracuje jako 
novinář. Je svědkem toho, jak se zastřelí boháč Athos, jehož přišla zatknout policie. Jako 
válečný reportér navštíví v roce 1993 Sarajevo. V Římě při vzpomínce na matku dostane 
panickou ataku, z níž mu pomůže krásná lékařka Elisa. - Massimo si vybavuje diskusi se 
starým knězem, týkající se víry v Boha a matčiny smrti, i na to, jak mu otec tvrdil, že maminka 
zemřela na srdeční zástavu. – Massimo získá popularitu, když v novinách odpoví na dopis 
čtenáře, který nenávidí svou matku. Opět se setká s Elisou na oslavě diamantové svatby 
jejích prarodičů. – Massimo vyklízí byt po zemřelém otci. Zavolá kmotře, aby mu s tím 
pomohla. Znovu se jí ptá na matčinu smrt a ona mu mlčky ukáže staré noviny se zprávou o 
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tragédii: jeho matka vyskočila kvůli depresím z okna. Massimo staré ženě trpce vyčte, že mu 
všichni celý život lhali. Uklidnění nalezne u milující Elisy. - Pod stejným českým názvem se u 
nás hrál americký snímek o folkové zpěvačce Patsy Clineové Sladké sny (1985, Sweet 
Dreams; r. Karel Reisz). -tbk- 
 
MARCO BELLOCCHIO (nar. 9.11.1939, Bobbio, Piacenza, Emilia-Romagna) vyrůstal v 
konzervativní rodině a byl vychováván v přísně náboženském duchu, což se později 
projevilo v jeho odporu k tradičním společenským hodnotám. Studoval režii a scenáristiku 
na Centro Sperimentale di Cinematografia v Římě (1959-62). Již během školy natáčel 
krátké hrané snímky a dokumenty. S podporou producenta Enza Dorii natočil svůj 
oceňovaný debut, psychologické drama o morálním rozkladu středostavovské rodiny Pěsti 
v kapsách. Doria financoval i jeho druhý snímek Čína je blízko (1967) o revoltující mládeži z 
buržoazního prostředí, hlásící se k maoismu. Ve svých filmech Bellocchio často útočí 
provokativní formou na tradiční hodnoty a instituce italské společnosti jako jsou rodina a 
náboženství. Používá autobiografické prvky a netají se svou levicovou orientací. V 
některých snímcích vychází z literárních předloh (Luigi Pirandello, Anton Pavlovič Čechov, 
Raymond Radiguet, Heinrich von Kleist), přičemž je často aktualizuje. V průběhu doby se 
proměňoval jeho filmový styl od dokumentaristicky pojatého vyprávění až k barevné 
vizuální stylizaci a užití detailů, vyjadřujících pocity postav. Z mnoha filmových ocenění 
připomínáme: Čína je blízko – Cena FIPRESCI na MFF v Benátkách 1967; Filmová kamera – 
Cena FIPRESCI na MFF v Berlíně 1979; Skok do prázdna – Donatellův David za režii; 
Odsouzení – Stříbrný medvěd ex aequo na MFF v Berlíně 1991; Dobrý den, noci! – Cena za 
scénář na MFF v Benátkách 2003, Cena FIPRESCI v rámci Evropských filmových cen; Zvítězit 
– Stříbrný Hugo na MFF v Chicagu 2009, Donatellův David za režii; Krev mé krve – Cena 
FIPRESCI na MFF v Benátkách 2015. Obdržel několikrát cenu za celoživotní dílo na 
mezinárodních filmových festivalech v Moskvě (1999), v Taormině (2010), v Istanbulu 
(2010), v Avellinu (2007), v Benátkách (2011) nebo v Locarnu (1976; 2015). Za celoživotní 
dílo získal v Itálii také Donatellova Davida (2014). V roce 2016 převzal na Febiofestu cenu 
Kristián za přínos světové kinematografii. Jeho manželkou je herečka Gisella Burinatoová 
(nar. 1946); jejich dcera Ellena Bellocchioová je herečka, syn Pier Giorgio Bellocchio je 
hercem a producentem. – Filmografie: (dokumentární filmy, režie, scénář či podíl na něm, 
není-li uvedeno jinak) kr. f. Collage di Piazza del popolo (1962, Koláž Lidového náměstí) a 
Viva il 1º maggio rosso proletario! (1968, Ať žije první rudý proletářský máj!; + prod.), Il 
popolo calabrese ha rialzato la testa (1969, Kalábrijský lid znovu pozvedl hlavu; + prod.), 
Matti da slegare/Nessuno o tutti (1975, Blázni k osvobození; spol. r. Silvano Agosti, Sandro 
Petraglia, Stefano Rulli), La macchina cinema (1979, Filmová kamera; spol. r. Silvano 
Agosti, Sandro Petraglia, Stefano Rulli), účast na kolektivních dokumentech Degenerazione 
(1994, Degenerace; spol. režie), Roma, dodici Novembre 1994 (1995, Řím, dvanáctý 
listopad 1994; spol. režie), Sogni infranti (TV-1995, Zlomené sny; spol. režie, spol. sc.), 
epizoda La religione della storia (Náboženství historie; spol. r. Francesca Calvelliová) z TV 
série Alfabeto italiano (TV-1998, Italská abeceda), kolektivní dok. Un altro mondo è 
possibile (2001, Jiný svět je možný; spol. sc.), Addio del passato (2002, Rozloučení s 
minulostí; + spol. prod.), kolektivní dok. La primavera del 2002: L’Italia protesta, l’Italia si 
ferma (2002, Jaro 2002: Itálie protestuje, Itálie se zastavuje; spol. režie), kr. dok. Materia e 
visione (2006, Námět a vize; r. Matteo Pizzarello, Alessandro Valori; sc.); (hraná tvorba, 
režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Abasso il zio (1961, Pryč se 
strýčkem), La colpa e la pena (1961, Vina a trest) a Ginepro fatto uomo (1962, Člověk 
stvořený z jalovce), psychologické drama o epileptickém mladíkovi, který ve jménu 
anarchistické vzpoury zabije handicapované členy své rodiny, Pěsti v kapsách (1965, I 
pugni in tasca; + hlas), existenciální drama o dvou mladých revoltujících bratrech La Cina è 
vicina (1967, Čína je blízko; + hlas), epizoda Discutiamo, discutiamo (Diskutujeme, 
diskutujeme; + herec) z povídkového filmu L'amore e rabbia (1969, Láska a zuřivost), 
autobiografické psychologické retro drama, odehrávající se v 50. letech, o chlapci, který se 
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bouří proti autoritám, Nel nome del padre (1971, Ve jménu otce), kriminální thriller o 
mediálním zneužití případu brutální vraždy k politickému boji proti levici Aféra z titulní 
stránky (1972, Sbatti il mostro in prima pagina; + herec), psychologické drama o vojenské 
šikaně Marcia trionfale (1975, Triumfální pochod – TV), psychologické drama podle Antona 
Pavloviče Čechova Il gabbiano (TV-1977, Racek), příběh mladého muže, prožívajícího 
životní krizi, Vacanze in Val Trebbia (1979, Prázdniny ve Val Trebbii; + herec), Armonica a 
bocca (1979, Harmonika v ústech; r. Piero Natoli; spol. sc.), existenciální drama o 
stárnoucích sourozencích, jejichž dlouholeté soužití je poznamenáno problémy, Salto nel 
vuoto (1980, Skok do prázdna – TV), příběh revoltujícího mladíka, který se vrací domů na 
bratrův pohřeb, Gli occhi, la bocca (1982, Oči, ústa), historické drama podle hry Luigiho 
Pirandella Jindřich IV. (1984, Enrico IV), psychologické drama podle románu Raymonda 
Radigueta o nymfomance, která naváže milostný vztah s pragmatickým studentem, Il 
diavolo in corpo (1986, Ďábel v těle), mysteriózní drama o psychiatrovi, který se zamiluje 
do své pacientky, La visione del sabba (1988, Vize sabatu; + spol. střih), soudní drama o 
profesorovi, obviněném ze znásilnění, La condanna (1990, Odsouzení), kr. f. podle hry 
Luigiho Pirandella L’uomo dal fiore in bocca (1993, Muž s květinou v ústech), psychologické 
drama o mladíkovi, jemuž setkání s němou dívkou odhalí nový smysl života, Il sogno della 
farfalla (1994, Sen o motýlovi; + spol. prod.), historické drama podle Heinricha von Kleista 
Il principe di Homburg (1997, Princ z Homburgu; + spol. prod. – TV), kr. f. Elena (1997), 
psychologické drama podle novely Luigiho Pirandella La balia (1999, Chůva; + spol. prod.), 
kr. filmy Nina (1999), Un filo di passione (2000, Vlákno vášně), L'affresco (2000, Freska) a Il 
maestro di coro (2001, Sbormistr), mysteriózní drama s autobiografickými prvky Il sorriso 
della mia madre/L’ora di religione (2002, Úsměv mé matky/Hodina náboženství; + spol. 
prod., herec), kr. filmy Oggi è una bella giornata (2002, Dnes je krásný den) a Appunti per 
un film su Zio Vania (2002, Poznámky k filmu o Strýčku Váňovi), komorní drama podle 
knihy Anny Laury Braghettiové a Paoly Tavellaové o vztahu politika Alda Mora a jeho 
únosců Dobrý den, noci! (2003, Buongiorno, notte!; + spol. prod., herec), Radio West 
(2003; r. Alessandro Valori; spol. sc.), psychologické drama o režisérovi, který dostane 
nabídku natočit svatbu dcery zchudlého aristokrata, Il regista di matrimoni (2006, 
Sňatkový režisér; + spol. prod.), psychologické drama s autobiografickými prvky Sorelle 
(2006, Sestry), stylizovaný životopisný film o Benitu Mussolinim Zvítězit (2009, Vincere), 
psychologické drama, navazující na příběh Sester, Sorelle mai (2010, Nikdy sestry), záznam 
opery Rigoletto a Mantova (TV-2010, G. Verdi: Rigoletto - TV), mozaika příběhů, spojených 
s mladou ženou, která je sedmnáct let v kómatu, Bella addormentata (2012, Spící kráska), 
historický thriller Sangue di mio sangue (2015, Krev mé krve), drama podle 
autobiografického románu Massima Gramelliniho o muži, který je od dětství 
traumatizován ztrátou matky, Sladké sny (2016, Fai bei sogni), kr. f. Pagliacci (2016, 
Komedianti + prod.); (herec, není-li uvedeno jinak) Francesco dʹAssisi (1966, František z 
Assisi; r. Liliana Cavaniová), N.P. - Il segreto (1971, N.P. - Tajemství; r. Silvano Agosti; hlas), 
Canterburské povídky (1971, I racconti di Canterbury; r. Pier Paolo Pasolini; hlas), Pianeta 
Venere (1973, Planeta Venuše; r. Elda Tattoliová), Tutto in comune (1974, Vše společné; r. 
Amerigo Alberani), Salò aneb 120 dnů Sodomy (1975, Salò o le 120 giornate di Sodoma; r. 
Pier Paolo Pasolini), A un millimetro dal cuore (2002, V jednom milimetru ze srdce; r. Iole 
Natoliová), kr. f. Caro Paolo (2013, Drahý Paolo; r. Donata Gallová). -jš- 
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Smrt ve tmě 
barevný, thriller, 15 přístupnost, 1:2,39, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 89 min. 
 
Původní název: Don’t Breathe. Země původu: USA. Výrobce: Good Universe. Pro Screen 
Gems, Stage 6. Ve spolupráci s Ghost House Pictures. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 
1.9.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Tento dům vypadal jako snadný cíl. Dokud nezjistili, 
kdo je uvnitř. 
 
Distribuce: Falcon (do 31.8.2018). Lokace: USA: Michigan - Detroit. Maďarsko. 
 
AUTOŘI: Režie: Fede Alvarez. Scénář: Fede Alvarez, Rodo Sayagues. Kamera: Pedro Luque. 
Architekt: Naaman Marshall. Návrhy kostýmů: Carlos Rosario. Masky: Carla Vincenzinoová 
(návrhy masek a účesů). Střih: Eric L. Beason, Louise Fordová, Gardner Gould. Zvuk: Csaba 
Major. Výkonná produkce: Nathan Kahane, Joe Drake, Erin Westermanová, J.R. Young, 
Mathew Hart. Producent: Sam Raimi, Rob Tapert, Fede Alvarez. Koproducent: Kelli 
Konopová, Rodo Sayagues. Vizuální efekty: Alejandro Damiani (supervize). Zvláštní efekty: 
Gabor Kiszelly (supervize). Hudba: Roque Baños. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Bela Unger, Ele Bardha. 
 
Hrají: Jane Levyová (Rocky), Dylan Minnette (Alex), Daniel Zovatto (Money), Stephen Lang 
(slepec), Emma Bercoviciová (Diddy), Franciska Töröcsiková (Cindy), Christian Zagia (Raul), 
Katia Bokorová (Ginger), Sergej Onopko (Trevor).  
 
České titulky: Kateřina Hámová.  
 
Thriller Smrt ve tmě (překlad originálního názvu je Nedýchej) je po hororu Lesní duch (2013, 
Evil Dead) druhým celovečerním filmem uruguayského režiséra Feda Alvareze. Oba filmy 
spojuje herečka Jane Levyová a producent Sam Raimi. – Detroit, současnost. Sedmnáctiletá 
Rocky s vrstevníky Moneym, s nímž chodí, a s Alexem, jenž je do ní zamilovaný, vykradou 
přepychový dům. Rocky potřebuje peníze, aby mohla s mladší sestrou Diddy odjet od 
tyranské, feťácké a alkoholické matky. Money chce také vypadnout z města. Alex na vloupání 
opatřil klíče a bezpečnostní kódy (jeho otec pracuje v bezpečnostní agentuře). Money při 
prodeji kradeného zboží dostane jiný tip: na vybydleném předměstí žije veterán z války v 
Zálivu, který dostal vysoké odškodné. Prý mu mladá žena přejela dcerku. Soud ji osvobodil a 
ona zmizela. Parta zjistí, že muž je slepý a že má hlídacího psa (rotvajlera). Toho uspí 
uzenkou. Ve dvě hodiny ráno se lupiči dostanou dovnitř. Rocky musí vlézt do domu oknem a 
vypnout alarm. Money pustí do slepcovy ložnice chloroform. Hledají trezor. Muž se však 
najednou objeví u nich, sebere Moneymu pistoli a zastřelí ho. O ostatních zatím neví. Rocky 
se schová v šatně a zjistí kód trezoru, do něhož majitel uloží Moneyho zbraň. S Alexem pak 
trezor vyberou. Ale muž je objeví a pronásleduje je po domě. Zraní Alexe. Dvojice nalezne ve 
sklepě uvězněnou mladou ženu (Cindy), která přejela mužovo dítě. Osvobodí ji a objeví 
padací dveře ven. Za těmi však už čeká jejich ozbrojený pronásledovatel. Zabije omylem 
Cindy, zraní Alexe a zmocní se Rocky. Má v úmyslu ji uměle oplodnit, stejně jako to udělal 
Cindy, která s ním byla těhotná. Zasáhne Alex, ale zaplatí za to životem. Rocky se podaří 
vyslat dálkovým ovladačem nouzový signál a přivolat policisty. Tvrdě zmlátí slepce, šikovně 
se zbaví psa, který se probral, a s penězi včas zmizí. – Rocky a Diddy odjíždějí do Kalifornie. 
Na nádraží dívka vidí v televizi reportáž od slepcova domu. Zraněný muž, který prý v 
sebeobraně zabil zloděje, tvrdí, že se nic neztratilo…  -kat- 
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Snowden 
barevný, životopisný, politický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 16:9, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, dlouhý – 135 min. 
 
Původní název: Snowden. Země původu: SRN, USA. Výrobce: Onda Entertainment, Endgame 
Entertainment LLC, KrautPack Entertainment (koprodukce), Deutscher Filmförderfonds 
(podpora), FilmFernsehFonds Bayern (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
10.11.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Špion Hacker Zrádce Hrdina 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Hongkong. USA: Washington, Havaj. SRN: Mnichov, 
Bodenwöhr. 
 
AUTOŘI: Režie: Oliver Stone. Pomocná režie: Rob Wilson (II. režie). Předloha: Luke Daniel 
Harding (kniha The Snowden Files: The Inside Story of The Worldʹs Most Wanted Man, 2014, 
česky Akta Snowden: Důvěrný příběh nejhledanějšího muže na světě), Anatoly Kucherena 
(kniha Time of the Octopus, 2015, Čas chobotnice). Scénář: Oliver Stone, Kieran Fitzgerald. 
Kamera: Anthony Dod Mantle. Druhá kamera: Jo Heim. Architekt: Mark Tildesley. Návrhy 
kostýmů: Bina Daigelerová. Masky: Waldemar Pokromski, Georg Korpás (zvláštní maskérské 
efekty). Střih: Alex Marquez. Zvuk: Frank Heidbrink. Producent: Moritz Borman, Eric 
Kopeloff, Philip Schulz-Deyle. Koproducent: Rene Kock, Robert S. Wilson. Animace: Ben 
Smith (režie animovaného segmentu). Vizuální efekty: Paul Graff (supervize). Zvláštní 
efekty: Claudius Rauch (supervize). Hudba: Craig Armstrong, Adam Peters. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Torsten Jerabek. 
 
Hrají: Joseph Gordon-Levitt (Edward Snowden), Shailene Woodleyová (Lindsay Millsová), 
Melissa Leoová (Laura Poitrasová), Nicolas Cage (Hank Forrester), Zachary Quinto (Glenn 
Greenwald), Tom Wilkinson (Ewen MacAskill), Rhys Ifans (Corbin OʹBrian), Scott Eastwood 
(Trevor James), Joely Richardsonová (Janine Gibsonová), Timothy Olyphant (Matt Kovar), 
Logan Marshall Green (pilot dronu), Ben Schnetzer (Gabriel Sol), LaKeith Lee Stanfield 
(Patrick Haynes). 
 
České titulky: Ondřej Beran (Filmprint Digital).  
 
Ceny: Camerimage 2016 v Bydhošti: Bronzová žába (Anthony Dod Mantle). 
 
Režisér Oliver Stone je známý jako levicově angažovaný tvůrce provokativních dramat i 
dokumentů. K těm patří i jeho dvacátý celovečerní snímek Snowden, věnovaný kauze 
devětadvacetiletého externisty NSA, bývalého zaměstnance CIA Edwarda Snowdena (nar. 
1983), pracujícího ve zpravodajských službách na pozicích systémového inženýra, 
technického konzultanta či samostatného poradce pro CIA. Sedmdesátiletý tvůrce, který 
poprvé natáčel na digitální formát, popisuje konspirativní setkání svého protagonisty s 
dokumentaristkou Laurou Poitrasovou a se sloupkařem deníku Guardian Glennem 
Greenwaldem ve dnech 3. a 4. června 2013 v hongkongském hotelu Mira, kde mladý muž 
před kamerou postupně odhaluje praktiky amerických výzvědných služeb. – Silně vlastenecky 
založený Edward Snowden nezvládne výcvik ve zvláštních vojenských jednotkách, ale uspěje 
v pohovoru do CIA. Ve výcvikovém středisku CIA Kopec ve Virginii se v roce 2006 jeho 
učitelem a mentorem stane Corbin OʹBrian a dalším mentorem počítačový expert Hank 
Forrester. Snowden začne kariéru na americké ambasádě v Ženevě, kde je s ním i přítelkyně 
Lindsay Millsová. Mladík tu pozná nečestné praktiky CIA. - Do hotelu Mira dorazí Ewen 
McAskill z Guardianu. Edward mu dá flashku, na níž je vše, co má o britské výzvědné službě. 
Ví, že ho americká vláda obviní ze špionáže, a potřebuje pomoc médií. - V operačním 
středisku NSA na havajském Oahu je Snowdenovým úkolem kontrašpionáž proti Číňanům. 
Zjistí tu, že vláda shromažďuje údaje o každém americkém občanovi a že je každý mobil 
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monitorován. Rozhodne se předat tuto informaci médiím… Článek vyjde a Snowden, 
obviněný ze špionáže, se vedle Juliana Assange rázem stane nejznámějším whistleblowerem. 
Podaří se mu uniknout z Hongkongu do Ruska. Tam uvízne, protože mu Američané zruší pas. 
Lindsay přijede za ním. – Příběh, vyprávěný svižně prostřednictvím flashbacků, nenechá 
diváka na pochybách, na čí straně režisér stojí a co si o tajných zpravodajských službách 
myslí. V závěru se objeví záběry z Ruska se skutečným Snowdenem. - O Snowdenovi natočila 
mj. právě Laura Poitrasová oscarový dokument Citizienfour (2014) a vznikl o něm i TV film 
Snowden store flugt (2015, r. John Goetz, Poul-Erik Heilbuth). –kat-  
 
OLIVER STONE (vl. jm. William Oliver Stone, nar. 15.9.1946, New York) je synem 
amerického židovského otce (původním jménem Silversteina) a francouzské matky. Po 
maturitě nastoupil na Yaleovu univerzitu, ale po dvou semestrech odešel do Vietnamu, 
kde působil jako učitel. Pak pracoval na nákladní lodi a pokoušel se psát. V roce 1967 
narukoval jako dobrovolník k pěchotě. Víc než rok bojoval v jihovýchodní Asii a byl dvakrát 
raněn (byl vyznamenán Purpurovým srdcem a Bronzovou hvězdou). Po návratu vystudoval 
film na Newyorské univerzitě (NYU) v ročníku Martina Scorseseho. Natočil tam tři krátké 
filmy Michael & Marie, Madman of Martinique (Blázen z Martiniku) a absolventský Last 
Year in Vietnam (1971, Poslední rok ve Vietnamu). Nejdříve se prosadil jako scenárista 
dramatem podle skutečného příběhu Půlnoční expres (Oscar, Zlatý glóbus). Jeho první dva 
režijní pokusy patří k podprůměrným ukázkám hororového žánru. Až od druhé poloviny 
80. let se plně uplatnil jako provokativní autor a režisér levicově orientovaných dramat, v 
nichž se zabýval zejména tématy násilí a zrady v rovině osobní i celospolečenské. Jeho 
snímky mu přinesly řadu ocenění – Salvador (nominace na Oscara za scénář, nominace na 
Cenu ISA za scénář, režii a nejlepší film), Četa (Cena za režii na MFF v Berlíně, Oscar, Zlatý 
glóbus a Cena BAFTA za režii, Cena ISA za scénář a za režii, nominace na Oscara a na Zlatý 
glóbus za scénář), Narozen 4. července (Oscar a Zlatý glóbus za režii, Zlatý glóbus a 
nominace na Oscara a na Cenu BAFTA za scénář, nominace na Oscara za nejlepší film), JFK 
(Zlatý glóbus a nominace na Oscara za režii, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu 
BAFTA za scénář, nominace na Oscara za nejlepší film), Takoví normální zabijáci (Zvláštní 
cena poroty na MFF v Benátkách, nominace na Zlatý glóbus za režii), Nixon (nominace na 
Oscara za scénář). V roce 1997 byl publikován jeho román A Child’s Night Dream (Dětský 
noční sen), jejž napsal v devatenácti letech. V rámci své společnosti Ixtlan produkuje 
kromě vlastních snímků i díla jiných, často začínajících režisérů. V poslední době se více 
věnuje dokumentární tvorbě, z níž je nejvýznamnější TV seriál Americké století očima 
Olivera Stonea; natočil také dokumenty o svých přátelích, latinskoamerických diktátorech 
Fidelu Castrovi či Hugu Chávezovi. Za výkonnou produkci dramatu o zneužívání dětí 
Obvinění: Proces s McMartinovými dostal Cenu Emmy. Jeho celoživotní dílo bylo 
vyznamenáno na MFF v Bangkoku (2004), v Dubaji (2006), v Bombaji (2010), v San 
Sebastiánu (2012), v Karlových Varech (2013) a v Sitges (2015). Nejstarší z jeho tří dětí Sean 
Stone (nar. 1984) účinkoval už od dětského věku v řadě jeho filmů a v současné době 
pracuje jako režisér a producent dokumentů. – Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li 
uvedeno jinak) dok. Street Scenes (1970, Scény z ulice; r. Martin Scorsese; spol. kam.), 
drsné drama z tureckého vězení Midnight Express (1978, Půlnoční expres; r. Alan Parker – 
V), dobrodružný snímek Barbar Conan (1981, Conan the Barbarian; r. John Milius), 
gangsterské drama Scarface (1983, Zjizvená tvář; r. Brian De Palma – V), kriminální film 
Rok Draka (1985, Year of the Dragon; r. Michael Cimino), kriminální drama 8 Million Ways 
to Die (1986, Osm milionů způsobů jak zemřít; r. Hal Ashby – V), muzikál Evita (1996, Evita; 
r. Alan Parker); (režie, není-li uvedeno jinak) bizarní horor o spisovateli, terorizovaném 
zhmotnělými nočními můrami, Seizure (1974, Uchvácení; + spol. sc., spol. střih), horor The 
Hand (1981, Ruka; + sc., herec – V) s Michaelem Cainem, politické drama o osudech 
novináře v zemi, zmítané válečným konfliktem, Salvador (1985; + spol. sc., spol. prod. – TV) 
s Jamesem Woodsem, realistické drama z vietnamské války, natočené podle vlastních 
zážitků, Četa (1986, Platoon; + sc., herec) s Tomem Berengerem a Willemem Dafoem, 
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drama burzovních makléřů Wall Street (1987, Wall Street; + spol. sc., herec) s Charliem 
Sheenem a Michaelem Douglasem, drama rozhlasového spíkra podle divadelní hry 
hlavního představitele Erica Bogosiana Talk Radio (1988, Noční talk show; + spol. sc. – V), 
druhá část vietnamské trilogie Born on the Fourth of July (1989, Narozen 4. července; + 
spol. sc., spol. prod., herec – V) s Tomem Cruisem v roli ochrnutého veterána Rona Kovica, 
příběh známé hudební skupiny The Doors (1991, The Doors; + spol. sc., herec) s Valem 
Kilmerem v úloze zpěváka Jima Morrisona, drama oficiálního vyšetřování dallaského 
atentátu JFK (1991, JFK; + spol. sc., spol. prod.) s Kevinem Costnerem, závěrečná část 
vietnamské trilogie, jejíž hrdinkou je vietnamská venkovanka, která se provdá za 
amerického vojáka a následuje ho do vlasti, Nebe a země (1993, Heaven & Earth; + sc., 
spol. prod.) s Tommym Lee Jonesem, kriminální drama Takoví normální zabijáci (1994, 
Natural Born Killers; + spol. sc.) s Woodym Harrelsonem a Juliette Lewisovou, životopis 
kontroverzního amerického prezidenta Nixon (1995, Nixon; + spol. sc., spol. prod., hlas) s 
Anthonym Hopkinsem, překombinovaný kriminální thriller o uprchlíkovi před ruskou mafií, 
jenž uvízne v zašlém městečku plném lumpů, U-Turn (1997, U Turn) s Seanem Pennem, 
drama ze zákulisí amerického fotbalu Vítězové a poražení (1999, Any Given Sunday; + spol. 
sc., spol. prod., herec) s Alem Pacinem v úloze trenéra, střihový dok. o Fidelu Castrovi 
Comandante (2002, Comandante; + spol. prod., herec), dok. o izraelsko-palestinském 
konfliktu Persona Non Grata (TV-2003; + účinkující), další dok. záznam rozhovoru s 
kubánským diktátorem Looking for Fidel (TV-2004, Hledání Fidela; + účinkující), výpravný 
historický film Alexander Veliký (2004, Alexander; + spol. sc., spol. prod.) s Colinem 
Farrellem, drama, inspirované teroristickým útokem ze září 2001, World Trade Center 
(2006, World Trade Center; + spol. prod.) s Nicolasem Cagem, životopisné drama 
amerického prezidenta W. (2008 – V) s Joshem Brolinem v roli George W. Bushe, dok. 
portrét latinskoamerického levičáctví South of the Border (2009, Na jih od hranic; + spol. 
sc., hlas), pokračování burzovního dramatu Wall Street: Peníze nikdy nespí (2010, Wall 
Street: Money Never Sleeps; + spol. nám.) s Michaelem Douglasem a Shiaem LaBeoufem, 
střm. dok. Castro in Winter (2012, Castro v zimě), kriminální thriller o dvojici kalifornských 
pěstitelů trávy, kteří se dostanou do křížku s mexickou konkurencí, Divoši (2012, Savages; 
+ spol. sc.) s Taylorem Kitschem, Aaronem Johnsonem a Salmou Hayekovou jako šéfkou 
drogového kartelu, dok. seriál The Untold History of the United States (TV-2012, Americké 
století očima Olivera Stonea; + spol. sc., spol. prod., hlas – TV), střm. dok. o venezuelském 
prezidentu Chávezovi Mi amigo Hugo (2014, Můj přítel Hugo), biografický snímek o 
proslulém informátorovi Snowden (2016, Snowden; + spol. sc.) s Josephem Gordon-
Levittem; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) kriminální thrillery 
z prostředí erotických filmů Love, Death (1972, Láska, smrt; r. Theodore Gershuny) a Sugar 
Cookies (1973, Sladká zlatíčka; r. Theodore Gershuny), kriminální thriller Modrá ocel (1989, 
Blue Steel; r. Kathryn Bigelowová), psychologické drama Reversal of Fortune (1990, Zvrat 
štěstěny; r. Barbet Schroeder – V), drama útoku na japonského průmyslníka, inspirované 
Kurosawovým Rašomonem, Iron Maze (1991, Ocelové bludiště; r. Hiroaki Yoshida – V), 
realistické drama z rasově smíšené detroitské školy Zebrahead (1992, Barva lásky; r. 
Anthony Drazan – V), drama z losangeleské černošské čtvrti South Central (1992, Líheň 
zločinu; r. Steve Anderson – TV), sci-fi seriál Wild Palms (TV-1993, Divoké palmy; r. Peter 
Hewitt, Keith Gordon, Kathryn Bigelowová, Phil Joanou; + herec – TV), drama podle 
románu Amy Tanové Klub šťastných žen (1993, The Joy Luck Club; r. Wayne Wang), satira 
The New Age (1994, Nová éra; r. Michael Tolkin – V), drama podle skutečné události 
Indictment: The McMartin Trial (TV-1995, Obvinění: Proces s McMartinovými; r. Mick 
Jackson – TV), horor na motivy pohádky o Červené Karkulce Freeway (1995, Maniak; r. 
Matthew Bright – V), vězeňské drama Killer: A Journal of Murder (1995, Deník vraha; r. Tim 
Metcalfe – V), životní příběh známého pornomagnáta Lid versus Larry Flynt (1996, The 
People Vs. Larry Flynt; r. Miloš Forman), drama žoldáka v Bosně Savior (1997, Ve službách 
legie; r. Peter Antonijevic – TV), dok. The Last Days of Kennedy and King (1998, Poslední 
dny Kennedyho a Kinga; r. Vince DiPersio, Bill Guttentag), akční kriminální snímek The 
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Corruptor (1999, Válka gangů; r. James Foley – V), drama The Day Reagan Was Shot (TV-
2001, Zastřelte Reagana; r. Cyrus Nowrasteh – V), dok. Ukraine on Fire (2016, Ukrajina v 
ohni; r. Igor Lopatonok); (herec) The Battle of Love’s Return (1971, Bitva za návrat lásky; r. 
Lloyd Kaufman), Dave (1993, Dave; r. Ivan Reitman), The Last Party (1993, Poslední večírek; 
r. Mark Benjamin, Marc Levin), Torrente 3: El protector (2005, Hloupá ruka zákona; r. 
Santiago Segura – V), Greystone Park (2012; r. Sean Stone). -mim- 
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Sousedi 2 
barevný, komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, délka – 92 min. 
 
Původní název: Bad Neighbors 2. Země původu: USA. Výrobce: Point Grey, Good Universe. 
Pro Universal. Ve spolupráci s Perfect World Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 
12.5.2016. Mluveno: anglicky (české titulky). – Za plotem vypukla válka. 
 
Distribuce: CinemArt (do 12.5.2019). Lokace: USA - Atlanta, Los Angeles. 
 
AUTOŘI: Režie: Nicholas Stoller. Námět: Andrew Jay Cohen, O’Brien (postavy). Scénář: 
Andrew Jay Cohen, Brendan O’Brien, Nicholas Stoller, Evan Goldberg, Seth Rogen. Kamera: 
Brandon Trost. Architekt: Theresa Guleserianová. Návrhy kostýmů: Leesa Evansová. Střih: 
Zene Baker, Michael A. Webber, Peck Prior. Zvuk: Aron Siegel. Výkonná produkce: Nathan 
Kahane, Joe Drake, Ted Gidlow, Andrew Jay Cohen, Brendan O’Brien. Producent: Seth 
Rogen, Evan Goldberg, James Weaver. Koproducent: Erin Westermanová, Josh Fagen, Kyle 
Hunter, Ariel Shaffir. Vizuální efekty: Paul Linden (supervize), Crafty Apes. Hudba: Michael 
Andrews. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Manish Raval 
(hudební supervize), Tom Wolfe (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: J.J. Dashnaw.  
 
Hrají: Seth Rogen (Mac Radner), Zac Efron (Teddy Sanders), Rose Byrneová (Kelly 
Radnerová), Chloë Grace Moretzová (Shelby), Ike Barinholtz (Jimmy), Kiersey Clemonsová 
(Beth), Beanie Feldsteinová (Nora), Carla Galloová (Paula), Dave Franco (Pete), Liz 
Cackowskiová (realitní makléřka Wendy), Billy Eichner (realitní makléř), Selena Gomezová 
(Madison), Kelsey Grammer (Shelbyin otec), Lisa Kudrowová (děkanka), Sam Richardson 
(zájemce o dům), Jerrod Carmichael (Garf), Christopher Mintz-Plasse (Scoonie), Hannibal 
Buress (strážník Hopkins), Brian Husky (Bill). 
 
České titulky: Jiří Šteffl.  
 
V americké komedii režiséra Nicholase Stollera Sousedi (2014) svedli rodiče malé Stelly Mac 
a Kelly Radnerovi vítězný boj s hlučným, bezohledným a drzým studentským bratrstvem 
Delta Psí, vedeným kamarády Teddym a Petem, které se usídlilo v domě vedle nich. V 
pokračování s lakonickým názvem Sousedi 2, natočeném opět Nicholasem Stollerem s jen 
lehce obměněným štábem (a s českou premiérou téměř přesně po dvou letch od uvedení 
prvního dílu), očekávají Radnerovi dalšího potomka. Chtějí prodat dům a pořídit si o něco 
větší. Nabízející se kupci ovšem mohou během třiceti dnů od smlouvy odstoupit. Když se teď 
do vedlejšího domu nastěhuje sesterstvo Kappa Ný v čele se Shelby, Norou a Beth, které jsou 
jako utržené ze řetězu, manželé se marně pokusí o přátelskou dohodu. K sesterstvu se navíc 
přidá jako konzultant Teddy, který právě prožívá krizi – jeho spolubydlící a nejlepší kamarád, 
gay Peter se bude ženit a potřebuje, aby Teddy, který u něho bydlí, uvolnil svůj pokoj. 
Sousedská válka se vede otevřeně i skrytě se střídavými úspěchy a nevybíravými prostředky, 
ale nakonec překvapivě skončí smírem. Když kupci od smlouvy odstoupí, Kappa Ný si dům od 
Radnerových kvůli narůstajícímu počtu členek pronajme. – Vulgární snímek je trapný, 
„humorné“ scény nezáživné, a oplzlé dialogy nechutné. -kat- 
 
NICHOLAS STOLLER (vl. jm. Nicholas Allen Stoller, nar. 19.3.1976, Londýn) vyrůstal v Miami 
a navštěvoval episkopální internátní školu St. Paul’s v newhampshireském Concordu. 
Vystudoval angličtinu na Harvardově univerzitě (1998), kde psal do studentského časopisu 
The Harvard Lampoon a příležitostně účinkoval na jevišti. Po roční práci v newyorské 
reklamní agentuře přesídlil do Los Angeles a získal práci scenáristy na sitcomu Undeclared 
(2001-02, Kolej, základ života – TV), jehož tvůrce Judd Apatow ho dal dohromady s jiným 
mladým autorem a hercem Jasonem Segelem a umožnil mu přechod k režii. Stoller se stal 
úspěšným tvůrcem divácky vstřícných veseloher, z nichž největší ohlas měla komedie 
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Sousedi. Je autorem detektivní jednoaktovky Komornice (2000). V září 2005 se oženil se 
spisovatelkou Francescou Delbancoovou, s níž vychovává dvě dcery. – Filmografie: (podíl 
na scénáři, není-li uvedeno jinak) Finty Dicka a Jane (2005, Fun with Dick and Jane; r. Dean 
Parisot; + spol. nám.), Blades of Glory (2007, Ledově ostří; r. Will Speck, Josh Gordon; spol. 
píseň – V), Yes Man (2008, Yes Man; r. Peyton Reed), Gulliverovy cesty (2010, Gulliver’s 
Travels; r. Rob Letterman), Mupeti (2011, The Muppets; r. James Bobin; + spol. prod.), 
Muppets Most Wanted (2014, A zase ti Mupeti!; r. James Bobin; + spol. prod. - TV), Sex 
Tape (2014, Sex Tape; r. Jake Kasdan), Zoolander No. 2 (2016, Zoolander 2; r. Ben Stiller); 
(režie, není-li uvedeno jinak) romantická komedie z Havaje Kopačky (2008, Forgetting 
Sarah Marshall) s autorem scénáře Jasonem Segelem a Milou Kunisovou, komedie o 
zaměstnanci hudební firmy, jenž se snaží dopravit rockovou hvězdu na výroční koncert, 
Dostaň ho tam (2010, Get Him to the Greek; + sc., spol. prod.) s Jonahem Hillem a 
Russellem Brandem, romantická komedie The Five-Year Engagement (2012, Zásnuby na 
dobu neurčitou; + spol. sc., spol. prod. – V) s Jasonem Segelem a Emily Bluntovou v rolích 
milenců, jimž nepřízeň osudu hatí svatební plány, neprodaný pilot k sitcomu ze zákulisí 
reklamní agentury Entry Level (TV-2012, Práce pro začátečníka; + sc., spol. prod.), dvojice 
veseloher o manželích s malým dítětem, kteří musí vynaložit nevšední úsilí, aby zkrotili 
hlučné studentské nájemníky odvedle, Sousedi (2014, Neighbors) a Sousedi 2 (2016, Bad 
Neighbors 2; + spol. sc.) se Sethem Rogenem a Rose Byrneovou, anim. komedie Storks 
(2016, Čapí dobrodružství; spol. režie Doug Sweetland, + sc., spol. prod.). -mim- 
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Spotlight 
barevný, psychologický, životopisný, historický, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby 
Digital, délka – 129 min. 
 
Původní název: Spotlight. Země původu: USA. Výrobce: Anonymous Content, Rocklyn/Faust. 
Pro Participant Media, First Look Media. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 7.4.2016. 
Mluveno: anglicky (titulky). – Ponořte se do světa lží. 
 
Distribuce: Falcon (do 6.4.2018). Lokace: Toronto, Boston. 
 
AUTOŘI: Režie: Tom McCarthy. Scénář: Josh Singer, Tom McCarthy. Kamera: Masanobu 
Takayanagi. Architekt: Stephen Carter. Návrhy kostýmů: Wendy Chucková. Masky: Jordan 
Samuel, Karola Dirnbergerová (účesy). Střih: Tom McArdle. Zvuk: Paul Hsu. Výkonná 
produkce: Jeff Skoll, Jonathan King, Pierre Omidyar, Michael Bederman, Bard Dorros, Tom 
Ortenberg, Peter Lawson, Xavier Marchand. Producent: Michael Sugar, Steve Golin, Nicole 
Rocklinová, Blye Pagon Faustová. Koproducent: Youtchi von Lintel, Kate Churchillová. 
Vizuální efekty: Colin Davies (supervize), Spin VFX. Hudba: Howard Shore. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Jeffrey Lee Gibson. 
 
Hrají: Mark Ruffalo (Michael Rezendes), Michael Keaton (Walter Robinson), Rachel 
McAdamsová (Sacha Pfeifferová), Liev Schreiber (Martin Baron), John Slattery (Ben Bradlee 
Jr.), Brian D’Arcy James (Matt Carroll), Stanley Tucci (Mitchell Garabedian), Billy Crudup (Eric 
MacLeish), Paul Guilfoyle (Pete Corley), Jamey Sheridan (Jim Sullivan), Len Cariou (kardinál 
Law), Neal Huff (Phil Saviano), Michael Cyril Creighton (Joe Crowley), Michael Countryman 
(Richard Gilman), Laurie Heinemanová (soudkyně Sweeneyová), (neuveden) (hlas) Richard 
Jenkins (Richard Sipe).  
 
České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital).  
 
Ceny: Oscar: nejlepší film (Michael Sugar, Steve Golin, Nicole Rocklinová, Blye Pagon 
Faustová), nejlepší původní scénář (Josh Singer, Tom McCarthy), (nominace) nejlepší režie 
(Tom McCarthy), nejlepší herec ve vedlejší roli (Mark Ruffalo), nejlepší herečka ve vedlejší 
roli (Rachel McAdamsová), nejlepší střih (Tom McArdle). Ceny BAFTA: nejlepší původní 
scénář (Josh Singer, Tom McCarthy), (nominace) nejlepší film, nejlepší herec ve vedlejší roli 
(Mark Ruffalo). Ceny LAFCA: nejlepší film, nejlepší scénář (Josh Singer, Tom McCarthy). Cena 
NSFC: nejlepší scénář (Josh Singer, Tom McCarthy). Cena NYFCC: nejlepší herec (Michael 
Keaton). Ceny ISA: nejlepší film (Michael Sugar, Steve Golin, Nicole Rocklinová, Blye Pagon 
Faustová), nejlepší režie (Tom McCarthy), nejlepší scénář (Josh Singer, Tom McCarthy), 
nejlepší střih (Tom McArdle), Cena Roberta Altmana za herecké obsazení. Cena WGA: 
nejlepší původní scénář (Josh Singer, Tom McCarthy). - Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší 
film-drama, nejlepší režie (Tom McCarthy), nejlepší scénář (Josh Singer, Tom McCarthy). 
 
Oscarový snímek režiséra Toma McCarthyho Spotlight patří k nejoceňovanějším americkým 
titulům loňské sezony. Přitom po filmařské stránce se jedná o standardně natočené 
psychologické drama, jehož těžiště spočívá v síle příběhu. Ten sice vychází z ožehavého (a v 
kinematografii posledních let poměrně často exploatovaného) námětu sexuálních deliktů 
katolických kněží, ale jeho hlavním tématem je práce skutečného týmu investigativních 
novinářů z vlivných novin Boston Globe, zvaného Spotlight, který v roce 2002 na základě 
obsáhlého šetření přinesl téměř šest set článků, odkrývajících nejen konkrétní případy, ale 
především celý systém, jímž církevní hodnostáři ve spolupráci s právníky a s vlivnými občany 
Bostonu ututlávali zločiny svých podřízených. Za tuto činnost získala redakce Pulitzerovu 
cenu. – Po krátkém prologu z roku 1976 se děj odehrává v druhé polovině roku 2001. Nový 
šéfredaktor Marty (Martin) Baron pověří tým Spotlight, tvořený šéfem Robbym (Walterem) 
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Robinsonem a reportéry Mikem (Michaelem) Rezendesem, Sachou Pfeifferovou a Mattem 
Carrollem, aby začal pracovat na odhalení případu kněžského sexuálního násilí na dětech. 
Redaktoři zahájí rešerše a postupně odkrývají nečekaný rozsah událostí. Boston Globe se 
zároveň domáhá u soudu zpřístupnění spisů, týkajících se problému. Díky několika insiderům 
se doplňuje mozaika toho, jak církev zametala zločiny pod koberec. Důležitá je spolupráce s 
právníkem Garabedianem, který zastupuje poškozené lidi. S těmi pak členové týmu hovoří. 
Zároveň musí čelit nepřízni a tlaku ze strany vlivné katolické církve. Podle Barona je nutné 
rozkrýt celý systém a dokázat, že hlava bostonské arcidiecéze, kardinál Law, vše zaštiťoval. 
Systém spočívá v tom, že provinilý kněz je přeřazen do jiné farnosti, a při recidivě podstoupí 
léčbu v církevní instituci. Oběti jsou umlčeny malým odstupným nebo nátlakem autorit. 
Přitom spolupracují dobře zaplacení právníci i prokuratura. Vyšetřování se zdrží kvůli útokům 
z 11. září 2001, ale na začátku roku 2002 se konečně mohou uveřejnit první články, na jejichž 
základě se zvedá veřejné mínění. – Slovo spotlight znamená bodový reflektor, světlomet, 
aktuální zprávu nebo také střed zájmu. V závěrečných titulcích je uveden dlouhý seznam 
měst v celém světě, kde byly zaznamenány podobné zločiny. – Připomínáme, že na základě 
práce redakce Boston Globe byl nedávno natočen snímek o jiném skutečném případu Black 
Mass: Špinavá hra (2015, Black Mass; r. Scott Cooper). -tbk- 
 
TOM McCARTHY (vl. jm. Thomas Joseph McCarthy, nar. 30.1.1966, New Providence, New 
Jersey) pochází z katolické rodiny. Absolvoval Boston College (1988), kde působil v 
komediálním improvizačním souboru My Mother’s Fleabag, a pokračoval v hereckých 
studiích na Yaleově univerzitě. Účinkoval na Broadwayi (Bez roucha), v regionálních 
představeních (Rej, Virgil je pořád žabák) i v několika shakespearovských inscenacích 
(Hamlet, Zkrocení zlé ženy, Večer tříkrálový). Uplatnil se jako host v TV seriálech, např. 
New York Undercover, Spin City (Všichni starostovi muži – TV), D.C., Law & Order (Právo a 
pořádek – TV), Law & Order: Special Victims Unit (Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní 
oběti – TV), Ally McBeal (Ally McBealová – TV), The Practice (Advokáti – TV). Ztělesnil větší 
role fotbalového trenéra Rileyho v seriálu ze školního prostředí Boston Public (2000-01, 
Bostonská střední – TV) a morálně rozpolceného reportéra Templetona v poslední sezoně 
oceňovaného kriminálního seriálu The Wire (2008, Špína Baltimoru – TV). Ve filmech 
vytvářel většinou epizodní úlohy, např. agenta FBI Pikea v kriminální komedii Poslední 
výstřel, televizního producenta Palmera Williamse v politickém dramatu Dobrou noc a 
hodně štěstí nebo šéfredaktora v nové adaptaci známého románu Roberta Penna 
Warrena, u nás nazvané Všichni královi muži. Prosadil se jako nezávislý tvůrce 
pozoruhodných autorských snímků o osamělých lidech Přednosta (mj. Cena Walda Salta za 
scénář na festivalu Sundance, Zvláštní cena poroty na MFF v San Sebastiánu, Cena Johna 
Cassavetese (ISA), Cena BAFTA za scénář, Cena ISA za první scénář) a Nezvaný host (mj. 
Velká zvláštní cena na FF v Deauville, Cena ISA za režii). Největší úspěch zatím sklidilo 
drama podle skutečných událostí Spotlight, vyznamenané řadou ocenění (mj. Oscar a Cena 
LAFCA za nejlepší film a scénář, Cena ISA za nejlepší film, režii a scénář, Ceny BAFTA, NSFC 
a WGA za scénář). Jako režisér za něj dostal nominace na Oscara a na Zlatý glóbus. 
Nesmíme ho zaměňovat s jeho jmenovcem, americkým hercem Thomasem J. McCarthym 
(nar. 1936). – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Crossing the Bridge (1992, Na 
rozhraní; r. Mike Binder – V), Rift (1993, Trhlina; r. Edward S. Barkin – V), Mary & Tim (TV-
1996; r. Glenn Jordan), Spiknutí (1997, Conspiracy Theory; r. Richard Donner), In My 
Sister’s Shadow (TV-1997, Ve stínu mé sestry; r. Sandor Stern – V), Saint Maybe (TV-1998, 
Budoucí světec; r. Michael Pressman), 30 Days (1999, 30 dnů; r. Aaron Harnick), Fotr je lotr 
(2000, Meet the Parents; r. Jay Roach), Certain Guys (2000, Spolehliví chlapi; r. Stephen 
James), Guru (2002, The Guru; r. Daisy von Scherler Mayerová), The Last Shot (2003, 
Poslední výstřel; r. Jeff Nathanson – V), epizoda David and Allison’s Story (Příběh Davida a 
Allison) z filmu The Great New Wonderful (2005, Začít úplně jinak; r. Danny Leiner – TV), 
Dobrou noc a hodně štěstí (2005, Good Night, and Good Luck.; r. George Clooney), Syriana 
(2005, Syriana; r. Stephen Gaghan), dok. Wanderlust (TV-2006; r. Shari Springer 
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Bermanová, Robert Pulcini), All the King’s Men (2006, Všichni královi muži; r. Steven 
Zaillian – V), The Situation (2006, Situace; r. Philip Haas), Vlajky našich otců (2006, Flags of 
Our Fathers; r. Clint Eastwood), Beautiful Ohio (2006, Krásné Ohio; r. Chad Lowe), Year of 
the Dog (2007, Život je pes; r. Mike White – V), Michael Clayton (2007, Michael Clayton; r. 
Tony Gilroy; hlas), Baby Mama (2008, Baby máma; r. Michael McCullers – V), Mamut 
(2009, Mammoth; r. Lukas Moodysson), Dvojí hra (2009, Duplicity; r. Tony Gilroy), 2012 
(2009, 2012; r. Roland Emmerich), Pevné pouto (2009, The Lovely Bones; r. Peter Jackson), 
Jack se chystá vyplout (2010, Jack Goes Boating; r. Philip Seymour Hoffman), Fair Game 
(2010, Fair Game; r Doug Liman), Fotři jsou lotři (2010, Little Fockers; r. Paul Weitz), Pixely 
(2015, Pixels; r. Chris Columbus); (režie, není-li uvedeno jinak) příběh samotářského 
trpaslíka, do jehož života vstupují lidé z okolí se svými problémy, The Station Agent (2003, 
Přednosta; + sc. – TV) s Peterem Dinklagem, drama ovdovělého vysokoškolského 
profesora, který se ujme dvojice ilegálních přistěhovalců z Afriky, Nezvaný host (2007, The 
Visitor; + sc.) s Richardem Jenkinsem, anim. rodinná komedie Vzhůru do oblak (2009, Up; 
spol. nám.), hořká komedie o maloměstském advokátovi a trenérovi školního 
zápasnického družstva Win Win (2011, Win Win; + spol. nám., sc., spol. prod.) s Paulem 
Giamattim, pohádkový příběh židovského řemeslníka, který se dokáže transformovat do 
svých zákazníků, The Cobbler (2014, Švec; + spol. sc.) s Adamem Sandlerem, sportovní 
drama Million Dollar Arm (2014, Milionový nadhazovač; r. Craig Gillespie; sc. – TV), 
působivá rekonstrukce mravenčí investigativní práce novinářského týmu v případu 
zneužívání nezletilých kněžími katolické církve Spotlight (2015; + spol. sc.) s Markem 
Ruffalem, Michaelem Keatonem a Rachel McAdamsovou. -mim- 
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Spravedlnost pro mou dceru 
barevný, psychologický, životopisný, kriminální, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 
Dolby 5.1, délka – 87 min. 
 
Původní název: Au nom de ma fille. Im Namen meiner Tochter – Der Fall Kalinka (německý 
název). Země původu: Francie, Belgie, Německo. Výrobce: LGM Cinéma, Black Mask 
Productions, StudioCanal, TF1 Films Productions, Nexus Factory (koprodukce), uMedia 
(koprodukce), Arena-Film (koprodukce), Filmförderungsanstalt (podpora), 
FilmFernsehenFond Bayern (podpora). Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 8.12.2016. 
Mluveno: francouzsky, německy, anglicky (titulky) – 30 let na stopě vraha. 
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures. 
 
AUTOŘI: Režie: Vincent Garenq. Předloha: André Bamberski (kniha Pour que justice te soit 
rendue, 2010, Aby spravedlnosti bylo učiněno zadost). Scénář: Vincent Garenq, Julien 
Rappeneau. Kamera: Renaud Chassaing. Architekt: François Abelanet. Návrhy kostýmů: 
Marie-Laure Lassonová. Střih: Valérie Deseineová. Zvuk: Pascal Villard, Jean-Pierre Duret, 
Marc Doisne. Producent: Hugo Bergson-Vuillaume, Cyril Colbeau-Justin, Jean-Baptiste 
Dupont, Serge de Poucques, Sylvain Goldberg. Koproducent: Philipp Kreuzer. Vizuální 
efekty: Gaetan Baldy, Camille Jugeová. Zvláštní efekty: Armel Cessa (supervize). Hudba: 
Nicolas Errèra.  
 
Hrají: Daniel Auteuil (André Bamberski), Sebastian Koch (Dieter Krombach), Marie-Josée 
Crozeová (Dany), Christelle Cornilová (Cécile), Lila-Rose Gilbertiová (Kalinka v šesti letech), 
Emma Bessonová (Kalinka ve 14 letech), Serge Feuillard (advokát Gibault), Christian Kmiotek 
(Robert), Fred Personne, Thérèse Rousselová (Andréovi rodiče). 
 
České titulky: Ivan Kotmel (Datel Union). 
 
Francouzské soudní drama Spravedlnost pro mou dceru je již třetím filmem režiséra a 
scenáristy Vincenta Garenqa, vycházejícím ze skutečných událostí. Případ zabití nezletilé 
dívky německým kardiologem Dieterem Krombachem, jenž byl až po třiceti letech 
pravomocně odsouzen, popisuje tvůrce z pohledu neústupného otce oběti Andrého 
Bamberského, jenž je zároveň autorem knihy Aby spravedlnosti bylo učiněno zadost, z níž 
film volně vychází. – Francie, Mylhúzy, 2009. André Bamberski je zadržen policií za únos, 
fyzické napadení a omezování osobní svobody. - Rok 1974. André pracuje v kanceláři v 
Maroku, kde žije s manželkou Dany, šestiletou dcerkou Kalinkou i mladším synkem Pierrem. 
Žena se tu sblíží s otcem Kalinčiny kamarádky, sympatickým německým lékařem Dieterem 
Krombachem, který jí nepokrytě nadbíhá. Rodina se kvůli tomu vrátí do Francie, ale Dany v 
poměru pokračuje. Když André odhalí manželčinu nevěru, rozvedou se a on se stará o děti. - 
V roce 1982 se Bamberski od exmanželky dozví, že čtrnáctiletá Kalinka, která byla u ní a u 
Krombacha na prázdninách u Bodamského jezera, zemřela na zástavu srdce. Nešťastný otec 
podezírá na základě pitevní zprávy Krombacha, že dívka byla uspána injekcí a znásilněna. 
Společně s právníkem Gibaultem a s německým předkladatelem Robertem se Bamberski 
pustí do boje, aby usvědčil Krombacha ze znásilnění a z vraždy. - Během následujících let 
dojde k exhumaci dívčina těla, jsou zpřístupněny vzorky z první pitvy, Bamberski naváže 
spolupráci s médii a tlačí na politické představitele, neboť se právem domnívá, že vysocí 
úředníci maří vyšetřování. - V roce 1995 je Krombach pařížským obvodním soudem odsouzen 
in absentia k patnácti letům vězení, ale Německo odmítne odsouzence vydat. – V roce 1997 
je Krombach, s nímž se Dany rozešla, v Německu obviněn ze zneužití šestnáctileté pacientky, 
jež patrně proběhlo stejným způsobem jako u Kalinky. Kvůli nedostatku důkazů je muž 
podmínečně propuštěn. - V roce 2008 Bamberski vystopuje Krombacha do bavorského 
Kemptenu a později zorganizuje jeho únos přes hranice. Přivolaní policisté najdou 
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omráčeného lékaře na nábřeží v Mylhúzách. Krombach je pařížským soudem odsouzen k 
patnácti letům vězení, znásilnění Kalinky nicméně prokázáno nebylo. Bamberski, jemuž 
dlouhé úsilí o spravedlnost zničilo život, je za organizaci únosu odsouzen k ročnímu žaláři. – 
Garenq se rozhodl nadřadit věrnost faktům napínavosti vyprávění. Výsledkem je až zbytečně 
podrobná kronika celé kauzy, drobící se do řady chatrně propojených segmentů. Přímočarý a 
jednostranný film tak postrádá střízlivost nedávného kriminálního snímku Případ SK1 (2014, 
L’affair SK1; r. Frédéric Tellier) a zároveň selhává jako melodrama kvůli charakterizaci 
fanaticky posedlého hrdiny. Podle copyrightu film vznikl v roce 2014, ale do kin byl uveden až 
o dva roky později. –mrš- 
 
VINCENT GARENQ (nar. 25.12.1966, Saintes, Charente-Maritime) absolvoval režii na 
pařížské filmové škole Fémis a začal pracovat pro televizi. Natočil řadu TV dokumentů a 
podílel se na soap opeře Sous le soleil (2004, Pod sluncem). V roce 2008 debutoval 
celovečerním hraným filmem Jen proto, že jsme jiní. V dalších svých filmech se inspiroval 
skutečnými událostmi. Na MFF v Bratislavě 2011 získal Cenu za režii filmu Obviněný a byl 
dvakrát nominován na Césara za scénář-adaptaci (Obviněný, Aféra Clearstream). - 
Filmografie: (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Une vie à deux 
(1992, Život ve dvou) a Vita Sexualis (1994), vztahové drama o dvojici homosexuálů, z nichž 
jeden se rozhodne mít vytoužené dítě s argentinskou dívkou bez dokladů, Comme les 
autres (2008, Jen proto, že jsme jiní - TV) s Lambertem Wilsonem a Pascalem Elbém, 
soudní drama o osmnácti lidech, obžalovaných na severu Francie z pohlavního zneužívání 
dětí, Présumé coupable (2011, Presumpce viny), další skutečný případ, v němž novinář 
Denis Robert upozornil na neprůhledné fungování banky, čímž způsobil otřes ve finančním 
světě, L’enquête (2014, Aféra Clearstream), volná adaptace knihy, v níž otec popisuje svůj 
třicetiletý boj za odsouzení vraha svého nezletilého dítěte, Spravedlnost pro mou dceru 
(2014, Au nom de ma fille) s Danielem Auteilem a Sebastianem Kochem. -tbk- 
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Správní chlapi 
barevný, kriminální, černá komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, délka – 
116 min. 
 
Původní název: The Nice Guys. Země původu: USA. Výrobce: Silver Pictures, Waypoint 
Entertainment, RatPac-Dune Entertainment. Pro Warner Bros. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 2.6.2016. Mluveno: anglicky (české titulky). – Nejsou tak správní. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA - Los Angeles, Atlanta, Hollywood. 
 
AUTOŘI: Režie: Shane Black. Scénář: Shane Black, Anthony Bagarozzi. Kamera: Philippe 
Rousselot. Architekt: Richard Bridgland. Návrhy kostýmů: Kym Barrettová. Masky: Jane 
Galliová, Barbara Lorenzová (účesy), Tinsley Studio (tetování). Střih: Joel Negron. Zvuk: Peter 
J. Devlin, James Harrison (design). Výkonná produkce: Anthony Bagarozzi, Ken Kao, Michael 
J. Malone, Hal Sadoff. Producent: Joel Silver. Koproducent: Aaron Auch, Ethan Erwin. 
Vizuální efekty: Josh Saeta (supervize), LipSync VFX. Zvláštní efekty: Scott R. Fisher 
(koordinátor). Hudba: David Buckley, John Ottman. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Markos Rounthwaite, Gary Ray Stearns (koordinátor soubojů).  
 
České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital). 
 
Hrají: Russell Crowe (Jackson Healy), Ryan Gosling (Holland March), Matt Bomer (Johník), 
Kim Basingerová (Judith Kuttnerová), Angourie Riceová (Holly Marchová), Keith David (starší 
zabiják), Ty Simpkins (Bobby), Margaret Qualleyová (Amelie Kuttnerová), Yaya DaCostaová 
(Tally), Beau Knapp (Modrá tvář), Lois Smithová (paní Glennová), Murielle Telioová (Misty 
Mountains).  
 
Kriminální černá komedie Správní chlapi (přiléhavější překlad originálního názvu je spíše 
Hodní hoši) je třetím celovečerním filmem režiséra a scenáristy Shanea Blacka. Odehrává se 
během několika dnů v roce 1977 v Los Angeles. – Známá pornoherečka Misty Mountains 
zahyne při dopravní nehodě, když se její vůz zřítí ze srázu. Podle novin policie nevylučuje 
vraždu. - Jacksona Healyho, který urovnává problémy svých klientů výpraskem, si najme 
dívka Amelie. Údajně ji pronásledují dva muži a ona se bojí o život. Podle Healyho je jedním z 
nich soukromý detektiv Holland March (alkoholik a ovdovělý otec třináctileté Holly), a tak mu 
dá nakládačku a zlomí mu ruku. – Na Hollanda se kvůli Misty obrátí stará paní Glennová, 
která ji prý viděla dva dny po její smrti. Jacksona napadnou dva muži, pátrající po Amelii. On 
se kvůli tomu musí spojit s Hollandem. Postupně oba zjistí, že hledaná dívka je ekologická 
aktivistka, která pod rouškou pornofilmu iniciovala natáčení dokumentu o korupci v 
automobilovém průmyslu, za kterou stojí i její matka Judith Kuttnerová, šéfka na 
ministerstvu financí. Ta chce po Jacksonovi a Hollandovi, aby dceru, která je podle ní v 
nebezpečí, našli. Parťáci, jimž se do práce stále plete Holly, postupně přicházejí na to, že 
všichni, kteří s filmem měli co do činění (producent Sid, Misty, střihač Dean), jsou mrtví. 
Amelii sice najdou, ale kvůli její nedůvěřivosti ji nezachrání; zastřelí ji zabiják Johník, najatý 
její matkou. Ameliin film, odhalující kartel detroitských automobilek, se kumpánům podaří 
promítnout na autosalonu v Los Angeles, ale bez přestřelky se to neobejde. - Automobilky 
později soud osvobodí; obvinění se prý neprokázalo. Healy a March si založí agenturu. – 
Spletitý, zbytečně dlouhý příběh, odvozený z řady obdobných titulů, přetéká „osudnými“ 
náhodami, vulgarismy, násilnými i bizarními scénami; zároveň postrádá lehkost a nadhled. –
kat- 
 
SHANE BLACK (nar. 16.12.1961, Pittsburgh, Pensylvánie) vyrůstal na pittsburském 
předměstí a během středoškolských studií přesídlil s rodinou do kalifornského Fullertonu. 
Vystudoval film a divadlo na Kalifornské univerzitě (UCLA; 1979-83) a pokoušel se uchytit 

http://www.imdb.com/name/nm0745775/?ref_=ttfc_fc_cr200
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jako herec, mj. v jedné epizodě kriminálního seriálu Dark Justice (Temná spravedlnost). 
Spolužák Fred Dekker ho přivedl ke scenáristické práci a Black se prosadil scénářem 
akčního snímku, jehož hrdiny byli dva povahově odlišní losangeleští policisté, Smrtonosná 
zbraň. Film se stal základem populární filmové série, která se výrazně lišila od poměrně 
temného ladění originálu, a proto se na ní Black kromě původní koncepce druhého dílu už 
nepodílel. Pro producenta Smrtonosných zbraní Joela Silvera napsal předlohu k jinému 
akčnímu trháku Poslední skaut, který z něho učinil jednoho z nejlépe placených scenáristů 
v Hollywoodu. Jeho díla jsou často inspirována americkou drsnou školou detektivní 
literatury, k níž tíhl už od dětství. Joel Silver mu později umožnil přejít k režii. Jeho starší 
bratr Terry Black působí jako scenárista TV seriálů a videoher. – Filmografie: (neúplná; 
herec) Night of the Creeps (1986, Noc husí kůže; r. Fred Dekker – V), Predátor (1987, 
Predator; r. John McTiernan), Dead Heat (1988, Smrtelné horko; r. Mark Goldblatt – V), 
Hon na ponorku (1990, The Hunt for Red October; r. John McTiernan), RoboCop 3 (1992, 
RoboCop 3; r. Fred Dekker), střm. f. Mike the Detective (1993, Detektiv Mike; r. Chris 
Matheson), Night Realm (1994, Říše noci; r. Michael Meyer), An Alan Smithee Film: Burn 
Hollywood Burn (1997, Jak dobýt Hollywood…; r. Alan Smithee – V), Lepší už to nebude 
(1997, As Good as It Gets; r. James L. Brooks), Monkeys (2007, Opice; r. Chris Matheson), 
Any Day (2014, Kdykoliv; r. Rustam Branaman), Swing State (2016; r. Jonathan Sheldon); 
(scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kriminální drama o stíhání bandy drogových 
překupníků Lethal Weapon (1987, Smrtonosná zbraň; r. Richard Donner – V) s Melem 
Gibsonem a Dannym Gloverem, hororová komedie The Monster Squad (1987, Záhrobní 
komando; r. Fred Dekker – V), pokračování Smrtonosná zbraň 2 (1989, Lethal Weapon 2; r. 
Richard Donner; spol. nám.), akční komedie Poslední skaut (1991, The Last Boy Scout; r. 
Tony Scott; + spol. nám., spol. prod.) s Brucem Willisem v titulní úloze cynického 
soukromého detektiva, fantastická akční komedie Poslední akční hrdina (1993, Last Action 
Hero; r. John McTiernan) s Arnoldem Schwarzeneggerem, akční thriller o bývalé vládní 
agentce, trpící ztrátou paměti, Dlouhý polibek na dobrou noc (1996, The Long Kiss 
Goodnight; r. Renny Harlin; + spol. prod.) s Geenou Davisovou, kr. válečný fantastický 
snímek A.W.O.L. (2006; r. Jack Swanstrom; + spol. prod.) s Davidem Morsem v roli zajatého 
vojáka v kambodžské džungli; (režie a scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) 
kriminální komedie z hollywoodského prostředí, volně inspirovaná noirovým románem 
Bretta Hallidaye, Kiss Kiss, Bang Bang (2005; + nám. – V) s Robertem Downeym, Jr., Valem 
Kilmerem a Michelle Monaghanovou, komiksové pokračování Iron Man 3 (2013, Iron Man 
Three) s Robertem Downeym, Jr., neprodaný pilot podle westernové knižní série Edge (TV-
2015; + spol. prod.) s Maxem Martinim v titulní úloze psychopatického mstitele, černá 
kriminální komedie o dvojici soukromých pátračů Správní chlapi (2016, The Nice Guys) s 
Russellem Crowem a Ryanem Goslingem.  -mim- 
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Star Trek: Do neznáma 
barevný, akční sci-fi, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX 3-D, Dolby Atmos, dlouhý 
– 123 min. 
 
Původní název: Star Trek Beyond. Země původu: USA. Výrobce: Bad Robot, Sneaky Shark, 
Perfect Storm Entertainment. Pro Paramount Pictures, Skydance Media. Rok copyrightu: 
2016. Premiéra: 18.8.2016. Mluveno: anglicky (dabováno). 
 
Distribuce: CinemArt (18.8.2019). Lokace: Spojené arabské emiráty: Dubaj. Kanada: 
Vancouver (Britská Kolumbie). Jižní Korea: Soul. 
 
AUTOŘI: Režie: Justin Lin. Pomocná režie: Mike Gunther (II. režie), Alexander Vegh (II. režie). 
Námět: Gene Roddenberry (TV série Star Trek). Scénář: Simon Pegg, Doug Jung. Kamera: 
Stephen F. Windon. Architekt: Thomas E. Sanders. Návrhy kostýmů: Sanja Haysová. Masky: 
Joel Harlow (návrhy masek). Střih: Greg D’Auria, Dylan Highsmith, Kelly Matsumotoová, 
Steven Sprung. Zvuk: David Husby, Peter Brown (design zvuku), Eliot Connors (design zvuku). 
Výkonná produkce: Jeffrey Chernov, David Ellison, Dana Goldbergová, Tommy Harper, 
Lindsey Weberová. Producent: J.J. Abrams, Bryan Burk, Roberto Orci. Vizuální efekty: August 
Aplin (koordinátor), Diane Cooteová (koordinátorka), Double Negative, Bad Robot/Kelvin 
Optical, Stereo D, Atomic Fiction, Prime Focus, BaseFX. Zvláštní efekty: Cameron Waldbauer. 
Hudba: Michael Giacchino. Použitá hudba: téma Star Trek (Alexander Courage, Jerry 
Goldsmith). Různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Mike Gunther. 
 
Hrají: Chris Pine (James Tiberius Kirk), Zachary Quinto (Spock), Karl Urban (Leonard Kostra 
McCoy), Zoë Saldanaová (Uhura), Simon Pegg (Montgomery Scotty Scott), Anton Yelchin 
(Čechov), John Cho (Sulu), Idris Elba (Krall), Sofia Boutellaová (Jaylah), Joe Taslim (Manas), 
Lydia Wilsonová (Kalara), Shohreh Aghdashlovová (komodor Parisová), Melissa Roxburghová 
(vojín Sylová), Shea Whigham (vůdce Teenaxiů). 
 
České titulky: František Fuka.  
 
Návrat kultovní sci-fi série na plátna kin odstartoval před sedmi lety Star Trek (2009, Star 
Trek; r. J.J. Abrams), na nějž navázalo pokračování Star Trek: Do temnoty (2013, Star Trek 
Into Darkness; r. J.J. Abrams). Ve třetím díle Star Trek: Do neznáma předal Abrams režii 
Justinu Linovi. Obměnil se i scenáristický tým, v němž zaujme Simon Pegg, který se dosud 
věnoval akčnímu komediálnímu žánru a který ve filmu ztvárnil šéfinženýra Scottyho. Ladění 
nového příběhu posádky kosmického korábu Enterprise se nijak zásadně neodklání od 
kánonu space opery, jejž před padesáti lety určil otec původní televizní série Gene 
Roddenberry. Star Trek: Do temnoty se dokonce přibližuje televiznímu originálu víc než 
předchozí dva díly (které ve snaze zajistit diváckou pozornost vnášely do startrekovského 
universa inspirace z jiných populárních sérií, tedy ze Star Wars, respektive z bondovek). 
Vyprávění se opírá jednak o vztahy hlavních hrdinů, jednak o schéma napínavého 
dobrodružství v dalším neprobádaném koutě vesmíru. Ústředním motivem je pevná loajalita 
mezi členy posádky Enterprise, přetrvávající i po destrukci jejího létajícího „domova“. Ve 
jménu této soudržnosti jednají i další postavy mimo komunitu Enterprise – především 
zlovolný Krall, jenž ze zapadlé planety Altamid osnuje ničivý útok na pokojnou kosmickou 
základnu Yorktown. Právě na té přistane Enterprise, aby ve třetím roce své pětileté mise 
doplnila zásoby. Kapitán Kirk se momentálně utápí v krizi a po skončení letu chce zažádat o 
post viceadmirála na Yorktownu. Místo sebe chce navrhnout svého přítele a prvního 
důstojníka Spocka. Netuší, že Vulkánec se také rozhodl posádku opustit: po smrti velvyslance 
Spocka (Spock Prime), svého staršího alter ega z alternativního vesmíru (viz předchozí dva 
filmy), zamýšlí na Novém Vulkánu pokračovat v jeho práci. – Enterprise zachytí volání o 
pomoc z planety Altamid a vydá se do neprobádané mlhoviny zachránit posádku kapitánky 
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Kalary. Ukáže se však, že ta Enterprise vlákala do pasti, aby zachránila své lidi z rukou 
nestvůrného únosce Kralla. Prohnaný mimozemšťan zajme i většinu členů posádky Enteprise, 
kterou napadl a téměř zničil. Jeho cílem je uchvátit mocnou biozbraň, již Kirk náhodou získal 
během poslední diplomatické mise. - Kapitán se Spockem, doktorem McCoyem, navigátorem 
Čechovem a inženýrem Scottym své druhy osvobodí. Pomůže jim energická mimozemšťanka 
Jayla, která jako jediná přežila z posádky jiné lodi, před časem zničené Krallem. – Kirk zjistí, že 
Krall je ve skutečnosti zmutovaný Balthazar Edison, bývalý kapitán lodi USS Franklin, která 
kdysi ztroskotala na Altamidu. Protože se vinou blokačního vlivu mlhoviny nedočkal pomoci 
Hvězdné federace a jeho posádka (až na dalšího člena Manase) zahynula, touží po pomstě. 
Jako bývalý voják navíc nesnese představu, že Federace se nyní přátelí s dřívějšími protivníky. 
- Krall se pokusí zničit Yorktown, ale Kirk se svými druhy mu v tom zabrání. On i Spock se 
rozhodnou zůstat u Hvězdné flotily. Na nové Enterprise-A se vydají prozkoumat mlhovinu, z 
níž se právě vrátili. – Film je věnován původnímu představiteli Spocka, Leonardu Nimoyovi 
(1931-2015), a tragicky zemřelému představiteli Čechova, Antonu Yelchinovi (1989-2016). -
ap- 
 
JUSTIN LIN (vl. jm. Lin Yi-bin, nar. 1.10.1971, Tchaj-pej, Tchaj-wan) vyrůstal od 80. let v 
kalifornském Orange County, kam jeho rodiče emigrovali a za životní úspory si tam otevřeli 
malou rybí restauraci. Dva roky navštěvoval Kalifornskou univerzitu v San Diegu a pak 
přestoupil na filmovou fakultu v Los Angeles (UCLA), kde vystudoval režii a produkci. Se 
spolužákem Quentinem Leem režírovali nezávislý snímek z asijsko-amerického prostředí 
Shánět tesáky, uvedený na několika festivalech. Samostatně debutoval zajímavým 
pohledem do života středoškoláků Zítra bude líp (nominace na Cenu Johna Cassavetese v 
rámci ISA), jehož ohlas mu zajistil práci v Hollywoodu, kde se podílel na úspěšných 
filmových sériích Rychle a zběsile a Star Trek. V roce 2009 založil asijsko-americký blog 
YOMYOMF (You Offend Me You Offend My Family = Urazíš mě a urazíš celou mou rodinu), 
z něhož se o dva roky později stal internetový kanál v rámci YouTube, pro který režíroval a 
především produkoval řadu krátkých snímků a seriálů. Pracoval i pro televizi, mj. na první 
sezoně sitcomu Community (2009-10, Zpátky do školy – TV) a na druhé řadě kriminálního 
seriálu True Detective (2015, Temný případ – TV). Režíroval také pilotní díl akčního seriálu 
Scorpion (2014-1?, Tým Škorpion; + spol. prod. – TV). – Filmografie: (neúplná; režie, není-li 
uvedeno jinak) příběh muže, jenž se domnívá, že se mění ve vlkodlaka, Shopping for Fangs 
(1997, Shánět tesáky; + spol. sc., spol. střih), černá komedie o vypočítavých studentech za 
hranou zákona Better Luck Tomorrow (2002, Zítra bude líp; + spol. sc., střih, spol. prod., 
herec), příběh boxera z titulní námořní akademie Annapolis (2005 – V) s Jamesem 
Francem, třetí část úspěšné franšízy Rychle a zběsile: Tokijská jízda (2006, The Fast and the 
Furious: Tokyo Drift), odehrávající se v Japonsku, nezávislá komedie z konkurzu, při němž 
se hledal nástupce předčasně zemřelého Bruce Leeho pro kompletaci jeho posledního 
snímku, Finishing the Game (2007, Dokončit hru; + spol. sc., spol. prod.), další pokračování 
populární série Rychlí a zběsilí (2009, Fast & Furious), Rychle a zběsile 5 (2011, Fast Five; + 
spol. prod..) a Rychle a zběsile 6 (2013, Fast & Furious 6; + spol. prod.), v nichž se do hry 
vrátila původní dvojice protagonistů Vin Diesel a Paul Walker, čínsko-americká akční 
komedie Hollywood Adventures (2015, Hollywoodská dobrodružství; r. Timothy Kendall; 
spol. nám., spol. sc., spol. prod.), třetí část oblíbené série Star Trek: Do neznáma (2016, 
Star Trek Beyond) s Chrisem Pinem a Zacharym Quintem. -mim-  
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Suburra 
barevný, politický, gangsterský, thriller, adaptace, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby 5.1, 
délka – 134 min. 
 
Původní název: Suburra. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce: Cattleya / Rai Cinema. 
Koprodukce: Le Chauve-Souris. Ve spolupráci s MiBact. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 
3.3.2016. Mluveno: italsky, romsky, anglicky (titulky). Distribuce: CinemArt (do 11.1.2026). – 
Od režiséra televizní série Gomora. Řím. Hlavní město mafie. 
 
AUTOŘI: Režie: Stefano Sollima. Předloha: Carlo Bonini, Giancarlo De Cataldo (román 
Suburra, 2013). Scénář: Sandro Petraglia, Stefano Rulli, Giancarlo De Cataldo, Carlo Bonini. 
Kamera: Paolo Carnera. Výprava: Paki Meduri. Kostýmy: Veronica Fragolaová. Střih: Patrizio 
Marone. Zvuk: Maricetta Lombardoová. Vizuální efekty: Stefano Marinoni (supervize). 
Zvláštní efekty: Luca Ricci (koordinátor). Výkonný producent: Matteo De Laurentiis. 
Producenti: Ricardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Gina Gardiniová. 
Koproducenti: Éric Névé, Nicolas Eschbach. Hudba: Pasquale Catalano. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Alessandro Borgese.  
 
Hrají: Pierfrancesco Favino (Filippo Malgradi), Elio Germano (Sebastiano), Lidia Vitaleová 
(Malgradiho manželka), Claudio Amendola (Samuraj), Alessandro Borghi (Číslo 8), Greta 
Scaranoová (Viola), Giulia Elettra Goriettiová (Sabrina), Jean-Hugues Anglade (kardinál 
Berchet), Antonello Fassari (Sebastianův otec), Adamo Dionisi (Manfredi Anacleti), Giacomo 
Ferrara (Spadino Kudla Anacleti), Yulia Kolomietsová (Jelena), Svetlana Kevralová (Rumena), 
Francesco Sechi (inspektor Questura). 
 
České titulky: Anna Kareninová (Filmprint Digital). 
 
Režisér Stefano Sollima začal pracovat na stejnojmenné filmové verzi románu Carla Boniniho 
a Giancarla de Catalda Suburra ještě dřív, než kniha vyšla. Na svém kontě má mj. také 
úspěšný podobně laděny seriál Gomorra (2014), ale nepodílel se na filmu podle bestselleru 
Roberta Saviana Gomora (2008, Gomorrah; r. Matteo Garrone). Suburra byla ve starověkém 
Římě čtvrť na úpatí Palatina, kde se setkávali senátoři se zločinci; moc s mocí. V Sollimaově 
filmu jde o popis současné reality, o prolínání politiky se zločinem, o korupci a o zločinu a 
trestu. – Příběh se odehrává od 5. do 12. listopadu 2011 a míří k avizované apokalypse. 
Poslanci v parlamentu debatují o krizi, o hrozícím bankrotu a o zákonu o předměstích. 
Poslanec Filippo Malgradi si po skončení zasedání sněmovny užívá v hotelu s nezletilou 
prostitutkou, kterou mu přivedla luxusní call girl Ninni (Jelena). Dívka zemře na předávkování 
a po odchodu Malgradiho se o její mrtvolu postará s Ninninou pomocí sebejistý otrlý Kudla z 
mocné cikánské rodiny Anacletiových. - Ostie. Gangster Číslo 8 se svými poskoky a stále 
zfetovanou milenkou Violou nevybíravými metodami získává podniky a pozemky pro 
představitele římského podsvětí Samuraje. Mafie chce s pomocí zkorumpovaného poslance 
Malgradiho protlačit zákon o předměstích a vybudovat z Ostie italské Las Vegas. Kudla se 
pokusí poslance vydírat, ten přes kolegu zařídí, aby ho někdo postrašil. Jenže najatý Číslo 8 
Roma podřízne. Mladíkův starší bratr Manfredi, vůdce klanu Anacletiových, chce sourozence 
pomstít. Hledá viníky. Přinutí ke spolupráci Ninnina přítele, majitele luxusního podniku Seba, 
jehož otec spáchal kvůli dluhům u Anacletiových sebevraždu. Dozví se o chystané akci v Ostii. 
Samuraj musí přistoupit na jeho podmínky. Kvůli vyšším nákladům se spojí se „spřáteleným“ 
kardinálem. Číslo 8 se mu však vzepře a kvůli tomu zemře i se svými lidmi. Přežije jen Viola, 
která se schovala. Seba práskne Manfredimu i Ninni. Malgredi má zajistit v parlamentu 
schválení zákona o předměstích, a tak Manfredi jako pojistku unese Malgredimu synka a 
„ubytuje“ ho u Seba. Zákon je schválen, ale vláda padne… Sebo, kterého Manfredi surově 
zmlátil, napadne svého trýznitele a svázaného ho předhodí jeho vlastnímu psu. Malgredi se 
marně snaží spojit se s premiérem. Samuraje, který odchází od své stařičké matky, zastřelí 
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Viola. – Takřka dokumentární, odtažitý způsob vyprávění, odehrávající se z velké části v 
přítmí a za deště, násobí jeho věrohodnost a poskytuje velmi nepříjemný obraz odvrácené 
strany politické reality. –kat- 
 
STEFANO SOLLIMA (nar. 4.5.1966. Řím) se od dětských let pohyboval ve filmovém a 
televizním prostředí, neboť jeho otec Sergio Sollima (1921-2015) byl známým režisérem a 
scenáristou. Jemu později také asistoval na některých filmech a TV seriálech. V druhé 
polovině 80. let působil jako kameraman a reportér pro různé zahraniční televizní stanice 
(CNN, NBC, CBS), pro něž natáčel reportáže z Libye, Alžíru, Izraele, Rumunska nebo 
Jugoslávie. Počátkem 90. let začal natáčet krátkometrážní hrané snímky, uváděné na 
domácích i mezinárodních festivalech. Od druhé poloviny 90. let působí převážně v televizi, 
kde se podílí zejména na akčních, kriminálních a policejních seriálech Un posto al sole 
(2002, Místo na slunci), Ho sposato un calciatore (2005, Vzala jsem si fotbalistu), La 
squadra (2003-2007, Eskadra), Crimini (2006-2010, Zločiny). Režíroval také epizody 
televizních sérií podle románů Giancarla De Catalda Romanzo criminale – La serie (2008-
2010, Kriminální romance) a Roberta Saviana Gomorra – La serie (2014-201?, Gomora – 
TV), které již předtím adaptovali pro film režiséři Michele Placido a Matteo Garrone. V roce 
2012 debutoval jako režisér celovečerním hraným filmem ACAB: Všichni policajti jsou 
parchanti, oceněným Cenou FIPRESCI, Cenou ruských filmových kritiků a Cenou ruské 
Federace filmových klubů na MFF v Moskvě 2012. Ve své tvorbě se zaměřuje na problémy 
korupce ve vysokých politických kruzích a na jejich spojení s podsvětím i na společenské 
problémy, spjaté s mocnou mafií; navazuje tak na linii angažovaných italských žánrových 
filmů, přičemž tradiční schémata oživuje prvky dokumentárního a reportážního filmu. – 
Filmografie: (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Grazie (1991, 
Díky), Ipocrites (1992, Pokrytci), Sotto le unghie (1993, Pod nehty) a Zippo (2003), Mal’aria 
(TV-2009, Špatný vzduch; r. Paolo Bianchini; spol. sc.), celovečerní hraný debut, akční 
policejní thriller podle stejnojmenného románu Carla Boniniho o policejní jednotce 
zasahující proti delikvenci fotbalových fanoušků A.C.A.B.: All Cops Are Bastards (2012, 
ACAB: Všichni policajti jsou parchanti – TV), gangsterské drama podle stejnojmenného 
románu Carla Boniniho a Giancarla De Catalda o spojení zkorumpovaných politiků a 
gangsterů, kteří plánují výstavbu zábavních komplexů na pobřeží Ostie, Suburra (2015, 
Suburra).  -jš- 
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Sully: Zázrak na řece Hudson 
barevný, životopisný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,39, 1:1,90 (IMAX), 2–D, IMAX, 
Dolby Digital, dlouhý – 96 min. 
 
Původní název: Sully. Země původu: USA. Výrobce: Malpaso, Flashlight Films, 
Kennedy/Marshall. Pro Warner Bros. Ve spolupráci s Village Roadshow Pictures. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 8.9.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Dosud nevyprávěný 
příběh o zázraku na řece Hudson. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: New York, Atlanta (Georgia). 
 
AUTOŘI: Režie: Clint Eastwood. Předloha: Chesley B. Sully Sullenberger III, Jeffrey Zaslow 
(kniha The Highest Duty, 2009, česky Sully, nakl. XYZ ve společnosti Albatros Media, Praha 
2016). Scénář: Todd Komarnicki. Kamera: Tom Stern, Hans Bjerno (letecké záběry). 
Architekt: James J. Murakami. Návrhy kostýmů: Deborah Hopperová. Masky: Luisa Abelová, 
Patricia DeHaneyová (účesy). Střih: Blu Murray. Zvuk: Tom Ozanich (design), José Antonio 
Garcia. Výkonná produkce: Steven Mnuchin, Kipp Nelson, Bruce Berman. Producent: Clint 
Eastwood, Frank Marshall, Allyn Stewartová, Tim Moore. Koproducent: Jessica Meierová, 
Kristina Riveraová. Vizuální efekty: Michael Owens (supervize), MPC, Mr. X., Lola VFX. 
Zvláštní efekty: Steve Riley (supervize). Hudba: Christian Jacob, Tierney Sutton Band. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Doug Coleman. 
 
Hrají: Tom Hanks (Chesley Sully Sullenberger), Aaron Eckhart (Jeff Skiles), Valerie 
Mahaffeyová (Diane Higginsová), Mike O’Malley (Charles Porter), Jamey Sheridan (Ben 
Edwards), Anna Gunnová (dr. Elisabeth Davisová), Holt McCallany (Mike Cleary), Ahmed 
Lucan (egyptský taxikář), Laura Linneyová (Lorraine Sullenbergerová), Ann Cusacková (Donna 
Dentová), Molly Haganová (Doreen Welshová), Michael Rapaport (barman).  
 
České titulky: Natálie Nádassy. 
 
Ceny: Oscar: (nominace) nejlepší střih zvukových efektů (Alan Robert Murray, Bub Asman). 
 
Šestaosmdesátiletý Clint Eastwood natočil svůj zatím poslední film Sully: Zázrak na řece 
Hudson na motivy autobiografického bestselleru. Sully je přezdívka kapitána US Airways 
Chesleyho Sullenbergera III (nar. 1951), který 15. ledna 2009 krátce po vzletu z newyorského 
letiště La Guardia přistál s porouchaným letadlem na řece Hudson uprostřed města, což je 
považováno za jeden z největších hrdinských činů pilotů. – Pilota Sullyho probudí v hotelu 
sen, v němž s porouchaným dopravním letadlem narazil do mrakodrapu. Podle televizních 
zpráv však let 1549 nouzově přistál v New Yorku na řece Hudson a 155 pasažérů včetně dvou 
nemluvňat přežilo bez vážnějšího zranění. Spolu s druhým pilotem Jeffem Skilesem čeká 
Sullyho vyšetřování a vysvětlování. Komise Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB) 
pod vedením komisního Charlese Portera zkoumá, zda bylo kapitánovo rozhodnutí správné; 
pro pojišťovnu a pro aerolinky let totiž dobře nedopadl. Sully je přesvědčen, že udělal 
jedinou možnou věc. Záhy po startu došlo ke srážce s hejnem ptáků a oba motory byly 
poškozeny. Informoval o poruše řídící věž. Měl se podle dispečera vrátit anebo letět na 
letiště Teterboro, ale on pochopil, že to nestihne. Oznámil dispečinku, že přistane na řece. 
Pak se spojení přerušilo… - Veřejnost a média oslavují oba piloty jako hrdiny, zatímco komise 
k nim přistupuje s nedůvěrou. Sully se odreagovává joggingem či v hotelové sauně. Často 
volá domů ženě. – Komise hledá v jednání pilotů chyby. Oba se museli podrobit hned po 
záchraně lékařské prohlídce a odevzdat moč. Porter čeká, jak dopadnou simulace. Jsou 
pochybnosti o poškození obou motorů; druhý motor se dosud v řece nenašel. Sully vzpomíná 
na letecké začátky. Dělá si starosti: pokud pochybil, čeká ho odchod do důchodu bez penze. 
Počítačové simulace ukáží, že airbus mohl přistát na nabízených letištích. - Sully v nouzově 
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přistávajícím letadle klidně vyzve pasažéry, ať se připraví na náraz. Letadlo skončí na hladině. 
Piloti s letuškami začnou s evakuací. K záchranným pracem se připojí Pobřežní hlídka i 
trajekty plavební dopravy. Sully opustí letadlo poslední. Volá manželce Lorraine, aby ji 
uklidnil. - Simulace při slyšení ve velkém auditoriu opět dokazují, že přistání na obou letištích 
bylo možné. Jenže podle Sullyho neberou v potaz lidský faktor. Dostane tedy „přidáno“ 
pětatřicet vteřin na rozhodnutí. Pak obě simulace skončí katastrofou. Komise pustí záznam 
hovoru z kokpitu, který dosud nikdo neslyšel a který dokládá profesionalitu obou pilotů. Z 
Hudsonu je vyloven levý motor. Vyjde najevo, že byl po srážce s ptáky nepoužitelný. Sully 
přizná Jeffovi, že bez dobrého parťáka by to nikdy nedokázal. Slyšení skončí; oba piloti jsou 
očištěni. - Sully v podání Toma Hankse je mužem na svém místě, ale je také člověkem, 
kterého trápí pochybnosti a noční můry. Tvůrce dovedně prokládá vyšetřování s minulostí. 
Skládá tak obrázek muže, který podle svých slov nebyl hrdina; dělal jen svou práci. Pod 
titulky jsou skutečné záběry ze záchranné akce a z pozdějšího setkání Sullyho a jeho ženy s 
pasažéry osudného letu. –kat-  
 
CLINT EASTWOOD (vl. jm. Clinton Eastwood, Jr., nar. 31.5.1930, San Francisco, Kalifornie) 
pochází z dělnické rodiny. Po středoškolských studiích se živil jako dřevorubec, pumpař a 
hospodský klavírista. Během korejské války byl odveden do armády, kde působil jako 
plavecký instruktor na základně a bojových akcí se nezúčastnil. V rámci finanční pomoci 
veteránům (G.I. Bill) získal obchodní vzdělání na losangeleské City College, ale pod vlivem 
kamarádů z vojny Davida Janssena a Martina Milnera zvolil hereckou kariéru. Díky 
úspěšnému testu a vysoké statné postavě (188cm) dostal smlouvu u společnosti Universal 
a hrál většinou malé role v béčkových filmech. První velkou příležitostí se pro něj stala 
postava kovboje Rowdyho Yatese v úspěšném westernovém seriálu Rawhide (1959-66). 
Jako host vystoupil v dalších TV seriálech a antologiích, mj. Highway Patrol (Dálniční 
hlídka), Death Valley Days (Dny v Údolí smrti), The West Point Story (Příběh z West 
Pointu), Navy Log (Námořní deník), Maverick. V polovině 60. let se stal mezinárodní 
hvězdou díky westernové trilogii režiséra Sergia Leoneho, v níž ztělesnil postavu 
málomluvného cynického hrdiny beze jména. Své postavení si pak upevnil v Hollywoodu 
archetypální rolí drsného policisty Harryho Callahana v sérii pěti filmů. Od roku 1969 má 
vlastní společnost Malpaso a věnuje se také režii. Vedle westernů a kriminálních snímků, 
jež v různých variacích prezentovaly jeho lakonického hrdinu s úspornými gesty i mluvou a 
s neochvějnou stupnicí vlastních životních hodnot, realizoval i náročnější projekty, jako 
životopisný film o jazzovém saxofonistovi Charliem Parkerovi pod názvem Bird (Zlatý 
glóbus za režii), elegický western Nesmiřitelní (Oscar za režii a za nejlepší film, Zlatý glóbus 
a Cena NSFC za režii, Cena LAFCA za režii a za herecký výkon, nominace na Oscara za 
herecký výkon), psychologický kriminální snímek podle románu Dennise Lehanea Tajemná 
řeka (Cena NSFC za režii, nominace na Oscara za režii a za nejlepší film, nominace na Zlatý 
glóbus za režii), drama boxerského trenéra a jeho svěřenkyně Million Dollar Baby (Oscar za 
režii a za nejlepší film, Zvláštní cena NBR za filmový přínos, Cena NYFCC a Zlatý glóbus za 
režii, nominace na Zlatý glóbus a na Cenu Grammy za hudbu, nominace na Oscara za 
herecký výkon), dvojici realistických válečných dramat z tichomořského bojiště Vlajky 
našich otců (nominace na Zlatý glóbus za režii) a Dopisy z Iwo Jimy (Zlatý glóbus za nejlepší 
cizojazyčný film, nominace na Oscara za režii a za nejlepší film, nominace na Zlatý glóbus za 
režii), skutečný příběh z 20. let s Angelinou Jolieovou v úloze svobodné matky, pátrající po 
zmizelém synovi a bojující se zkorumpovanou policií, Výměna (Zvláštní cena na MFF v 
Cannes ex aequo, nominace na Zlatý glóbus za hudbu), životopisné drama odstřelovače 
Chrise Kylea Americký sniper (Cena NBR za režii, nominace na Oscara za nejlepší film), jež 
se díky silnému patriotickému náboji stalo jeho divácky nejúspěšnějším titulem. Eastwood 
se jako herec či režisér nebál ani odlišných žánrových poloh, ať už to byly portrét 
tvrdohlavého režiséra, inspirovaný natáčením Africké královny, Bílý lovec, černé srdce, 
milostný příběh Madisonské mosty, v němž hrál s Meryl Streepovou, skutečný soudní 
případ Půlnoc v zahradě dobra a zla, komedie o vysloužilých astronautech Vesmírní 



460 
 

kovbojové nebo drama starého paličáka, přehodnocujícího svůj rasismus, Gran Torino 
(Cena NBR za herecký výkon). Realizoval rovněž epizodu Vanessa in the Garden (1985, 
Vanessa v zahradě – TV) z TV seriálu Amazing Stories (Neuvěřitelné příběhy) a část Piano 
Blues (2003, Blues & Clint Eastwood; + herec – TV) z dokumentárního seriálu The Blues. V 
jeho tvorbě se často odráží celoživotní záliba v jazzu a často se podílí na hudební složce 
svých filmů. Eastwoodovo dílo bylo mj. vyznamenáno Cenou Cecila B. DeMillea (1987), 
udílenou Sdružením zahraničního tisku v Hollywoodu, Pamětní cenou Irvinga G. Thalberga 
(1994), Cenou Amerického filmového institutu (AFI; 1996), francouzským Césarem (1997), 
Cenou Cechu amerických producentů (PGA; 1997), Cenou NBR (1999), na festivalech v 
Benátkách (2000), San Franciscu (2001) a Chicagu (2002), Cenou Cechu filmových herců 
(SAG; 2002), Cenou Cechu amerických režisérů (DGA; 2005) a francouzským Řádem Čestné 
legie (2007). Eastwood je od 50. let registrovaným republikánem. Vykonával funkci 
starosty (1986-88) v kalifornském městečku Carmel, kde se usadil, a angažuje se v otázkách 
ochrany životního prostředí. Manželství s první ženou, modelkou Maggie Johnsonovou 
(1953-84), se rozpadlo kvůli Eastwoodovu dlouholetému poměru s častou hereckou 
partnerkou Sondrou Lockeovou (1975-89). Ze vztahu s herečkou Frances Fisherovou (1990-
95) má dceru, stejně jako z druhého manželství s televizní moderátorkou Dinou Ruizovou 
(1996-2014). Je ještě otcem dalších čtyř nemanželských potomků, z nichž jeden zůstává 
neidentifikován. Obě děti z prvního manželství zdědily umělecké sklony; syn Kyle (nar. 
1968) je uznávaným jazzovým basistou a skladatelem a dcera Alison (nar. 1972) působí 
jako módní návrhářka a filmová herečka; hercem je i syn Scott Reeves (nar. 1986), jehož 
měl s letuškou Jacelyn Reevesovou. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Revenge 
of the Creature (1955, Pomsta netvora; r. Jack Arnold – V), Francis in the Navy (1955, 
Francis u námořnictva; r. Arthur Lubin), Lady Godiva (1955; r. Arthur Lubin), Tarantula 
(1955, Tarantule; r. Jack Arnold), Never Say Goodbye (1955, Nikdy neříkej sbohem; r. Jerry 
Hopper), Star in the Dust (1956, Hvězda v prachu; r. Charles Haas), Away All Boats (1956, 
Všechny čluny na vodu; r. Joseph Pevney – V), The First Traveling Saleslady (1956, První 
cestující obchodnice; r. Arthur Lubin), Tony hledá Tokio (1957, Escapade in Japan; r. Arthur 
Lubin), Ambush at Cimarron Pass (1958, Přepadení v Cimarronském průsmyku; r. Jodie 
Copelanová), Lafayette Escadrille (1958, Eskadra Lafayette; r. William A. Wellman), Pro 
hrst dolarů (1964, Per un pugno di dollari; r. Sergio Leone), Per qualche dollaro in più 
(1965, Pro pár dolarů navíc; r. Sergio Leone – TV), Il buono, il brutto, il cattivo (1966, 
Hodný, zlý a ošklivý; r. Sergio Leone – V), povídka Una sera come le altre (Jeden večer jako 
druhý; r. Vittorio De Sica) z filmu Le streghe (1966, Čarodějky – TV), Hang ’em High (1968, 
Pověste je výš; r. Ted Post – V), Cooganův trik (1968, Coogan’s Bluff; r. Don Siegel), Where 
Eagles Dare (1968, Kam orli nelétají; r. Brian G. Hutton – V), Paint Your Wagon (1969; r. 
Joshua Logan – V), Two Mules for Sister Sara (1969, Dva mezci pro sestru Sáru; r. Don 
Siegel – TV), Kelly’s Heroes (1970, Kellyho hrdinové; r. Brian G. Hutton – V), The Beguiled 
(1970, Oklamaný; r. Don Siegel – TV), Dirty Harry (1971, Drsný Harry; r. Don Siegel – V), Joe 
Kidd (1972, Joe Kidd; r. John Sturges), Magnum Force (1973; r. Ted Post – V), Thunderbolt 
and Lightfoot (1974, Thunderbolt a Lightfoot; r. Michael Cimino – V), The Enforcer (1976, 
Vykonavatel; r. James Fargo – V), Every Which Way But Loose (1978, Nikdy neprohrát; r. 
James Fargo – V), Útěk z Alcatrazu (1979, Escape from Alcatraz; r. Donald Siegel), Any 
Which Way You Can (1980, Vždycky zvítězit; r. Buddy Van Horn – V), Tightrope (1984, 
Stahující se smyčka; r. Richard Tuggle; + prod. – V), V žáru velkoměsta (1984, City Heat; r. 
Richard Benjamin), The Dead Pool (1988, Sázka na smrt; r. Buddy Van Horn – V), Pink 
Cadillac (1989, Růžový cadillac; r. Buddy Van Horn – V), S nasazením života (1993, In the 
Line of Fire; r. Wolfgang Petersen), Casper (1995, Casper; r. Brad Silberling), Trouble with 
the Curve (2012, Zpátky ve hře; r. Robert Lorenz; + spol. prod. – V); (režie, není-li uvedeno 
jinak) Play Misty for Me (1971, Zahrajte mi Misty; + herec – V), High Plains Drifter (1973, 
Tulák z širých plání; + herec – V), Breezy (1973; + herec – TV), The Eiger Sanction (1975, 
Vražda na Eigeru; + herec – TV), The Outlaw Josey Wales (1976, Psanec Josey Wales; + 
herec – V), The Gauntlet (1977, Železný stisk; + herec – V), Bronco Billy (1980; + herec – V), 
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Firefox (1982; + prod., herec – V), Honkytonk Man (1982, Honky Tonk Man; + prod., herec 
– V), Sudden Impact (1983, Náhlý úder; + prod., herec – V), Bledý jezdec (1985, Pale Rider; 
+ prod., herec), Heartbreak Ridge (1986, Bojové nasazení; + spol. píseň, prod., herec – V), 
Bird (1988; + prod. – TV), White Hunter Black Heart (1990, Bílý lovec, černé srdce; + prod., 
herec – V), Zelenáč (1990, The Rookie; + herec), Nesmiřitelní (1992, Unforgiven; + prod., 
herec), Dokonalý svět (1993, A Perfect World; + píseň, herec), Madisonské mosty (1995, 
The Bridges of Madison County; + spol. píseň, spol. prod., herec), Absolutní moc (1996, 
Absolute Power; + písně, spol. prod., herec), Půlnoc v zahradě dobra a zla (1997, Midnight 
in the Garden of Good and Evil; + spol. prod.), True Crime (1999, Pravda zabíjí; + spol. 
píseň, spol. prod., herec – V), Vesmírní kovbojové (2000, Space Cowboys; + píseň, spol. 
prod., herec), Blood Work (2002, Krvavá stopa; + prod., herec – V), Tajemná řeka (2003, 
Mystic River; + hudba, píseň, spol. prod.), Million Dollar Baby (2004, Million Dollar Baby; + 
hudba, píseň, spol. prod., herec), Vlajky našich otců (2006, Flags of Our Fathers; + hudba, 
píseň, spol. prod.), Dopisy z Iwo Jimy (2006, Letters from Iwo Jima; + spol. prod.), Výměna 
(2008, Changeling; + hudba, spol. prod.), Gran Torino (2008, Gran Torino; + spol. píseň, 
spol. prod., herec), Invictus (2009, Invictus: Neporažený; + spol. prod. – V), Hereafter 
(2010, Život po životě; + hudba, spol. prod. – V), J. Edgar (2011; + hudba, spol. prod. – V), 
Jersey Boys (2014; + spol. prod. – V), Americký sniper (2014, American Sniper; + hudba, 
spol. prod.), Sully: Zázrak na řece Hudson (2016, Sully; + spol. píseň, spol. prod.); 
(produkce, výkonná produkce či podíl na nich, není-li uvedeno jinak) dok. Thelonious 
Monk: Straight, No Chaser (1988, Thelonious Monk: Neředěná kořalka; r. Charlotte 
Zwerinová), The Stars Fell on Henrietta (1995, Hvězdy padají na Henriettu; r. James Keach 
– V), dok. Monterey Jazz Festival: 40 Legendary Years (1998, Jazzový festival v Monterey: 
40 legendárních let; r. William A. Harper; + herec), dok. Budd Boetticher: A Man Can Do 
That (TV-2005, Budd Boetticher: Muž by to dokázal; r. Bruce Ricker; + herec), Grace Is Gone 
(2007, Grace už není; r. James C. Strouse; hudba, spol. píseň – TV), dok. Tony Bennett: The 
Music Never Ends (TV-2007, Tony Bennett: Hudba nikdy nekončí; r. Bruce Ricker; + herec), 
dok. Johnny Mercer: The Dream’s on Me (TV-2009, Johnny Mercer: Ten sen platím já; r. 
Bruce Ricker), dok. Dave Brubeck: In His Own Sweet Way (TV-2010, Dave Brubeck: Svým 
vlastním milým způsobem; r. Bruce Ricker; + herec). -mim- 
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Svátek matek 
barevný, romantická komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, zvuk – 5.1, Dolby Digital, 
délka – 118 min. 
 
Původní název: Mother’s Day. Země původu: USA. Výrobce: Wayne Rice / Gulfstream 
Pictures. Ve spolupráci: Aperture Media Partners, MayDay Movies, Triad Film Works, Beatnik 
Films. Pro Open Road Films. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 19.5.2016. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Oslavte s námi Svátek matek. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA – Atlanta (Georgie). 
 
AUTOŘI: Režie: Garry Marshall. Námět: Lily Hollanderová, Matt Walker, Tom Hines, Garry 
Marshall. Scénář: Anya Kochoff Romanoová, Matt Walker, Tom Hines. Kamera: Charles 
Minsky. Architekt: Missy Stewartová. Návrhy kostýmů: Marilyn Vanceová, Beverley 
Woodsová. Masky: Kimberly Jonesová. Střih: Bruce Green, Robert Malina. Zvuk: Todd 
Weaver. Výkonná produkce: Kevin Frakes, Ankur Rungta, Matthew Hooper, Jared D. 
Underwood, Danny Mandel, Rodger May, Fred Grimm, Bill Heavener, Scott Lipsky, Leon 
Corcos, Deborah E. Chausseová, William Brindley. Producent: Mike Karz, Wayne Rice, Daniel 
Diamond, Brandt Anderson, Howard Burd, Mark DiSalle. Vizuální efekty: Ryan Wilmott 
(supervize), Base FX. Hudba: John Debney. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Julianne Jordanová (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Michael 
Endoso.  
 
Hrají: Jennifer Anistonová (Sandy), Kate Hudsonová (Jesse), Julia Robertsová (Miranda), 
Jason Sudeikis (Bradley), Britt Robertsonová (Kristin), Timothy Olyphant (Henry), Hector 
Elizondo (Lance Wallace), Jack Whitehall (Zack), Aasif Mandvi (Russell), Sarah Chalkeová 
(Gabi), Cameron Espositoová (Max), Anoush NeVartová (Sonia), Jon Lovitz (majitel klubu), 
Shay Mitchellová (Tina), Margo Martindaleová (Flo), Jennifer Garnerová (policistka), Robert 
Pine (Earl), Penny Marshallová (vypravěčka – hlas). 
 
České titulky: Kateřina Hámová.  
 
Snímek zkušeného režiséra romantických komedií Garryho Marshalla (který nečekaně zemřel 
dva měsíce po české premiéře) Svátek matek je po jeho filmech Na sv. Valentýna (2010, 
Valentine’s Day) a Šťastný Nový rok (2011, New Year’s Eve) dalším melodramatickým 
příběhem, provázaným se svátečním dnem. Tentokrát se sice neodehrává v rozmezí 
čtyřiadvaceti hodin, neboť začíná o něco dříve, jinak se však od předchozích titulů neliší; opět 
se zde odehraje několik příběhů, jež se dříve či později protnou. Hlavním tématem hvězdně 
obsazeného snímku pochopitelně je (nejen mateřská) láska. – Atlanta, současnost. 
Interiérová designérka a rozvedená matka Sandy se musí vyrovnat s tím, že se exmanžel 
Henry, s nímž má dva synky ve střídavé péči, oženil s mladou Tinou. Její přítelkyně, sestry 
Jesse a Gabi, mají s matkou Flo, která je s jejich otcem Earlem stále na cestách v karavanu, 
problematický vztah. Jesse s ní kvůli jejím rasistickým názorům nemluví, a tak Flo ani neví, že 
má kromě zetě indického původu Russella i malého vnoučka. Lesbická Gabi zase rodičům tají, 
že žije s výtvarnicí Max. - Mladičká Kristin žije se Zackem, jehož miluje. Láskyplně pečují o 
miminko Katii, ale mladá žena se vdát nechce. I když vyrostla v úžasné rodině, trpí tím, že ji 
vlastní matka odložila. - Bývalý šikovatel Bradley, otec dvou dospívajících dcer, stále smutní 
po manželce, která umřela před rokem. - Úspěšná spisovatelka a hvězda teleshoppingu 
Miranda je prý bezdětná… - Svátek matek vypukne. Flo vezme na milost blízké svých dcer. 
Sandy pochopí, že nikomu neprospěje, když se k Tině bude chovat odmítavě. Bradley si 
uvědomí, že život jde dál, a Kristin vyhledá biologickou matku (Mirandu). Té bylo šestnáct let, 
když porodila, a její matka dala dítě k adopci. - Scénář překypuje obehranými úvahami o 
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mateřství, manželství či o rodičovské lásce, ale vtipných či zábavných situací i romantiky je v 
něm pomálu. –kat- 
 
GARRY MARSHALL (vl. jm. Garry Kent Marshall, nar. 13.11.1934, Bronx, New York – zem. 
19.7.2016, Burbank, Kalifornie, na komplikace po mozkové mrtvici) pocházel z rodiny 
učitelky ve stepařské škole a režiséra průmyslových filmů, který si své italské příjmení 
Masciarelli změnil před Garryho narozením. Vystudoval žurnalistiku na Severozápadní 
univerzitě v illinoiském Evanstonu. Po službě v armádě začínal jako reportér pro New York 
Daily News. Věnoval se také jazzové hudbě a na začátku 60. let přesídlil do Los Angeles. 
Psal humorné televizní skeče pro Phila Fostera, Joeyho Bishopa a Jacka Paara. Vytvořil 
mimořádně úspěšnou autorskou dvojici s Jerrym Belsonem (mj. seriály The Lucy Show, 
Make Room for Daddy, Gomer Pyle USMC, The Danny Thomas Show, The Dick Van Dyke 
Show; + herec). Stal se uznávaným tvůrcem komediálních seriálů, mj. Hey, Landlord (1966-
67, Hej, pane domácí; + spol. režie, spol. prod., herec), The Odd Couple (1970-75, Podivný 
pár; + spol. sc., spol. režie, spol. prod., herec; čtyři nominace na Cenu Emmy), Me and the 
Chimp (1972, Já a šimpanz; + spol. režie, spol. prod.), The Brian Keith Show (1972-74), 
Happy Days (1974-84, Šťastné dny; + spol. sc., spol. režie, spol. prod., herec), Laverne and 
Shirley (1976-83, Laverne a Shirley; + spol. režie, spol. prod., herec), Blansky’s Beauties 
(1977, Krásky slečny Blanskyové; + spol. režie, spol. prod.), Angie (1979-80; + spol. prod.), 
Mork & Mindy (1978-82; + spol. režie, spol. prod.; nominace na Cenu Emmy), Joanie Loves 
Chachi (1982-83, Joanie miluje Chachiho; + spol. prod.), The New Odd Couple (1982-83, 
Nový podivný pár; + spol. prod.). Jako scenárista se podílel na antologii romantických 
příběhů Love, American Style (1969-72, Láska po americku) a byl i producentem sitcomu 
podle vlastního filmu Nothing in Common (1987, Vůbec nic společného). Vytvořil postavu 
ratingy posedlého šéfa TV stanice Stana Lansinga v úspěšném sitcomu Murphy Brown 
(1994-98; + spol. režie) a jako host se objevil i v dalších seriálech, mj. Vega$, A League of 
Their Own (Velké vítězství), Three Sisters (Tři sestry), Monk (Můj přítel Monk – TV), 
Sabrina, the Teenage Witch (Sabrina – mladá čarodějnice – TV), Listen Up (Poslechni), 
Brothers & Sisters (Bratři a sestry – TV), The Sarah Silverman Program, ER (Pohotovost – 
TV), According to Jim (Svět podle Jima – TV), Louie (Rozvedený se závazky – TV), See Dad 
Run (Táta to zvládne; + spol. sc. – TV), Two and a Half Men (Dva a půl chlapa – TV), Liv and 
Maddie (Liv a Maddie – TV), Brooklyn Nine-Nine, Hot in Cleveland (Nouzové přistání – TV). 
Jeho hlas zněl v řadě animovaných seriálů, např. The Simpsons (Simpsonovi – TV), a měl 
supervizi nad dětským animovaným seriálem Wendy (2013; uveden v TV). Ve filmu se 
uvedl jako scenárista a producent (opět ve dvojici s Belsonem); režii se začal věnovat 
poměrně pozdě. Největšího ohlasu dosáhl diváckým hitem Pretty Woman (nominace na 
Cenu BAFTA za nejlepší film, nominace na Césara za nejlepší zahraniční film), na jehož 
úspěch se marně pokusil navázat obdobnou komedií Nevěsta na útěku. Dokázal si vždy 
zajistit spolupráci předních herců a ve všech jeho snímcích se objevil, často ve výrazných 
úlohách (manažer hotelu Barney Thompson v Pretty Woman), jeho dlouholetý přítel 
Hector Elizondo. V Los Angeles adaptoval a režíroval Offenbachovu komickou operu 
Velkovévodkyně z Gerolsteinu (2005) a podle svého nejznámějšího TV seriálu Šťastné dny 
napsal libretto k stejnojmennému muzikálu (2008), jehož premiéru režíroval ve svém 
Falcon Theatre v Burbanku. Ve spolupráci s nejstarší dcerou Lori Marshallovou napsal 
autobiografické knihy Wake Me When It’s Funny: How to Break Into Show Business and 
Stay There (1997, Vzbuď mě, až to bude legrace: Jak se dostat do showbyznysu a zůstat 
tam) a My Happy Days in Hollywood (2012, Moje šťastné dny v Hollywoodu). Byl 
laureátem Americké komediální ceny za kreativitu (1989), Ceny Valentinea Daviese (1994), 
udělované Cechem amerických scenáristů (WGA) a Cenou Cechu amerických producentů 
(PGA) za celoživotní televizní tvorbu. Od roku 1963 byl ženatý se zdravotní sestrou 
Barbarou Wellsovou, s níž vychoval tři děti. Dcera Kathleen Marshallová je herečkou, syn 
Scott Marshall se také věnuje režii. Nejmladší sestra Penny Marshallová (nar. 1943) je 
herečkou a úspěšnou filmovou režisérkou, další sestra Ronny Hallinová s ním 
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spolupracovala jako producentka. – Filmografie: (neúplná; herec, není-li uvedeno jinak) 
Toller Hecht auf krummer Tour (1961, Čertovo kvítko; r. Akos von Rathonyi), Goldfinger 
(1964; r. Guy Hamilton – V), Maryjane (1968, Marjánka; r. Maury Dexter), Psych-Out (1968, 
Podlomená vůle; r. Richard Rush – V), Grand Theft Auto (1977, Velká automobilová krádež; 
r. Ron Howard), Lost in America (1985, Ztraceni v Americe; r. Albert Brooks – V), Jumpin’ 
Jack Flash (1986; r. Penny Marshallová – V), Soapdish (1991, Bublifuk; r. Michael Hoffman 
– TV), Velké vítězství (1992, A League of Their Own; r. Penny Marshallová), Hocus Pocus 
(1993, Hokus pokus; r. Kenny Ortega – V), The Twilight of the Golds (1996, Soumrak rodiny 
Goldových; r. Ross Marks; + spol. prod. – TV), Mary Jane’s Not a Virgin Anymore (1998, 
Mary Jane už není panna; r. Sarah Jacobsonová), With Friends Like These… (1998, S 
takovými přáteli…; r. Philip F. Messina), CHiPs ’99 (TV-1998, Chips se vrací; r. Jon Cassar – 
TV), Nepolíbená (1999, Never Been Kissed; r. Raja Gosnell), This Space Between Us (1999, 
Ta hradba mezi námi; r. Matthew Leutwyler), Can’t Be Heaven (1999, To ani nemůže být 
nebe; r. Richard Friedman – TV), The Hollywood Sign (2000, Hollywoodský znak; r. Sönke 
Wortmann), Tomcats (2001, Supersvůdníci; r. Gregory Poirier – V), The Majestic (2001, 
Majestic; r. Frank Darabont; hlas – V), Orange County (2002; r. Jake Kasdan – V), Mother 
Ghost (2002, Matka duch; r. Rich Thorne), The Long Ride Home (2003, Dlouhá cesta domů; 
r. Robert Marcarelli), They Call Him Sasquatch (2003, Říkají mu sněžný muž; r. David H. 
Venghaus, Jr.), Devil’s Knight (2003, Ďáblův rytíř; r. Quan Phillips), Keeping Up with the 
Steins (2004, Držte krok se Steinovými; r. Scott Marshall – TV), anim. f. Strašpytlík (2005, 
Chicken Little; r. Mark Dindal; hlas), I-See-You.Com (2006, Já-tě-vidím.com; r. Eric Steven 
Stahl – V), Chronic Town (2008; r. Tom Hines), Finding Bliss (2009, Najít štěstí; r. Julie 
Davisová – TV), Race to Witch Mountain (2009, Útěk na Horu čarodějnic; r. Andy Fickman – 
V), Life After Beth (2014, Život po Beth; r. Jeff Baena), anim. f. Scooby-Doo! And Kiss: Rock 
and Roll Mystery (2015, Scooby-Doo a skupina Kiss; r. Spike Brandt, Tony Cervone; hlas); 
(režie, není-li uvedeno jinak) manželská komedie How Sweet It Is! (1968, Jak je to sladké!; 
r. Jerry Paris; spol. sc., spol. prod., hlas), příběh mladé dívky The Grasshopper (1969, 
Kobylka; r. Jerry Paris; spol. sc., spol. prod.), westernová veselohra Evil Roy Slade (TV-1972, 
Zlý Roy Slade; r. Jerry Paris; spol. sc., spol. prod.), neprodané komediální piloty Dominic’s 
Dream (TV-1974, Dominicův sen; + nám., sc., spol. prod.) a Mean Jeans (TV-1981, 
Ošoupané džínsy; + spol. nám., spol. prod.), nemocniční komedie Young Doctors in Love 
(1982, Lékařská akademie; + spol. prod. – TV) s Sean Youngovou a Michaelem McKeanem, 
další neprodaný pilot Herndon (TV-1983; + spol. sc., spol. prod.), příběh dospívajícího 
chlapce The Flamingo Kid (1984, Kluk z El Flaminga; + spol. sc. – TV) s Mattem Dillonem, 
generační příběh Nothing in Common (1986, Vůbec nic společného – TV) s Tomem 
Hanksem, Jackiem Gleasonem a Evou Marie Saintovou, komedie o zkažené dědičce, která 
ztratí paměť, a jejím samozvaném manželovi Overboard (1987, Přes palubu; + herec – V) s 
Goldie Hawnovou a Kurtem Russellem, epická sága o přátelství dvou žen Beaches (1988, 
Osudové pláže; + herec – TV) s Bette Midlerovou a Barbarou Hersheyovou, kr. f. The 
Lottery (1989, Loterie) s Bette Midlerovou, romantický příběh štětky a milionáře Pretty 
Woman (1990, Pretty Woman; + herec) s Julií Robertsovou a Richardem Gerem, milostný 
příběh podle divadelní hry Terrence McNallyho Frankie a Johnny (1991, Frankie and 
Johnny; + prod.) s Michelle Pfeifferovou a Alem Pacinem, adaptace románu Anne Riceové 
Exit to Eden (1994, Útěk do ráje; + spol. prod., hlas – V), pošťácká veselohra Dear God 
(1996, Božská lest; + herec – V) s Gregem Kinnearem, milostný příběh postižených lidí Jiná 
láska (1999, The Other Sister; + spol. nám., spol. sc.) s Juliette Lewisovou a Giovannim 
Ribisim, romantická komedie Nevěsta na útěku (1999, Runaway Bride; + herec) s Julií 
Robertsovou a Richardem Gerem, příběh novodobé Popelky Deník princezny (2001, The 
Princess Diaries) s Anne Hathawayovou, rodinná komedie o úspěšné ženě, která se musí 
postarat o děti zemřelé sestry, Život s Helenou (2004, Raising Helen) s Kate Hudsonovou, 
pokračování úspěšného snímku Deník princezny 2: Královské povinnosti (2004, The 
Princess Diaries 2: Royal Engagement), opět s Anne Hathawayovou, komediálně laděné 
drama komplikovaného vztahu babičky a její rebelantské vnučky Georgia Rule (2007, 
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Vlastní pravidla – V) s Jane Fondovou a Lindsay Lohanovou, romantické komedie, složené z 
různých příběhů jediného svátečního dne, Na sv. Valentýna (2010, Valentine’s Day; + 
herec), Šťastný Nový rok (2011, New Year’s Eve; + spol. prod.) a Svátek matek (2016, 
Mother’s Day; + spol. nám.), všechny s hvězdným hereckým obsazením. -mim-  
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Svatý Petr a papežské baziliky Říma 
barevný, umělecký dokument, přístupný, 16:9, 2–D, 3-D, Dolby Digital, dlouhý – 90 min. 
 
Původní název: St. Peter’s and the Papal Basilics of Rome 3D. Země původu: Itálie. Výrobce: 
Sky 3D. Ve spolupráci: Centro Televisivo Vaticano, Nexo Digital, Magnitudo Film. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 29.9.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Pannonia 
Entertainment a Neoluxor uvádějí nový dokument od tvůrců „Florencie a Galerie Uffizi“. 
 
Distribuce: Pannonia Entertainment. 
 
AUTOŘI: Autor projektu: Cosetta Laganiová. Režie: Luca Viotto. Scénář: Laura Allieviová. 
Kamera: Massimiliano Gatti. Střih: Valentina Cortiová, Andrea Fiorentino. Zvuk: jméno. 
Výkonná produkce: Francesco Invernizzi. Producent: Fabrizio Stinellis. Vizuální efekty: 
Daniele Pugni (supervize). Hudba: Matteo Curallo.  
 
Účinkují: Antonio Paolucci, Paolo Portoghesi, Claudio Strinati, Micol Fortiová, Adrianno 
Giannini (spíkr).  
 
Dabing: jméno. Překlad české verze: jméno. Dialogy české verze: jméno. Režie české verze: 
jméno.  
 
Umělecký dokument Lucy Viotta Svatý Petr a papežské baziliky Říma je dalším z řady děl, 
popularizujících vzácné umělecké památky v Itálii. Tvůrci přinášejí originální pohled na 
architekturu a interiéry čtyř slavných římských bazilik (bazilika sv. Petra, Lateránská bazilika, 
bazilika Panny Marie Sněžné, bazilika sv. Pavla za hradbami), přičemž průvodci po nich jsou 
významní kunsthistorici a vědci. Kromě toho ve zvukové stopě zaznívají výňatky ze 
Stendhalových Římských procházek. Po vizuální stránce se jedná o strhující detaily, velké 
nadhledy či letecké záběry (filmaři měli exkluzivní přístup k architektonickým pokladům 
Svatého města). Součástí jsou i trojrozměrné modely grafických rekonstrukcí, vytvořených na 
základě původních projektů, z nichž některé jsou uloženy ve Vatikánské knihovně. 
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Špekoun 
barevný, smutná komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 84 min. 
 
Původní název: Bouboule. Země původu: Švýcarsko, Belgie. Výrobce: CAB Productions, 
Versus Productions. Ve spolupráci: RTS, SRG SSR idée suisse, RTBF. S podporou: Eurimages, 
La Wallonie, Office Fédéral de la Culture (Švýcarsko), Inver Invest, Le Tax Shelter du 
Gouvernement Fédéral de Belgique. Rok copyrightu: 2014. Premiéra: 4.8.2016. Mluveno: 
francouzsky (titulky). – Metrák dobrých úmyslů. 
 
Distribuce: Film Europe. 
 
AUTOŘI: Režie: Bruno Deville. Scénář: Antoine Jaccoud, Bruno Deville, Stéphane Malandrin 
(spolupráce na scénáři), Léo Maillard (spolupráce na scénáři). Kamera: Jean-François 
Hensgens. Architekt: Françoise Josetová. Návrhy kostýmů: Elise Ancionová. Střih: Valentin 
Rotelli. Zvuk: Christophe Giovannoni, Paul Maernoudt. Producent: Jean-Louis Porchet, 
Gérard Ruey. Koproducent: Jacques-Henri Bronckart, Olivier Bronckart. Hudba: -M- 
[Mathieu Chédid].  
 
Hrají: David Thielemans (Kevin Trichon), Swan Arlaud (Patrick), Julie Ferrierová (Kevinova 
matka Brigitte Trichonová), François Hadji-Lazaro (Claudi), Lisa Harderová (Alice), Amélie 
Peterliová (Jenni), Thémis Pauwelsová (Océane), Dodi Mbemba (Moukoumbi), Jean-Benoît 
Ugeux (Kevinův otec Philippe Trichon), Stefan Liberski (dr. Sikorski). 
 
České titulky: Jolana Kubíková (Filmprint Digital). 
 
Celovečerní debut belgicko-švýcarského scenáristy a režiséra Bruna Devillea Špekoun je 
smutnou komedií o potížích dvanáctiletého metrákového kluka, žijícího s milující rozvedenou 
maminkou a se dvěma sestrami v řadovém domku na předměstí u velkého sídliště. – Kevin 
Trichon, zvaný Špekoun, se svou tloušťkou příliš netrápí, i když mu prý podle doktora hrozí 
potíže se srdcem. Je sice často šikanován, ale má kamaráda, černocha Mouka (Moukumbi). 
Chodí na aquagymnastiku s baculatou Alicí, která ho stále přemlouvá ke společné 
sebevraždě. (Dívka si později neúspěšně podřeže žíly.) Seznámí se s vojáckým Patrickem 
(Patem), pracujícím v ochrance v místním obchodním centru, i s jeho cvičeným belgickým 
ovčákem Roccem. Pat, který se chlubí svými misemi s vojenským komandem v Africe, začne 
Kevina trénovat a chlapec shodí čtyři kila. Jenže se také pod Patovým vlivem mění. Začne být 
vzdorovitý. Mouk se s ním kvůli rasistickému Patovi přestane kamarádit. Mladík představí 
Špekouna svému obtloustlému šéfovi Claudimu. Má zájem o Kevinovu sestru Jenni a vezme ji 
i s ním a se šéfem na celodenní závod psů. Jenže si na dívku moc dovoluje, a ta od něj 
znechuceně odejde. – Pat a Claudi přijdou o práci. Pomstí se tím, že v obchodním centru 
vykradou rybárnu, a do akce přiberou Kevina, který hlídá u auta. Chlapec se pak s nimi opije 
a při návratu domů srazí k zemi otce, kterého vyděšená maminka zavolala a kterého 
považuje za sraba. Policie odhalí zloděje. Claudi prozradí Kevinovi, že Pat nikdy v armádě 
nebyl. Chlapec jde za ním, ale mladík je právě na odjezdu a nemíní se s ním už bavit. Kevin za 
ním utíká a udělá se mu zle. Myslí si, že umřel, ale probere se v nemocnici: měl jen 
hypertenzi. Udobří se s Moukem a ujme se opuštěného Rocca. Pozve Alici na své narozeniny. 
Děti se baví a maminka jde na rande... -tbk- 
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Špinavej kšeft 
barevný, kriminální, černá komedie, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby 
Digital, dlouhý – 97 min. 
 
Původní název: Un petit boulot. Anglický název: Odd Job. Země původu: Francie, Belgie. 
Výrobce: Gaumont, Scope Pictures, Paddock Films, Canal Plus (účast), Ciné Plus (účast), 
Wallimage (účast), Eurimages (podpora). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 22.12.2016. 
Mluveno: francouzsky (titulky). – Od režiséra filmu (K)lamač srdcí. 
 
Distribuce: A-Company Czech.  
 
AUTOŘI: Režie: Pascal Chaumeil. Předloha: Iain Levison (román Since the Layoffs, 2003, 
česky Po propouštění). Scénář: Michel Blanc, Frantz Bartelt (spolupráce na scénáři). Kamera: 
Manuel Dacosse. Architekt: Noëlle Van Parysová. Návrhy kostýmů: Bethsabée Dreyfusová. 
Masky: Michelle Van Brusselová. Střih: Sylvie Landraová. Zvuk: Antoine Deflandre, 
Alexandre Fleurant, Thomas Gauder. Producent: Sidonie Dumasová, Yann Arnaud. 
Koproducent: Genevieve Lemalová. Hudba: Mathieu Lamboley. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Martin Delemazure (hudební supervize).  
 
Hrají: Romain Duris (Jacques Scoran), Michel Blanc (Gardot), Alice Belaïdiová (Anita), 
Gustave Kervern (Tom), Alex Lutz (Brecht), Charlie Dupont (Jeff), Phille GrandʹHenry (Carl), 
Thomas Mustin (Mulot), Gaël Soudron (Pierrot), Carole Trevouxová (Katie), Patrick Descamps 
(Walter).  
 
České titulky: Jolana Kubíková (Filmprint Digital).  
 
Po hořké komedii podle románu Nicka Hornbyho Dlouhá cesta dolů 2013, A Long Way Down) 
natočil Pascal Chaumeil (1961-2015) svůj čtvrtý a poslední celovečerní film, bizarní kriminální 
černou komedii podle předlohy anglického spisovatele Iaina Levisona. Scénář, vyznačující se 
zjevnou mravní nekorektností, napsal známý francouzský herec Michel Blanc, který si také 
zahrál druhou hlavní roli. – Čtyřicátník Jacques Scoran vypráví svůj příběh. Po zavření fabriky, 
kde pracoval jako mistr, skončil bez přítelkyně a bez peněz. Jeho kamarád Tom se uchytí na 
benzince a další přítel Jeff se teď živí pokoutními obchody. Jednoho dne mu místní šíbr 
Gardot, jemuž dluží za prohry v pokeru, nabídne „kšeft“: vraždu své nevěrné manželky. 
Jacques sice právě díky kamarádu Tomovi získal práci na benzince, ale kvůli dluhu zakázku 
splní. Později stejnou zbraní zabije dotěrného byrokrata Brechta, který se ujal vlády nad 
benzinkou a hrozil jemu i Tomovi vyhazovem. Jacques se seznámí s ráznou Anitou, která 
pracuje na policii. Varuje Gardota, že jeho nový řidič Carl je špeh. Vystresovaný mafián 
zaměstnance zastřelí. Jacques přijme i další kšeft od Gardota. Když však v Bruselu zjistí, že 
má zabít nevinného, neudělá to. Dotyčný naopak zabije svou chamtivou ženu, která si na něj 
zjednala nájemného vraha. Jacques se rozhodne, že s Tomem koupí benzinku, která je na 
prodej. Proto souhlasí s další zakázkou. Má na Baleárách zabít milence Gardotovy ženy. Kvůli 
alibi vezme Jacques na „výlet“ Anitu. Oběť zabijákovi ušetří práci; když ji napadne v moři, 
zemře na infarkt. – Jacques spokojeně žije s Anitou. S Tomem pracují na své benzince... -tbk-  
 
PASCAL CHAUMEIL (nar. 9.2.1961, Paříž – zem. 27.8.2015, Paříž, na rakovinu) začínal v 
druhé polovině 80. let jako asistent různých režisérů (Bernard Stora, Pierre Tchernia, Régis 
Wargnier, Charlotte Brandstromová, Bernard Nauer). Luc Besson, jemuž asistoval u Leona, 
mu na dalších filmech svěřil práci s druhým štábem a umožnil mu natočit samostatnou 
prvotinu Muži s punčochami, za niž dostal Cenu za nejlepší krátký film na festivalu 
kriminálních snímků v Cognacu. Chaumeil potom režíroval reklamní spoty a pracoval v 
televizi, kde kromě několika celovečerních filmů natáčel epizody různých seriálů, mj. 
Avocats & associés (Advokáti a společníci), Blague à part (Žerty stranou), Engrenages (Dvojí 
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spravedlnost – TV), Fais pas ci, fais pas ça (Nedělej tohle, nedělej tamto), Spotless (Bez 
poskvrny). Za romantickou komedii (K)lamač srdcí byl nominován na Césara za nejlepší 
debut i za nejlepší film a veselohernímu žánru zůstal věrný i v další tvorbě. Příležitostně 
vystupoval jako herec v epizodních rolích. – Filmografie: (II. režie) Pátý element (1997, The 
Fifth Element; r. Luc Besson), Les couloirs du temps: Les visiteurs II (1998, Návštěvníci 2: V 
chodbách času; r. Jean-Marie Poiré – V), Johanka z Arku (1999, Joan of Arc; r. Luc Besson); 
(režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Peinard (1995, Kliďas; spol. r. Denis Bardiau), Des 
hommes avec des bas (1996, Muži s punčochami; + sc.) a Liens sacrés (2001, Posvátné 
svazky), příběh soudkyně, která chce po rozvodu s nevěrným manželem začít nový život, 
Clémence (TV-2003), komedie o patáliích loďařské rodiny Mer belle à agitée (TV-2006, 
Moře krásné až rozbouřené), minisérie o první francouzské ženě v prezidentském úřadě 
L’état de Grace (TV-2006, Gracein stát), kriminální thriller z provinčního města Duel en ville 
(TV-2008, Souboj ve městě), komedie o profesionálním rozbíječi vztahů (K)lamač srdcí 
(2010, L’arnacoeur) s Romainem Durisem a Vanessou Paradisovou, další romantická 
komedie Un plan parfait (2012, Skvělý plán – TV) s Diane Krugerovou a Danym Boonem, 
adaptace tragikomického románu Nicka Hornbyho o očišťujícím setkání několika 
sebevrahů Dlouhá cesta dolů (2013, A Long Way Down) s Piercem Brosnanem a Toni 
Colletteovou, příběh nezaměstnaného dělníka, který se z existenčních důvodů nechá 
najímat od místního mafiána jako zabiják, Špinavej kšeft (2015, Un petit boulot) s 
Romainem Durisem a Michelem Blancem. -mim- 
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Tajemství jejich očí 
barevný, kriminální, psychologický, thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, SDDS, dlouhý 
– 111 min. 
 
Původní název: Secret in Their Eyes. Země původu: Španělsko, USA. Výrobce: Gran Via / SITE 
Productions / Willies Movies. Ve spolupráci s Ingenious Media. Pro IM Global. Ve spolupráci 
s Route One / Union Investment Partners. Rok výroby: 2015. Premiéra: 21.1.2016. 
Monopol: Bontonfilm. Mluveno: (české titulky). – Pravda se objeví tam, kde ji čekáte 
nejméně. 
 
AUTOŘI: Námět: film El secreto de sus ojos (2009, Tajemství jejich očí; sc. Juan José 
Campanella, Eduardo Sacheri; r. Juan Jose Campanella - TV). Scénář: Billy Ray. Režie: Billy 
Ray. Kamera: Danny Moder. Hudba: Emilio Kauderer. Hudební supervize: David Schulhof. 
Různé skladby a písně. Výprava: Nelson Coates. Kostýmy: Shay Cunliffeová. Střih: Jim Page. 
Zvuk: (design) Peter Staubli, Ann Seibelliová, D. Chris Smith; William B. Kaplan. Vizuální 
efekty: (supervize) John Heller; Mr. X. Zvláštní efekty: (supervize) Michael Lantieri. 
Koordinátoři kaskadérů: David Rowden, Dennis Fitzgerald. Výkonní producenti: Stuart Ford, 
Deborah Zipserová, Russell Levine, Lee Jea Woo, Robert Simonds, Matt Berenson, Jeremiah 
Samuels, Juan José Campanella; Pyung Ho Choi. Producenti: Mark Johnson, Matt Jackson. 
Koproducenti: John Ufland, Juan Antonio Garcia Peredo, Chris Lytton. České titulky: Jiří 
Šteffl (Filmprint Digital).  
 
HERCI: Chiwetel Ejiofor (Ray), Nicole Kidmanová (Claire), Julia Robertsová (Jess), Dean Norris 
(Bumpy Willis), Michael Kelly (Reg Siefert), Joe Cole (Marzin/Beckwith), Zoe Grahamová 
(Carolyn Cobbová), Alfred Molina (Martin Morales), Patrick Davis (Luis).  
 
Třetí celovečerní film režiséra a scenáristy Billyho Raye Tajemství jejich očí je obměněným 
remakem stejnojmenné, Oscarem oceněné adaptace románu Eduarda Sacheriho v režii 
Argentince Juana Josého Campanelly El secreto de sus ojos (2009, Tajemství jejich očí), 
uvedené u nás v televizi. Zatímco v původní verzi se chce penzionovaný právník psaním knihy 
vyrovnat s dávnou nepotrestanou vraždou mladé ženy bankovního úředníka, v americké 
verzi jsou protagonisty matka zavražděné dívky, policejní vyšetřovatelka Jess a její bývalý 
kolega a kamarád Ray, snažící se případ, odložený ad acta, dořešit… – Afroameričan Ray 
najde v hacknuté databázi fotek vězňů povědomý portrét muže a rozjede se do Los Angeles, 
kde před třinácti lety působil jako agent FBI v protiteroristickém týmu úřadu státního 
zástupce. Pochybovačným kolegům se snaží dokázat, že jde o Marzina, který před třinácti 
lety znásilnil a zabil mladistvou Carolyn, dceru jeho kolegyně Jess. Mladíka tenkrát zadrželi, 
jenže to bylo brzy po 11. září 2001, on byl informátorem z tamní ostře sledované mešity, 
pracujícím pro jejich kolegu Rega, a tak tehdejší prokurátor Morales vyšetřování zmařil. 
Marzin, o jehož vině Claire, Ray a Jess nepochybovali, byl propuštěn. - Rayova buldočí 
umanutost otevřít případ vypustí několik džinů z lahve, zejména jeho nenaplněnou 
zamilovanost do tehdejší žalobkyně, nyní už hlavní státní zástupkyně Claire, touhu po 
pomstě i výčitky svědomí. Hledaný muž pod jménem Beckwith Rayovi a Bumpymu uniká. Při 
jeho pronásledování dojde k přestřelce, při níž zahyne Reg. Zločinec je zatčen, ale Jess 
prozradí Rayovi a Claire, že Marzina zabila před lety a pohřbila na zahradě. Chycený muž je 
skutečně recidivista Beckwith. Ray si ovšem ověří, že kamarádka Marzina vězní na svém 
pozemku v kleci ve stodole; trest smrti by podle ní byl pro něj příliš milosrdný. Ray přiměje 
Jess, aby zbědovaného vraha zastřelila. Sám vykope na zahradě hrob. Claire odloží krabici s 
případem do archivu. – Vyprávění často přechází ze současnosti do doby vraždy a prvního 
vyšetřování. Snímek má hvězdné obsazení i napětí (byť někdy uměle vytvářené chybným 
jednáním hrdinů), ale na rozdíl od původního filmu postrádá autentickou bezútěšnost a 
přesvědčivost.  -kat- 
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BILLY RAY (vl. jm. William Ray, nar. 1963, Los Angeles) je synem literárního agenta. Od 
konce 80. let pracoval jako scenárista pro televizi, kde se uplatnil mj. jako jeden z tvůrců 
sci-fi seriálu Earth 2 (1994-95, Nová Země; + spol. sc. – TV). Díky ohlasu některých filmů, na 
nichž se podílel, zejména katastrofického snímku Sopka a dramatu ze zajateckého tábora 
Hartova válka, se dostal k režii. Ocenění se dočkal hned za svou prvotinu Jak nezískat 
Pulitzera, natočenou podle skutečného případu (Zvláštní uznání NBR, nominace na Cenu 
ISA za scénář). I jeho další režijní pokusy vzbudily pozornost, ale největší úspěch mu zatím 
přinesla scenáristická tvorba. Za adaptaci faktografické knihy Povinnost kapitána, líčící 
střet kapitána nákladní lodi se somálskými piráty, jež byla zfilmována pod titulem Kapitán 
Phillips, obdržel mj. Cenu WGA a nominaci na Oscara a na Cenu BAFTA. Má za manželku 
scenáristku a producentku Stacy Shermanovou, s níž vychovává dvě děti. – Filmografie: 
(scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) Barva noci (1994, Color of Night; r. Richard 
Rush; + nám.), Střelec (1995, The Shooter; r. Ted Kotcheff), Sopka (1997, Volcano; r. Mick 
Jackson), Legalese (TV-1998, Mezi námi právníky; r. Glenn Jordan – TV), Hartova válka 
(2002, Hart’s War; r. Gregory Hoblit), Suspect Zero (2004, Podezření nula; r. E. Elias 
Merhige – V), Tajemný let (2005, Flightplan; r. Robert Schwentke), Na odstřel (2009, State 
of Play; r. Kevin Macdonald), Hunger Games (2012, The Hunger Games; r. Gary Ross), 
Kapitán Phillips (2013, Captain Phillips; r. Paul Greengrass); (režie, není-li uvedeno jinak) 
drama novináře Stephena Glasse, který si své články vymýšlel, Shattered Glass (2003, Jak 
nezískat Pulitzera; + sc. – TV) s Haydenem Christensenem, drama podle skutečné události o 
mladém agentovi FBI, jenž odhalí ve svém nadřízeném ruského špiona, Breach (2006, 
Osudové selhání; + spol. sc. – V) s Ryanem Phillippem a Chrisem Cooperem, remake 
argentinské psychologické krimi o tragických následcích dávného zločinu Tajemství jejich 
očí (2015, Secret in Their Eyes; + sc.) s Chiwetelem Ejioforem, Nicole Kidmanovou a Julií 
Robertsovou, adaptace posledního románu F. Scotta Fitzgeralda The Last Tycoon (TV-2016, 
Poslední magnát; + sc., spol. prod.) s Mattem Bomerem; (podíl na produkci či výkonné 
produkci) dok. The Babushkas of Chernobyl (2015, Bábušky z Černobylu; r. Holly 
Morrisová, Anne Bogartová), The Breakup Girl (2015, Nervák holka; r. Stacy Shermanová).
 -mim- 
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Tajný život mazlíčků 
barevný, animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, Dolby 
Digital, DTS 5.1, 7.1, dlouhý – 91 min. 
 
Původní název: The Secret Life of Pets. Země původu: USA. Výrobce: Illumination 
Entertainment. Pro Universal Pictures. Ve spolupráci: Dentsu, Fuji Television Network. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 11.8.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Chcete vědět, co 
dělají vaši mazlíčkové, když nejste doma? Od lidí, co natočili film Já, padouch.  
 
Distribuce: CinemArt (do 11.8.2019).  
 
AUTOŘI: Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney. Scénář: Cinco Paul, Ken Daurio, Brian Lynch. 
Výtvarník: Eric Guillon (+ návrhy postav). Střih: Ken Schretzmann. Zvuk: Denis Leonard, 
David Acord (+ design zvuku). Výkonná produkce: Dave Rosenbaum. Producent: Chris 
Meledandri, Janet Healyová. Animace: Jonathan Del Val (vedení), Julien Soret (vedení). 
Vizuální efekty: Bruno Chauffard (supervize). Zvláštní efekty: Illumination Mac Guff. Efekty: 
Simon Pate (supervize), Milo Riccarand (supervize). Hudba: Alexandre Desplat. Použitá 
hudba: různé skladby a písně.  
 
Hlasy: Louis C.K. (Max), Eric Stonestreet (Duke/Baron), Kevin Hart (Snížek), Jenny Slateová 
(Gidget/Bridget), Ellie Kemperová (Katie), Albert Brooks (Tiberius), Lake Bellová 
(Chloe/Koule), Dana Carvey (Pops/Dědek), Hannibal Buress (Buddy), Bobby Moynihan (Mel), 
Chris Renaud (Norman), Steve Coogan (Ozone/Ozón), Michael Beattie (Tattoo/Kérák), 
Sandra Echeverríaová (Maria), Jaime Camil (Fernando), Kiely Renaudová (Molly). 
 
Dabing: Kryštof Hádek (Max), David Novotný (Baron), Martin Dejdar (Snížek), Jana 
Zenáhlíková (Bridget), Lucie Pernetová (Katie), Václav Vydra (Tiberius), Vanda Hybnerová 
(Koule), Pavel Zedníček (Dědek), Ernesto Čekan (Buddy), Oto Rošetzký (Mel), Ondřej 
Lážnovský (Norman), Tomáš Racek (Ozón).  
 
Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: Zdeněk Štěpán. Režie české 
verze: Zdeněk Štěpán (Barrandov Studio).  
 
Co si myslí a provádějí domácí zvířata, když jsou sama doma, o tom je animovaný rodinný 
snímek režisérů Chrise Renauda a Yarrowa Cheneyho Tajný život mazlíčků. – Kříženec teriéra 
Max žije spokojeným psím životem s paničkou Katie na Manhattanu, kde o nejrůznější 
domácí mazlíčky není nouze. Vždy, když psi a kočky doma osamějí, začnou se bavit po svém; 
používají domácí spotřebiče, navštěvují se, meditují, vedou hovory o životě či pořádají divoké 
mejdany. Když Katie přivede z útulku velkého nalezence Barona, Maxovi se to nelíbí, a tak 
ráno, sotva za paničkou zapadnou dveře, v bytě vypukne mezi oběma psy bitka. Při 
procházce se kvůli roztržitému venčiteli podaří Baronovi odvléct Maxe z parku. Chce se ho 
zbavit, jenže jim toulavý kocour Ozón sebere obojky a oba psi skončí v dodávce odchytové 
služby. Cestu do útulku překazí bílý králík Snížek; osvobodí z auta psa Trhače ze své armády 
Spláchnutejch zvířat. Max a Baron se k němu přidají. Ocitnou se ve stoce, obývané 
opuštěnými zvířaty. Ke Snížkovým pomocníkům patří obří krokodýl Krokouš či figurant z 
tetovacího salónu, kterého vyhodili, když na něm nezbylo žádné místo, prasátko Kérák. 
Všechny spojuje pomstychtivá touha škodit lidem. Max a Baron se prořeknou, že mají 
paničku, a musejí prchat. Bílá pomeranianka Bridget z okna vidí, že Max nedorazil z 
procházky. Vydá se na střechu a pustí tam z klece jestřába Tiberia. Ten najde Ozóna, který 
přizná, kde Max a Baron skončili. Bridget a Tiberius zorganizují záchrannou misi. Vede ji starý 
baset Dědek, k němuž se přidají jezevčík Buddy, andulák Čimča, mops Mel, kočka Koule a 
pudl Fernando. Max a Baron uniknou pronásledovatelům přívozem do Brooklynu, přežerou 
se v továrně na párky a musejí prchat před Snížkem a jeho nohsledy. Opět je dopadne ras. 
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Odchytový vůz pronásledují kamarádi, aby dvojici zachránili, a pronásledovatelé, aby jí dali za 
vyučenou. Nakonec obě strany uzavřou mír, zajatce osvobodí a zvířata se společně vrátí 
(kradeným taxíkem!) včas na Manhattan. Snížka, který nestačil zmizet do kanálu, najde 
holčička, která vždy toužila po králíčkovi. Na večírek k Fernandovi dorazí i opuštěná zvířata. – 
Největší část příběhu tvoří napínavé, humorné, ale ničím výjimečné honičky. Zábavnější, 
vynalézavější a nenápadně poučné jsou situace, v nichž jsou zvířata ponechána sama sobě. 
Stejně jako např. v animovaném dobrodružství Zootropolis: Město zvířat (2016, Zootopia; r. 
Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush) či v animované sérii Doba ledová přistoupili tvůrci k 
antropomorfizaci zvířecích protagonistů s invencí a empatií k jednotlivým druhům, pozornost 
je věnována i patřičně idylickému Manhattanu a Brooklynu. Během prvního víkendu u nás 
měl film v jedenatřiceti kinech návštěvnost 102 131 diváků a tržby 14 266 408 Kč. - Ke 
snímku je připojena krátká groteska Mimoni jsou sekáči (2016, Mower Minions; r. Bruno 
Chauffard, Glenn McCoy). –kat- 
 
CHRIS RENAUD (nar. 30.11.1966, Baltimore, Maryland) vyrůstal v pensylvánském 
Bethlehemu. Absolvoval obor ilustrace na Syracuské univerzitě ve státě New York (1989) a 
působil jako grafik ve sportovním průmyslu (navrhoval loga a maskoty např. pro NFL nebo 
NBA) i jako ilustrátor a knižní grafik. Věnoval se tvorbě komiksů pro známá nakladatelství 
Marvel Comics i DC Comics (1994-2000). Pak přešel jako výtvarník do televize pro děti 
(Disney Channel, PBS), kde na sebe upozornil různými projekty; podílel se mj. na 
animovaném seriálu It’s a Big Big World (To je velký velký svět). Za krátký animovaný 
snímek No Time for Nuts získal oborovou cenu Annie a oscarovou nominaci. V rámci Blue 
Sky Studios se jako jeden z výtvarníků podílel na titulech Doba ledová: Obleva (2006, Ice 
Age: The Meltdown; r. Carlos Saldanha) a Horton (2008, Horton Hears a Who!; r. Jimmy 
Hayward, Steve Martino). Kvůli práci pro Illumination Entertainment se přestěhoval na rok 
do Paříže (2008-2009). S Pierrem Coffinem debutovali animovaným snímkem Já, padouch, 
úspěšným zejména díky bizarním postavičkám Mimoňů, jež vytvořili ještě s Ericem 
Guillonem. Snímek byl nominován na Oscara, zatímco jeho pokračování Já, padouch 2 bylo 
nominováno na Cenu BAFTA. – Filmografie: (animované filmy) (podíl na režii, není-li 
uvedeno jinak) kr. f. No Time for Nuts (2006; spol. r. Mike Thurmeier; + nám. - V), 
dobrodružství zločinného vědátora, který se s pomocí svých přisluhovačů Mimoňů chystá 
zmocnit Měsíce, Já, padouch (1010, Despicable Me; spol. r. Pierre Coffin; + hlas), adaptace 
dětské knihy Dr. Seusse, nazvaná Lorax (2012, Dr. Seuss’ The Lorax; spol. r. Kyle Balda; + 
hlas), pokračování dobrodružství s Mimoni Já, padouch 2 (2013, Despicable Me 2; spol. r. 
Pierre Coffin; + hlas), vyprávění o tom, co dělají zvířata, když jejich páníčci nejsou doma, 
Tajný život mazlíčků (2016, The Secret Life of Pets; spol. r. Yarrow Cheney; + hlas); (podíl 
na produkci, není-li uvedeno jinak) kr. filmy s Mimoni Orientation Day (2010, Den 
otevřených dveří; r. Kyle Balda, Samuel Tourneux; + návrhy postav), Home Makeover 
(2010, Rekonstrukce domu; r. Kyle Balda, Samuel Tourneux; + návrhy postav), Banana 
(2010, Banán; r. Kyle Balda, Samuel Tourneux; + návrhy postav) a Puppy (2013, Štěňátko; r. 
Yarrow Cheney, Bruno Dequier), úspěšný celovečerní snímek Mimoni (2015, Minions; r. 
Kyle Balda, Pierre Coffin), kr. f. Mimoni jsou sekáči (2016, Mower Minions; r. Bruno 
Chauffard, Glenn McCoy), připojený ke snímku Tajný život mazlíčků. -tbk- 
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Táta 
barevný, thriller, 15 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, DVD-K, zvuk - 5.1, dlouhý – 67 min. 
 
Původní název: Ćaća. Země původu: Chorvatsko. Výrobce: Kinorama. Rok copyrightu: 2011. 
Premiéra: 27.10.2016. Mluveno: chorvatsky (titulky). – Lucija jede s přáteli navštívit tátu, 
jeho dům v horách však najde opuštěný… Originální chorvatský horor. Film Dalibora 
Mataniće. 
 
Distribuce: Balkanfilm.  
 
AUTOŘI: Režie: Dalibor Matanić. Scénář: Dalibor Matanić. Kamera: Vanja Černjul. Architekt:  
Igor Dropučić. Návrhy kostýmů: Zrinka Marekovićová. Masky: Julijana Vuškovićová. Střih: 
Tomislav Pavlic. Zvuk: Dubravka Premarová (střih zvuku). Producent: Ankica Jurić Tilićová, 
Hrvoje Pervan.  Hudba: Jura Ferina, Pavao Miholjević.  
 
Hrají: Judita Frankovićová (Lucija), Iva Mihalićová (Vera), Igor Kovač (Vanja), Ivo Gregurević 
(otec).  
 
České titulky: Jiří Fiala. 
 
Ceny: Filmový festival v Pule 2011: nejlepší režie (Dalibor Matanić), nejlepší herečka (Iva 
Mihalićová), nejlepší kamera (Vanja Černjul), Cena FEDEORA.  
 
Thriller s hororovou atmosférou je šestým celovečerním filmem  chorvatského režiséra 
Dalibora Mataniće, který si stejný žánr vyzkoušel již u snímku Fine mrtve djevojke (2002, 
Slušné mrtvé dívky), uvedeném na řadě zahraničních přehlídek. - Lucija, její milenec Vanja a 
její sestra Vera jedou navštívit otce žijícího na samotě u lesa. Údajně je smrtelně nemocen. V 
domě nikdo není, trojice přesto zůstane. Vera v noci vidí nedaleko stavení neznámou 
postavu. Otec se ráno objeví před domem. Lucija jej marně žádá o vysvětlení, proč opustil 
rodinu. Vanja zahýbá Luciji s Verou. Když je otec následující noci přistihne při milování, Vera 
mu neuhne pohledem. Další den otec Vanju otcem sváže a odvleče do stáje. Nařídí mu, aby 
obě dívky po návratu do města nechal být. Mladík mu po rozvázání sdělí, že to neudělá a 
vyčte mu, že dcery opustil. Otec jej zezadu napadne sekerou. Vanja zůstane bez hnutí ležet. 
Sestry se schovají do domu, kde zůstanou přes noc. Otec si prohlíží fotky dcer z dětství. Ráno 
mu Vera vyčte, že jí svým „nenormálním“ chováním zkazil dětství. Otec se omlouvá. Lucija jej 
požádá, aby si lehl do postele. Následně mu do srdce zabodne nůž. Sestry usednou na 
zápraží... – Komorní psychologický thriller, natočený se značnou dávkou improvizace za deset 
dnů, ponechává možná až příliš velký prostor divákově představivosti, což funguje v první 
polovině, založené na zneklidňujících náznacích, ale nikoliv v závěru, kdy očekáváme (ale 
nedostáváme) smysluplné vysvětlení jednání jednotlivých postav. - Režisér se zúčastnil 
uvedení filmu na festivalu Vsetínský filmový maraton 2013. –mrš- 
 
DALIBOR MATANIĆ (nar. 21.1.1975, Záhřeb, Chorvatsko) vystudoval filmovou a televizní 
režii na Akademii dramatických umění v Záhřebu. Pracoval jako tvůrce reklamních spotů a 
dokumentů a podílel se na TV seriálu Novakovi (2000). V celovečerní hrané tvorbě 
debutoval velmi úspěšnou komedií Pokladní chce jet k moři, oceněnou mj. Cenou Bříza za 
debut na FF v Pule 2000 a Cenou studentské poroty za debut na MF mladého 
východoevropského filmu v Chotěbuzi 2000. Ještě větší ohlas sklidil následující thriller 
Slušné mrtvé dívky, zvolený nejlepším chorvatským filmem desetiletí, oblíbený i v dalších 
zemích na Balkáně a oceněný na FF v Pule 2002 mj. Velkou Zlatou arénou za nejlepší film, 
Zlatou arénou za režii a Cenou diváků. Podle tohoto filmu inscenoval v roce 2013 v 
záhřebském divadle velmi úspěšnou stejnojmennou hru. Z dalších cen připomínáme Zlatou 
arénu za režii thrilleru Táta na FF v Pule 2011 nebo Cenu poroty v sekci Určitý pohled na 
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MFF v Cannes 2015, Velkou Zlatou arénu za nejlepší film a Zlatou arénu za režii na FF v Pule 
2015 za snímek Úpal. Podílel se na TV seriálu Novine (2016-201?, Noviny). V roce 2014 se 
oženil s herečkou Helenou Minićovou, s níž má dceru. - Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) kr. dokumenty Derbi (1996), Metropola (1998; spol. r. Tomislav Rukavina, Stanislav 
Tomić; + spol. sc.), Bag (1999; spol. r. Tomislav Rukavina, Stanislav Tomić; + spol. sc.) a 
Sretno! (1999, Hodně štěstí!; spol. r. Tomislav Rukavina, Stanislav Tomić; + spol. sc.), 
komedie o pokladní z malé samoobsluhy na záhřebské periférii, snící o prázdninách s 
dcerkou, Blagajnica hoće ići na more (2000, Pokladní chce jet k moři; + sc.), kr. f. Tišina 
(2001, Ticho; + sc.), thriller o lesbickém páru, který se musí potýkat s nepřízní okolí, Fine 
mrtve djevojke (2002, Slušné mrtvé dívky; + spol. sc.), první kr. f. ze zamýšlené hexalogie 
Suša (2002, Sucho; + sc.), životopisný snímek o chorvatské malířce Slavě Raskajové a jejím 
učiteli Belovi Csikosovi Sto minuta Slave (2004, Sto minut Slávy), kr. f. Djevojčica sa 
olovkama (2004, Holčička s tužkami), původně televizní snímek uvedený v kinech o 
mladém muži nakaženém virem HIV Volim te (TV-2005, Miluji tě; + sc.), další kr. f. z 
hexalogie Tulum (2009, Večírek; + sc.), kontroverzní snímek podle románu Damira 
Karakaše Kino Lika (2008; + spol. sc.), drama o rozpadu záhřebské rodiny, ocitající se ve 
finanční tísni, Majka asfalta (2010, Matka na ulici; + spol. sc.), hororový thriller o výletu 
dvou sester a jejich milence za otcem na venkov, Táta (2011, Ćaća; + sc.), třetí kr. f. do 
hexalogie Mezanin (2011; + sc.), komedie o ženě v domácnosti, nespokojené v manželství, 
která odjede do idylické pobřežní vesnice, Majstori (2013, Mistři; + sc.), tři milostné 
příběhy, odehrávající se ve třech dekádách (1991, 2001, 2011), Zvizdan (2015, Úpal; + sc.), 
podíl na kolektivním snímku Transmania (2016). -tbk-     
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Táta je doma 
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, délka – 96 min. 
 
Původní název: Daddy’s Home. Země původu: USA. Výrobce: Gary Sanchez. Pro Paramount 
Pictures / Red Granite Pictures. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 31.3.2016. Mluveno: 
anglicky (titulky). – Souboj otců. Bojovat za rodinu má smysl. 
 
Distribuce: CinemArt (do 31.3.2019). Lokace: Metairie (New Orleans, Louisiana). 
 
AUTOŘI: Režie: Sean Anders. Námět: Brian Burns. Scénář: Brian Burns, Sean Anders, John 
Morris. Kamera: Julio Macat. Architekt: Clayton Hartley. Návrhy kostýmů: Carol Ramseyová. 
Střih: Eric Kissack, Brad Wilhite. Zvuk: David Wyman. Výkonná produkce: Riza Aziz, Joey 
McFarland, David Koplan, Kevin Messick, Jessica Elbaumová, Sean Anders, Diana Pokorná. 
Producent: Will Ferrell, Adam McKay, Chris Henchy, John Morris. Vizuální efekty: Paul 
Linden (supervize), Atomic Fiction. Hudba: Michael Andrews. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Hudební dramaturgie: Dave Jordan (hudební supervize), JoJo Villanueva (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Todd Bryant. České titulky: Kateřina Hámová.  
 
Hrají: Will Ferrell (Brad Whitaker), Mark Wahlberg (Dusty Mayron), Linda Cardelliniová 
(Sara), Thomas Haden Church (Leo Holt), Scarlett Estevezová (Megan), Owen Wilder Vaccaro 
(Dylan), Hannibal Buress (Griff), Bobby Cannavale (dr. Francisco), Bill Burr (Jerry), Jamie 
Denboová (Doris), Paul Scheer (DJ na stadionu), John Cena (otec Dylanova kamaráda), Kobe 
Bryant, Chris Henchy. 
 
Režisér Sean Anders se v komedii Táta je doma inspiroval nijak výjimečnou realitou, kdy se 
děti musejí vyrovnat s odchodem jednoho otce a s příchodem nového. - Brad vypráví svůj 
příběh. Pracuje v místním rádiu Panda, po kuriózní nehodě u zubaře zůstal neplodný, ale 
když se oženil s rozvedenou Sarou, matkou školáků Megan a Dylana, je dětem se vším všudy 
milujícím tátou. Jeho devízou je spolehlivost, trpělivost, odpovědnost, nezdolná vůle řídit se 
radami odborných příruček a usilovat o lásku vyženěných potomků. Když se ozve biologický 
otec dětí Dusty, Brad ho navzdory manželčinu varování pozve k nim domů. Svalovec Dusty, 
který cestuje po světě, má záhadné zaměstnání a zajímavé známosti, dorazí na motorce a 
záhy zvítězí v konkurzu na zpívanou znělku rádia Panda. Bezradného Brada ztrapňuje a 
manipuluje s ním. Sara by chtěla další dítě a kupodivu vyjde najevo, že přítomnost druhého 
„alfa samce“ měla na Bradovy spermie ozdravný účinek a že početí nic nebrání. Mezi rivaly 
vypukne podpásová válka o přízeň dětí i Sary, v níž Brad prohraje, odejde z domu a ubytuje 
se v redakci. Dusty, kterého Sara vyhodila také, dělá dětem tátu, ale za čtyři dny chce odjet. 
Rivalové se posléze usmíří a na školním plese otců a dcer pochopí, že pro děti jsou důležití 
oba. Dusty si za tantiémy z rádia Panda postaví zámek vedle Bradova domu. Sara a Brad mají 
miminko. Dusty vyžení dcerku a čeká ho stejný boj jako kdysi Brada. – Problematické rodinné 
vztahy jsou ve filmu předvedeny v rádoby humorné a místy až v čítankově uhlazené podobě. 
-kat- 
 
SEAN ANDERS (nar. 1969, Los Angeles) vyrůstal v městečku DeForest nedaleko 
wisconsinského Madisonu. Po maturitě se živil designem webových stránek a působil jako 
rockový muzikant v Arizoně. S kamarádem z hudební scény Johnem Morrisem, jenž se stal 
jeho scenáristickým partnerem a producentem, natočili v průběhu dvou let dokumentární 
satiru Nikdy rozmražené, jež se úspěšně představila na několika menších festivalech a 
dokonce se objevila v omezené komerční distribuci. Jako scenáristé zejména veseloherních 
snímků se uplatnili v Hollywoodu a Anders začal postupně jejich látky i režírovat; byli mj. 
autory neprodaného komediálního pilotu Playing Chicken (2007, Kdo dřív uhne; + spol. 
prod.). Jeho mladší sestra Andrea Andersová je herečkou. – Filmografie: (spolupráce na 
scénáři, není-li uvedeno jinak) She’s Out of My League (2008, Na tuhle nemám; r. Jim Field 



477 
 

Smith – V), To byl zítra flám (2010, Hot Tub Time Machine; r. Steve Pink), Pan Popper a 
jeho tučňáci (2011, Mr. Popper’s Penguins; r. Mark Waters), Millerovi na tripu (2013, 
We’re the Millers; r. Rawson Marshall Thurber), Návrat blbýho a blbějšího (2014, Dumb 
and Dumber To; r. Peter a Bobby Farrellyovi); (režie, není-li uvedeno jinak) hraný dok. o 
skupině sběratelů hluboce zmražených potravin Never Been Thawed (2005, Nikdy 
rozmražené; + spol. sc., spol. kam., spol. hudba, výprava, herec), komedie o teenagerovi 
rozhodnutém přijít o panictví Sex Drive (2008, Sex Drive; + spol. sc.), generační veselohra 
That’s My Boy (2012, Můj otec je šílenec – V) s Adamem Sandlerem v úloze 
nezodpovědného rodiče, pokračování úspěšné komedie, v níž její hrdinové začínají 
podnikat samostatně, Šéfové na zabití 2 (2014, Horrible Bosses 2; + spol. nám., spol. sc.), 
komedie o muži, který musí soupeřit o přízeň vyženěných dětí s jejich skutečným otcem, 
Táta je doma (2015, Daddy’s Home; + spol. sc., spol. prod.) s Willem Ferrellem a Markem 
Wahlbergem. 
           -mim- 
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Taxi Teherán 
barevný, hraný dokument, 15 přístupnost, 1:1,78, 2-D, DVD-K, BRD-K, dlouhý – 82 min. 
 
Původní název: Taxi. Země původu: Írán. Výrobce: Jafar Panahi Film Productions. Rok 
výroby: 2015. Premiéra: 11.2.2016. Monopol: Film Europe. Mluveno: persky (české titulky). 
– Svoboda nepotřebuje taxametr. 
 
AUTOŘI: Scénář: Jafar Panahi. Režie: Jafar Panahi. Kamera: Jafar Panahi, Hana Saeidiová. 
Hudba: různé skladby a písně. Střih: Jafar Panahi. Producent: Jafar Panahi. České titulky: 
Natálie Nádassy (Filmprint Digital).  
 
HERCI: Jafar Panahi, Hana Saeidiová. 
 
CENY: MFF v Berlíně 2015: Zlatý berlínský medvěd, Cena FIPRESCI. MFF v Bombaji 2015: 
Cena diváků. – César: (nominace) nejlepší zahraniční film. 
 
Íránský filmař Jafar Panahi [Džafar Panahí] byl v roce 2010 za „propagandu proti systému“ 
odsouzen na šest let do vězení (trest zatím nemusel nastoupit) a dostal zákaz činnosti na 
dvacet let. Navzdory tomu natočil v ilegálních podmínkách již tři tituly, jež se promítaly ve 
světě a z nichž patrně nejznámější je hraný dokument Taxi Teherán. Režisér zde vystupuje 
jako nepříliš zkušený taxikář, přičemž má ve voze tři skryté malé digitální kamery a na 
fotoaparát s ním natáčí i jeho asi třináctiletá neteř Hana. Systém taxislužby je v Teheránu 
takový, že řidič směřuje do cílové stanice prvního zákazníka, avšak cestou přibírá další 
klienty, které pak po směru jízdy vysazuje tak, aby si mohli případně chytit další taxi. Kromě 
Panahiho tak ve filmu anonymně vystupují neherci, představující různé typy cestujících. Je tu 
muž, který horuje pro trest smrti a který při vystupování prohlásí, že je sám zloděj. Dlouze se 
o tom hádá s cestující, která je učitelkou. Dalším zákazníkem je výřečný Omíd, překupník s 
DVD, jež jsou v Íránu nedostupná. Ten Panahiho pozná a baví se s ním o filmech. Jede za 
studentem režie, který využije příležitost Panahiho pozdravit. Taxikář pak odveze do 
nemocnice motoristu po bouračce a jeho ženu. Nahraje na mobil jeho namluvenou poslední 
vůli a žena ji pak po něm chce. Pak nastoupí dvě starší ženy, vezoucí v akváriu dvě rybky k 
Alímu prameni. Musí je tam vypustit do dvanácti hodin a ulovit si jiné, jinak prý umřou. 
Panahi je však vysadí, neboť musí u školy vyzvednout neteř Hanu. Ta mu vykládá o domácím 
úkolu natočit „promítatelný” film. Řidič se také baví s dávným kamarádem Arašim. Mezitím 
má Hana epizodu s malým zlodějem, který sebral peněženku ženichovi. Dívka chce, aby ji 
vrátil, aby její film o tom byl „promítatelný”. Pak Panahi veze svou známou, obhájkyni 
lidských práv, jedoucí za rodinou dívky, držící ve vězení hladovku. Když právnička vystoupí, 
vydají se strýc s neteří k Alího prameni vrátit ztracenou peněženku jedné ze dvou žen. Dva 
muži (patrně z tajné policie) zatím ukradnou jednu z kamer. Obraz zmizí... – Snímek je 
důkazem, za jak obtížných a minimalistických podmínek může vzniknout skutečné filmové 
dílo. Zároveň překvapuje humorným laděním a pozitivním vyzněním. Přináší i svérázný 
sofistikovaný obraz dnešní teheránské společnosti. Scházejí mu úvodní i závěrečné titulky, 
místo nich je režisérovo prohlášení a poděkování těm, kteří mu pomohli film realizovat. -tbk- 
 
JAFAR PANAHI [Džafar Panahí] (nar. 11.7.1960, Mianeh, provincie Východní Ázerbájdžán) 
vystudoval filmovou a televizní režii v Teheránu. Začínal jako dokumentarista a asistent 
Abbase Kiarostamiho. V celovečerní tvorbě debutoval snímkem Bílý balónek, oceněným 
mj. Zlatou kamerou na MFF v Cannes, Zlatou cenou na MFF v Tokiu a Cenou NYFCC za 
nejlepší cizojazyčný film. I jeho další snímky získaly četná ocenění: Zrcadlo (Zlatý tulipán na 
MFF v Istanbulu, Zlatý leopard na MFF v Locarnu), Kruh (Zlatý lev, Cena FIPRESCI a Cena 
UNICEF na MFF v Benátkách, Cena FIPRESCI za film roku na MFF v San Sebastiánu, Cena 
NBR za vyjádření svobody), Šarlatové zlato (Cena poroty v sekci Určitý pohled na MFF v 
Cannes, Zlatý Hugo na MFF v Chicagu, Zlatý klas na MFF ve Valladolidu), Offside (Stříbrný 
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berlínský medvěd na MFF v Berlíně), Není to film (Cena NSFC za experimentální film), 
Zatažený závěs (Stříbrný berlínský medvěd za scénář na MFF v Berlíně), Taxi Teherán (Zlatý 
berlínský medvěd a Cena FIPRESCI na MFF v Berlíně). Panahi se tak zařadil mezi přední 
tvůrce íránské filmové vlny. V roce 2010 byl však v souvislosti s protivládními 
demonstracemi zatčen kvůli údajné „propagandě proti systému” a byl propuštěn z vazby 
díky protestům známých světových filmařů a kritiků, profesních i vládních organizací. Byl 
odsouzen k šestiletému vězení (jež dosud nenastoupil) a k dvacetiletému zákazu činnosti, 
politické aktivity a vycestování. Přesto však i v této obtížné situaci natočil s minimálními 
soukromými prostředky tři filmy, z nichž patrně nejúspěšnější je Taxi Teherán (Zlatý 
berlínský medvěd a Cena FIPRESCI na MFF v Berlíně 2015). – Panahi byl v roce 2001 členem 
poroty na MFF v Karlových Varech, kde byla uvedena přehlídka jeho děl. – Filmografie: 
(režie a střih, není-li uvedeno jinak) kr. dokument Yarali bashlar (1988, Zraněné hlavy), 
střm. dok. Kish (1991), Akharin emtehan (1992, Poslední zkouška), střm. film Doust (1997, 
Přítel), celovečerní hraný debut o dívence, která v den narozenin ztratí peníze na koupi 
zlaté rybky, Badkonake sefid (1995, Bílý balónek; + nám., spol. výprava - TV), kr. dok. 
Ardekoul (1997; + sc.), další příběh malé holčičky, která bloudí cestou ze školy domů, 
Ayneh (1997, Zrcadlo; + sc., spol. prod.), kritické drama sedmi žen, jež se dostávají do 
střetu s oficiálními úřady, Dayereh (2000, Kruh; + nám., spol. prod.), drama válečného 
veterána a rozvažeče pizzy, který se dopustí loupeže a vraždy, Talaye sorkh (2003, 
Šarlatové zlato), tragikomedie o dívce, která v převlečení za chlapce pronikne na fotbalový 
zápas, Offside (2006; + spol. sc., prod.), sedmiminutový snímek Untying the Knot (2007, 
Rozvázat uzel), osmiminutový f. The Accordion (2010, Harmonika; + sc.), celovečerní 
dokument, natočený po rozsudku o čekání na výnos odvolacího soudu, In film nist (2011, 
Není to film; spol. r. Mojtaba Mirtahmasb; + sc., spol. kam., prod., účinkující), další ilegální 
titul Pardé (2013, Zatažený závěs; spol. r. Kambuzia Partovi; + sc., prod., herec) o 
scenáristovi, který se uzavře v domě na mořském pobřeží jen se svým psem, hraný 
dokument, v němž režisér představuje taxikáře, rozvážejícího po Teheránu různé pasažéry, 
Taxi Teherán (2015, Taxi; + sc., kam., zvuk, herec), Obyčejný člověk (2015, Yek shahrvand-e 
kamelan maamouli; r. Majid Barzegar; spol. sc.). -tbk- 
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Terminátor 
barevný, akční sci-fi, thriller, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, zvuk – 5.1, dlouhý – 108 min. 
 
Původní název: The Terminator. Země původu: USA, Velká Británie. Výrobce: Pacific 
Western, Euro Film Funding. Pro Hemdale Productions. Rok copyrightu: 1984. Premiéra: 
(obnovená) 14.7.2016, (původní) IX.1990. Mluveno: anglicky (titulky). 
 
Distribuce: Pannonia Entertainment (do 14.8.2016). Lokace: Los Angeles, Kalifornie. 
 
AUTOŘI: Režie: James Cameron. Pomocná režie: Stan Winston (II. režie - efekty), Jean-Paul 
Oullette (II. režie). Scénář: James Cameron, Gale Anne Hurdová. Kamera: Adam Greenberg. 
Druhá kamera: Chuck Colwell. Architekt: George Costello. Návrhy kostýmů: Hilary 
Wrightová. Masky: Jefferson Dawn. Střih: Mark Goldblatt. Zvuk: Richard Lightstone. 
Výkonná produkce: John Daly, Derek Gibson. Producent: Gale Anne Hurdová. Vizuální 
efekty: Fantasy II (zvláštní vizuální efekty). Zvláštní efekty: Gene Warren Jr. (supervize), Stan 
Winston (efekty Terminátora). Hudba: Brad Fiedel. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Ken Fritz. 
 
Hrají: Arnold Schwarzenegger (Terminátor), Michael Biehn (Kyle Reese), Linda Hamiltonová 
(Sarah Connorová), Paul Winfield (poručík Ed Traxler), Lance Henriksen (Hal Vukovich), Rick 
Rossovich (Matt Buchanan), Earl Boen (dr. Peter Silberman), Bess Mottaová (Ginger 
Venturová), Dick Miller (prodavač), Shawn Scheppsová (Nancy), Bill Paxton (vůdce pankáčů).  
 
České titulky: Pannonia Entertainment.  
 
Ceny: MF fantastických filmů v Avoriazu 1985: Velká cena. Cena Saturn americké Akademie 
sci-fi, fantasy a hororových filmů 1985: nejlepší film (James Cameron, Gale Anne Hurdová), 
nejlepší scénář (James Cameron, Gale Anne Hurdová), nejlepší masky (Stan Winston). 
 
Klasické dílo žánru, temná akční sci-fi Terminátor (1984), nejen potvrdilo hvězdný status 
Arnolda Schwarzeneggera (založený dosud na postavě Barbara Conana), ale nastartovalo též 
kariéru scenáristy a režiséra Jamese Camerona, a stalo se základem série, v níž následovaly další 
blockbusterové tituly Terminátor 2: Den zúčtování (1991, Terminator 2: Judgment Day; r. James 
Cameron), Terminátor 3: Vzpoura strojů (2003, Terminator 3: Rise of the Machines; r. Jonathan 
Mostow; jediný díl bez Schwarzeneggera), Terminator Salvation (2009, Terminator Salvation; r. 
McG) a Terminator Genisys (2015, Terminator Genisys; r. Alan Taylor). Od poloviny 90. let byl 
Terminátor jednou z atrakcí zábavního parku Universalu a byl předlohou pro sérii videoher a 
pro televizní seriál Terminator: The Sarah Connor Story (2008–2009, Terminátor: Příběh Sáry 
Connorové – TV). – Z roku 2029, kdy Zemi ovládají stroje, je do roku 1984 vyslána dokonalá 
kopie člověka - robot Terminátor, aby zabil matku budoucího vůdce odporu vůči strojům Sarah 
Connorovou. Android při svém úkolu likviduje různé lidi a pomalu se přibližuje k Sarah. Ta 
marně hledá ochranu u policie, zato ji najde u Kylea Reese, člověka vyslaného rovněž z 
budoucnosti, aby ji ochránil. Muž zná jejího syna Johna, netuší však, že právě on bude jeho 
otcem. Po četných únicích a soubojích Kyle zahyne a ženě se podaří nezničitelného robota 
téměř zlikvidovat. Na konci odjíždí těhotná Sarah do Mexika... – Snímek, v němž hrál 
Schwarzenegger svou první zápornou roli, ve své době překvapil navzdory omezenému 
rozpočtu virtuózní řemeslnou dovedností a smyslem pro rychlý spád a přímočarost děje. K jeho 
úspěchu napomohly i dokonalé triky, jejichž tvůrcem byl legendární specialista Stan Winston 
(1946–2008). 
 
JAMES CAMERON (vl. jm. James Francis Cameron, nar. 16.8.1954, Kapuskasing, Ontario, 
Kanada) je synem elektroinženýra a vyrůstal v kanadském městečku Chippawa nedaleko 
Niagarských vodopádů. Od konce 60. let žil s rodinou v jižní Kalifornii. Studoval fyziku na 
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Fullerton State College, pak změnil hlavní předmět na angličtinu a po roce ze školy odešel. 
Pracoval v opravárenské dílně, jako řidič náklaďáku a školního autobusu a po večerech se 
pokoušel psát. Z dostupné literatury načerpal informace o filmových tricích a na základě 
amatérského sci-fi snímku Xenogenesis dostal práci ve společnosti Rogera Cormana New 
World Pictures. Začínal jako výrobce miniatur v trikovém oddělení a postupně se vypracoval 
na výtvarníka zvláštních efektů a později celých snímků. První režijní příležitost mu dal 
producent řeckého původu Ovidio Assonitis, ale pokračování úspěšného hororu Piraňa 
nenaznačovalo nic z talentu svého tvůrce, který nad projektem ztratil kontrolu během 
postprodukce. Než se znovu vrátil k režii, věnoval se Cameron scenáristice (Zlatá malina za 
druhého Ramba). Svůj druhý snímek Terminátor realizoval ve spolupráci s producentkou Gale 
Anne Hurdovou sice s omezeným rozpočtem, ale s potřebnou tvůrčí autonomií. Snímek, který 
mj. získal Velkou cenu na specializovaném festivalu v Avoriazu, byl vřele přijat kritikou i 
diváky, získal si v průběhu let kultovní oblibu a stal se základem lukrativní filmové série. 
Dostal se v polovině 90. let i do zábavního parku Universalu v podobě jedné z atrakcí, pro niž 
Cameron režíroval dva krátké 3-D snímky, a posloužil jako předloha pro sérii videoher a pro 
TV seriál Terminator: The Sarah Connor Story (2008-09, Terminátor: Příběh Sáry Connorové – 
TV). V roce 1990 založil Cameron s producentem Larrym Kasanoffem výrobní společnost 
Lightstorm Entertainment a stal se předním tvůrcem finančně náročných spektáklů, v nichž 
dominantní úlohu hrály často průkopnické vizuální efekty. V letech 1993-98 byl spolu se 
Stanem Winstonem vlastníkem společnosti na výrobu filmových triků Digital Domain. Jeho 
šňůra diváckých hitů (s výjimkou Propasti) vyvrcholila jedním z nejdražších hollywoodských 
projektů Titanic, který mu přinesl vedle rekordních tržeb i řadu prestižních ocenění (mj. 
Oscary za nejlepší film, režii a střih, Zlatý glóbus a Cenu DGA za režii). Načas se přestal zabývat 
hranou tvorbou a věnoval se svému velkému koníčku, podmořskému bádání. Ve spolupráci s 
kameramanem Vincem Pacem a s mladším bratrem, leteckým inženýrem Mikem 
Cameronem, vyvinul novou technologii pro průzkum extrémních hloubek a natočil řadu 
podmořských dokumentů pro svou společnost Earthship Productions. Za Expedici Bismarck 
byl jako režisér nominován na Cenu Emmy. K hrané tvorbě se vrátil vizuálně podmanivou 
ekologickou sci-fi Avatar (mj. Zlatý glóbus za režii, nominace na Oscara a na Cenu BAFTA za 
nejlepší film, režii a střih), která byla průkopnickým dílem ve formátu 3-D a která se stala 
komerčně nejúspěšnějším filmem všech dob. Byl jedním z tvůrců postkatastrofického seriálu 
o geneticky vylepšené dívce Dark Angel (2000-2002, Černý anděl; + spol. sc., spol. režie, spol. 
prod. – TV) s Jessicou Albaovou, jako herec se objevil v několika epizodách kultovního seriálu 
z hollywoodského zákulisí Entourage (Vincentův svět – TV) a byl výkonným producentem 
dokumentárního seriálu o důsledcích klimatických změn Years of Living Dangerously (2014, 
Roky nebezpečného života – TV), za nějž obdržel Cenu Emmy. Za své dílo dostal Cenu 
Společnosti vizuálních efektů (VES; 2010). Jeho manželkami byly servírka Sharon 
Williamsová (1978-84), producentka Gale Anne Hurdová (1985-89), režisérka Kathryn 
Bigelowová (1989-91) a herečka Linda Hamiltonová (1997-99), s níž měl dceru. V roce 2000 se 
jeho pátou ženou stala herečka Suzy Amisová (nar. 1962), s níž vychovává tři děti. Má stále 
kanadské občanství, ale žije s rodinou na Novém Zélandu, kde zamýšlí natočit pokračování 
Avataru. – Filmografie: (neúplná; podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno 
jinak) Battle Beyond the Stars (1980, Sador, vládce vesmíru; r. Jimmy T. Murakami; spol. 
výprava – V), Galaxy of Terror (1981, Galaxie hrůzy; r. B.D. Clark; spol. výprava, II. režie), 
Rambo: First Blood Part II (1985, Rambo II; r. George P. Cosmatos; spol. sc. – V), Bod zlomu 
(1991, Point Break; r. Kathryn Bigelowová), Zvláštní dny (1995, Strange Days; r. Kathryn 
Bigelowová; + nám., spol. sc.), Múza (1999, The Muse; r. Albert Brooks; herec), Duets (2000, 
Karaoke; r. Bruce Paltrow; herec – V), Solaris (2002, Solaris; r. Steven Soderbergh), střm. 
dok. Last Mysteries of the Titanic (TV-2005, Poslední tajemství Titanicu; r. Neil Flagg – V), dok. 
Titanic Adventure (TV-2005, Dobrodružství Titanicu; r. Mel Morpeth), dok. The Exodus 
Decoded (TV-2006, Rozluštěný exodus; r. Simcha Jacobovichi), dok. The Lost Tomb of Jesus 
(TV-2007, Poslední Ježíšův hrob; r. Simcha Jacobovichi), Sanctum (2010, Sanctum; r. Alister 
Grierson), dok. záznam Cirque du Soleil: Worlds Away (2012, Cirque du Soleil: Vzdálené světy; 
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r. Andrew Adamson – V), dok. Deepsea Challenge 3D (2014, Výzva mořských hlubin; r. John 
Bruno, Andrew Wight, Ray Quint), Beyond Glory (2015, Víc než sláva; r. Larry Brand); (režie, 
není-li uvedeno jinak) kr. f. Xenogenesis (1978; spol. režie R.L.A. Frakes; + spol. sc., výprava, 
spol. prod.), nezdařený horor Piranha II: The Spawning (1981, Piraňa II: Létající smrt; + spol. 
sc. – V), sci-fi thriller o boji s inteligentními stroji Terminátor (1984, The Terminator; + spol. 
sc.) s Arnoldem Schwarzeneggerem, Michaelem Biehnem a Lindou Hamiltonovou, 
pokračování úspěšného vesmírného hororu Vetřelci (1986, Aliens; + spol. nám., sc.) se 
Sigourney Weaverovou, nákladná sci-fi o setkání s mimozemskou civilizací pod mořskou 
hladinou Propast (1989, The Abyss; + sc.) s Edem Harrisem, pokračování Terminátor 2: Den 
zúčtování (1991, Terminator 2: Judgment Day; + spol. sc., prod.) s Arnoldem 
Schwarzeneggerem a Lindou Hamiltonovou, akční komedie o vládním agentovi, jemuž se do 
boje s mezinárodním terorismem připlete vlastní žena, Pravdivé lži (1994, True Lies; + sc., 
spol. prod.) s Arnoldem Schwarzeneggerem a Jamie Lee Curtisovou, romantické drama z 
paluby proslulého parníku, rámované současným pátráním po vzácném diamantu skrytém v 
jeho vraku, Titanic (1997, Titanic; + sc., spol. střih, spol. prod., herec) s Leonardem DiCapriem 
a Kate Winsletovou, dok. o osudu obávaného německého křižníku, potopeného za druhé 
světové války, Expedition: Bismarck (2002, Expedice Bismarck; spol. režie Gary Johnstone – 
TV), dok. o výpravě k potopenému vraku Tajemství Titaniku (2003, Ghosts of the Abyss; + 
spol. prod.) s Billem Paxtonem v roli průvodce, střm. dok. z výpravy k mořskému dnu 
Tajemství hlubiny (2004, Aliens of the Deep; spol. režie Steven Quale; + spol. prod.), příběh 
ochrnutého válečného veterána, jenž se při vojenské výpravě na dalekou planetu odmítne 
podílet na likvidaci domorodého obyvatelstva, Avatar (2009, Avatar; + sc., spol. střih, spol. 
prod.) se Samem Worthingtonem. -mim- 
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The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years 
barevný/černobílý, dokumentární, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 138 min. 
 
Původní název: The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years. Země původu: Velká 
Británie, USA. Výrobce: White Horse Pictures, Imagine Entertainment. Ve spolupráci s 
Diamond Docs. Pro The Beatles’ Apple Corps, Studiocanal, Polygram Entertainment. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 15.9.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Neznámý příběh 
známé kapely. 
 
Distribuce: Mirius Film Distribution.  
 
AUTOŘI: Režie: Ron Howard. Scénář: Mark Monroe. Kamera: Michael Wood. Střih: Paul 
Crowder. Zvuk: Cameron Frankley (+ design zvuku), Nathan Evans. Výkonná produkce: Jeff 
Jones, Guy East, Jonathan Clyde, Nicholas Ferrall, Michael Rosenberg, Paul Crowder, Mark 
Monroe. Producent: Brian Grazer, Ron Howard, Nigel Sinclair, Scott Pascucci. Koproducent: 
Matthew White, Stuart Samuels, Bruce Higham. Hudba: Ric Markman, Dan Pinnella, Chris 
Wagner. Použitá hudba: písně The Beatles.  
 
Účinkují: Paul McCartney, Ringo Starr, Larry Kane, Whoopi Goldbergová, Elvis Costello, 
Richard Curtis, Eddie Izzard, Sigourney Weaverová, Neil Aspinall, Richard Lester, Kitty 
Oliverová, Derek Taylor, Howard Goodall, Jon Savage, Ed Freeman.  
 
České titulky: Tereza Benhartová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: Cena BAFTA: (nominace) nejlepší dokument.  
 
Dokumentární snímek The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years oscarového 
režiséra Rona Howarda a zkušeného scenáristy Marka Monroea o legendární skupině mapuje 
především období let 1962–66, během něhož stále populárnější Paul McCartney, John 
Lennon, George Harrison a Ringo Star absolvovali osm set patnáct vystoupení v patnácti 
zemích a v devadesáti městech. Podařilo se jim přiblížit dobovou atmosféru i vznik fenoménu 
beatlemánie (což zahrnovalo nejen výstupy fanynek, ale i styl oblékání či účesů atd.). Tvůrci 
prostřednictví rozhovorů (jak dotočených, tak dřívějších, s dnes už mrtvými lidmi), archivních 
materiálů (fotografie, filmové a televizních záznamy, novinové články apod.) přibližují vznik 
kapely a její začátky v Liverpoolu a v Hamburku. Paul vzpomíná na setkání s Brianem 
Epsteinem (1934–1967), jenž se stal jejich manažerem a jenž z nich udělal hvězdy. Podstatná 
část dokumentu ukazuje živá vystoupení, doprovázená hysterickými reakcemi převážně 
dívčího publika. Policie tváří v tvář „běsnícím“ fanouškům byla bezradná, bezpečnostní 
opatření primitivní. Richard Lester, režisér filmu Perný den (1964) vzpomíná, jak při natáčení 
prvního snímku byla čtveřice hravá a bezstarostná, zatímco u filmu Pomoc! (1965) mu 
členové kapely přišli jakoby bez zájmu a zhulení, což Paul potvrzuje. Amerického turné v roce 
1964 se jako jednadvacetiletý mladík zúčastnil zprávař rozhlasové stanice WFUN Larry Kane, 
který ve svých živých vstupech popisoval celou cestu. S přibývajícími vystoupeními narůstala 
únava. Aby uspokojili větší počet příznivců, začali Beatles vystupovat na stadionech. V 
Jacksonville odmítli hrát, bude-li tam platit segregace, prosadili tak přístup na koncert i 
černému publiku. Film ovšem neopomíjí ani „vlnu odporu“ v USA po Lennonově srovnání 
popularity Beatles s Ježíšem, za něž se musel omluvit. Podle výpovědí lidí z týmu se na 
každém vystoupení z americké šňůry v roce 1966 odehrálo něco neblahého. Poslední koncert 
byl 26. srpna 1966 v San Franciscu. Hudba nebyla slyšet. John pak navrhl vrátit se do studia. 
Vzniklo album Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. V nové tvůrčí etapě nahráli Beatles pět 
dalších alb. Paul ví, že bez lidí jako mj. producent George Martin by to nešlo. Beatles 
naposled zahráli naživo 30. ledna 1969 na střeše svého studia v Londýně. – Ron Howard 
vychází z toho, že (téměř) vše o Beatles je notoricky známé, a tak jen letmo zmíní dospívání či 
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počátky jejich kariéry. Jádro snímku, opírajícího se o pečlivý výběr z velkého množství 
materiálů a o vynikající střihovou skladbu, je v době, kdy čtveřice zpočátku koncertovala s 
radostí, dokud ji to po počáteční euforii a adrenalinu nezačalo unavovat, brát inspiraci a 
svým způsobem i děsit. Ve filmu se objeví nezveřejněné záběry, známé i nové rozhovory a 
záznamy z tiskových konferencí. Beatlemánie zřejmě zůstane ojedinělým jevem v hudební 
historii, stejně jako Beatles zůstanou stálicemi a inovátory populární hudby. Snímek je 
věnován památce Sira George Martina (1936-2016), poděkování tvůrců za podporu při 
natáčení patří Paulu McCartneymu, Ringo Starrovi, Yoko Ono Lennonové a Olivii 
Harrisonové. –kat- 
 
RON HOWARD (vl. jm. Ronald William Howard, nar. 1.3.1954, Duncan, Oklahoma) je po 
otci německého původu a jako dítě z herecké rodiny začínal už ve dvou letech na jevišti. V 
dětských úlohách se pod jménem Ronny Howard uplatnil zejména v televizi. Pravidelně 
účinkoval v sitcomu The Andy Griffith Show (1960-68), v dramatickém seriálu The Smith 
Family (1971-72, Smithova rodina) a Happy Days (1974-80, Šťastné dny), jenž mu vynesl 
Zlatý glóbus. Jako host vystoupil v řadě dalších seriálů, mj. Five Fingers (Pět prstů), Johnny 
Ringo, The Twilight Zone (Pásmo soumraku), Hennessey, Dennis the Menace (Dennis – 
postrach ulice), Cheyenne, Pete and Gladys (Pete a Gladys), Dobie Gillis, The New Breed 
(Nové plémě), Route 66 (Silnice 66), The Eleventh Hour (Jedenáctá hodina), Dr. Kildare, The 
Fugitive (Uprchlík), The Big Valley (Velké údolí), I Spy (Jsem agent), The Monroes 
(Monroeovi), Gomer Pyle: USMC (Mariňák Gomer Pyle), Gentle Ben (Dobrák Ben), 
Mayberry R.F.D., The FBI, Judd for the Defense (Judd za obhajobu), Lancer, Land of the 
Giants (Země obrů), Daniel Boone, Gunsmoke (uveden v TV), The Headmaster (Ředitel 
školy), Lassie, The New Doctors (Noví doktoři), Bonanza, M*A*S*H (uveden v TV), The 
Waltons, Laverne & Shirley, Frasier (hlas; uveden v TV), The Simpsons (Simpsonovi; hlas – 
TV). Z jeho filmových rolí utkví v paměti konzervativní třídní prezident Steve Bolander v 
Amerických graffiti a dychtivý mladík Gillom, který si idealizuje umírajícího pistolníka, ve 
westernu Střelec (nominace na Zlatý glóbus). Natáčel amatérské snímky, dva roky 
navštěvoval filmovou fakultu Jihokalifornské univerzity (USC) a pak nastoupil ve výrobní 
společnosti Rogera Cormana, který mu umožnil přechod k režii. V Hollywoodu se prosadil 
úspěšnými komediemi Noční směna a Žbluňk!, ale později se uplatnil i v jiných žánrech, od 
komorní sci-fi (Zámotek; Cena Saturn za režii), přes výpravnou fantasy (Willow), rodinnou 
komedii (Rodičovství), propracovaný akční snímek (Oheň), epický přistěhovalecký příběh 
(Navždy a daleko), psychothriller (Výkupné), western (Ztracené), boxerské drama (Těžká 
váha) až po politický snímek Duel Frost/Nixon (nominace na Oscara a na Cenu BAFTA za 
nejlepší film a režii, nominace na Zlatý glóbus za režii). Howardova tvorba sestává ze 
zručně režírovaných, atraktivních příběhů s účastí známých hereckých hvězd, nezřídka 
čerpajících z nedávné historie a plných životního optimismu. Většina jeho filmů se stala 
diváckými hity; nejúspěšnější byly dramatická rekonstrukce kosmického letu Apollo 13 
(Cena DGA, nominace na Zlatý glóbus za režii), vánoční pohádka Grinch, skutečný příběh 
geniálního matematika Čistá duše (Oscar a nominace na Cenu BAFTA za režii a za nejlepší 
film, Cena DGA a nominace na Zlatý glóbus za režii) a adaptace bestsellerů Dana Browna 
Šifra mistra Leonarda a Andělé a démoni. Podílel se rovněž na režii dvou krátkých snímků 
pro webové stránky Funny or Die. Společně s producentem Brianem Grazerem založil v 
roce 1986 společnost Imagine Entertainment, v jejímž rámci vyráběl nejen vlastní filmy, ale 
i díla jiných režisérů. Jako producent či výkonný producent je podepsán rovněž pod TV 
seriály Maximum Security (1985, Maximální ostraha), Poison (1988, Jed), Parenthood 
(1990, Rodičovství), Hiller and Diller (1997-98, Hiller a Diller), From the Earth to the Moon 
(1998, Ze Země na Měsíc – TV), za který dostal Cenu PGA a Emmy, Sports Night (1998-2000, 
Studio Sport – TV), Felicity (1998-2002; uveden v TV), The PJs (1999-2001), Wonderland 
(2000), The Beast (2001, Bestie), Arrested Development (2003-06, Opožděný vývoj; + hlas), 
za nějž obdržel další Emmy, The Inside (2005, Mysl vraha), Curious George (2006-1?, 
Zvědavý George – TV), Parenthood (2010-15, Famílie; + spol. nám. – TV), pod reality show 
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The Great Escape (2012, Velký útěk – TV) a pod mnohými neprodanými pilotními snímky, 
mj. Lynchovým Mulholland Dr. (1999). Ve spolupráci s firmou Canon a dalšími partnery 
převzal záštitu nad projektem Imaginat10n (2013), v jehož rámci vzniklo deset krátkých 
snímků, režírovaných mj. Jamiem Foxxem, Evou Longoriaovou a jeho dcerou Bryce. Za své 
dílo byl vyznamenán na MFF v Palm Springs (2009). V červnu 1975 se oženil se svojí 
středoškolskou láskou Cheryl Alleyovou, s níž vychoval čtyři děti. Nejstarší z jejich tří dcer 
Bryce Dallas Howardová se stala známou herečkou. Jeho mladší bratr Clint Howard je už 
od dětských let plodným filmovým a televizním hercem (přes 200 rolí). – Filmografie: 
(herec, není-li uvedeno jinak) Frontier Woman (1956, Žena z pohraničí; r. Ron Ormond), 
The Journey (1959, Cesta; r. Anatole Litvak), Dark December (TV-1959, Temný prosinec; r. 
Franklin Schaffner), Five Minutes to Live (1961, Pět minut do konce života; r. Bill Karn), The 
Music Man (1961, Obchodník s hudbou; r. Morton Da Costa – TV), The Courtship of Eddie’s 
Father (1962, Námluvy Eddieho otce; r. Vincente Minnelli), Village of the Giants (1965, 
Vesnice obrů; r. Bert I. Gordon), A Boy Called Nuthin‘ (TV-1967, Kluk jménem Nula; r. 
Norman Tokar), Smoke (TV-1970; r. Vincent McEveety), The Wild Country (1970, Divoká 
země; r. Robert Totten), American Graffiti (1973, Americké graffiti; r. George Lucas – TV), 
Happy Mother’s Day, Love George (1973, Všechno nejlepší ke Dni matek, líbá George; r. 
Darren McGavin), The Migrants (TV-1974, Kočovní farmáři; r. Tom Gries), The Spikes Gang 
(1974, Spikova banda; r. Richard Fleischer – TV), Locusts (TV-1974, Kobylky; r. Richard T. 
Heffron), Huckleberry Finn (TV-1975; r. Robert Totten), The First Nudie Musical (1975, 
První nahatý muzikál; r. Mark Haggard, Bruce Kimmel), Eat My Dust! (1976, Polykej můj 
prach!; r. Charles Griffith), The Shootist (1976, Střelec; r. Don Siegel – V), střm. f. I’m a Fool 
(TV-1976, Já vůl; r. Noel Black), More American Graffiti (1979, Další americké graffiti; r. 
B.W.L. Norton), Act of Love (TV-1980, Čin lásky; r. Jud Taylor), Bitter Harvest (TV-1981, 
Hořká sklizeň; r. Roger Young), Fire on the Mountain (TV-1981, Oheň na hoře; r. Donald 
Wrye), Return to Mayberry (TV-1986, Návrat do Mayberry; r. Bob Sweeney), Welcome to 
Hollywood (1998, Vítejte v Hollywoodu; r. Tony Markes, Adam Rifkin – TV), Osmosis Jones 
(2001, Agent Bílá Krvinka; r. Bobby a Peter Farrellyovi; hlas – V); (režie, není-li uvedeno 
jinak) akční komedie o milencích na útěku před jejími rodiči Grand Theft Auto (1977, Velká 
automobilová krádež; + spol. sc., herec), v níž hrál hlavní roli, hudební komedie o 
středoškolácích, kteří utvoří rockovou kapelu, Cotton Candy (TV-1978, Cukrová vata; + 
spol. sc.) s Charlesem Martinem Smithem, drama ochrnuté dívky, která chce létat, Skyward 
(TV-1980, K nebesům; + spol. prod.) s Bette Davisovou v roli letecké instruktorky, 
fantastický dětský snímek o chlapci, jenž se dostane do starého Egypta, Through the Magic 
Pyramid (TV-1981, Skrz kouzelnou pyramidu; + spol. prod.), veselohra o dvou mladících, 
kteří si při práci v márnici přivydělávají organizováním prostituce, Night Shift (1982, Noční 
směna; + herec – V) s Henrym Winklerem a debutujícím Michaelem Keatonem, neprodaný 
komediální pilot Littleshots (TV-1983, Mrňousové; + spol. prod.), komedie o nesmělém 
mladíkovi, který se zamiluje do mořské panny, Splash (1984, Žbluňk! – TV) s Tomem 
Hanksem a Darryl Hannahovou, sci-fi o důchodcích, kteří náhodou objeví fontánu mládí, 
Cocoon (1985, Zámotek – V) s plejádou hereckých veteránů (Don Ameche, Hume Cronyn, 
Jessica Tandyová, Maureen Stapletonová aj.), veselohra o dělnících v pensylvánské 
automobilce ovládané Japonci Gung Ho (1986, Hurá!; + spol. prod. – TV) s Michaelem 
Keatonem, dobrodružná fantasy podle námětu George Lucase Willow (1988 – V) s Valem 
Kilmerem, komedie o trampotách s dětmi z pohledu různých členů rozvětvené rodiny 
Parenthood (1989, Rodičovství; + spol. nám. – V) se Stevem Martinem a Mary 
Steenburgenovou, drama chicagských hasičů, bojujících s nebezpečným žhářem, Oheň 
(1991, Backdraft) s Kurtem Russellem, drama irských emigrantů v Americe, odehrávající se 
na konci 19. století, Navždy a daleko (1992, Far and Away; + spol. nám., spol. prod.) s 
Tomem Cruisem a Nicole Kidmanovou, drama ze zákulisí newyorského bulvárního deníku 
Noviny (1994, The Paper) s Michaelem Keatonem, Robertem Duvallem a Glenn Closeovou, 
rekonstrukce dramatického osudu nezdařené výpravy na Měsíc Apollo 13 (1995, Apollo 13) 
s Tomem Hanksem v úloze astronauta Jima Lovella, thriller Výkupné (1996, Ransom) s 
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Melem Gibsonem v úloze milionáře, odmítajícího splnit požadavky únosců svého syna, 
satirická komedie EdTV (1999, Ed TV; + spol. prod.) s Matthewem McConaugheym jako 
hrdinou nepřetržité realitní show, výpravná komedie podle veršované pohádky Dr. Seusse 
Grinch (2000, How the Grinch Stole Christmas; + spol. prod., herec) s Jimem Carreym v 
titulní úloze potměšilého skřeta, životní příběh matematika Johna Forbese Nashe trpícího 
schizofrenií Čistá duše (2001, A Beautiful Mind; + spol. prod., herec) s Russellem Crowem, 
drsný western o ženě, pátrající s pomocí odcizeného otce po dceři unesené apačskou 
tlupou, The Missing (2003, Ztracené; + spol. prod. – V) s Cate Blanchettovou a Tommym 
Lee Jonesem, životopis boxerského šampiona z let hospodářské krize Jima Braddocka 
Těžká váha (2005, Cinderella Man; + spol. prod.) s Russellem Crowem, adaptace 
bestselleru Dana Browna o pátrání po přísně střeženém církevním tajemství Šifra mistra 
Leonarda (2006, The Da Vinci Code) s Tomem Hanksem a Audrey Tautouovou, drama 
rozhovorů známého britského novináře a bývalého amerického prezidenta podle divadelní 
hry Petera Morgana Duel Frost/Nixon (2008, Frost/Nixon; + spol. prod.) s Michaelem 
Sheenem a Frankem Langellou, adaptace dalšího Brownova románu Andělé a démoni 
(2009, Angels & Demons; + spol. prod.), opět s Tomem Hanksem v roli harvardského 
symbologa Roberta Langdona, hořká komedie o muži, váhajícím zda prozradit nejlepšímu 
příteli nevěru jeho ženy, Dilema (2011, The Dilemma; + spol. prod.) s Vincem Vaughnem a 
Kevinem Jamesem, drama dlouholetého soupeření automobilových jezdců Jamese Hunta a 
Nikiho Laudy Rivalové (2013, Rush; + spol. prod.) s Chrisem Hemsworthem a Danielem 
Brühlem, dok. ze zákulisí rapperského festivalu Made in America (TV-2013; + spol. prod.), 
čtvrtá část dok. seriálu o vlivu vědeckých objevů na naše životy Breakthrough (TV-2015, 
Průlomové objevy; spol. prod. - TV), nazvaná The Age of Aging (Stárnutí; + hlas), skutečné 
drama novoanglické velrybářské lodi, jež se stalo inspirací pro Melvilleovu Bílou velrybu, V 
srdci moře (2015, In the Heart of the Sea; + spol. prod.) s Chrisem Hemsworthem, dok. The 
Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years (2016, The Beatles: Eight Days a Week – 
The Touring Years; + spol. prod.), přepis třetího románu Dana Browna Inferno (2016, 
Inferno; + spol. prod.), znovu s Tomem Hanksem; (podíl na produkci či výkonné produkci, 
není-li uvedeno jinak) Leo and Loree (1980, Leo a Loree; r. Jerry Paris), When Your Lover 
Leaves (TV-1983, Když tvůj milenec odejde; r. Jeff Bleckner; + herec), Into Thin Air (TV-
1985, Beze stopy; r. Roger Young – TV), No Man’s Land (1987, Země nikoho; r. Peter 
Werner – V), Vibes (1988, Vibrace; r. Ken Kwapis – V), Clean and Sober (1988, Čistý a 
střízlivý; r. Glenn Gordon Caron – V), The ‘burbs (1989, Lidé z předměstí; r. Joe Dante – TV), 
Closet Land (1991, Uzavřená země; r. Radha Bharadwajová), The Chamber (1996, Cela; r. 
James Foley – V), Inventing the Abbotts (1997, Rande; r. Pat O’Connor – V), dok. Beyond 
the Mat (1999, Gladiátoři 2000; r. Barry W. Blaustein – TV), The Alamo (2004, Pevnost 
Alamo; r. John Lee Hancock – V), anim. f. Curious George (2006, Zvědavý George; r. 
Matthew O’Callaghan – V), Výměna (2008, Changeling; r. Clint Eastwood), anim. f. Curious 
George 2: Follow That Monkey! (2009, Zvědavý George: Následuj opici; r. Norton Virgien – 
TV), Restless (2011, Neklid; r. Gus Van Sant – V), Kovbojové a vetřelci (2011, Cowboys & 
Aliens; r. Jon Favreau), dok. Unsung Heroes: The Story of America’s Female Patriots (TV-
2014, Neznámí hrdinové: Příběh amerických vlastenek; r. Frank Martin), The Good Lie 
(2014, Dobrá lež; r. Philippe Falardeau), anim. f. Curious George 3: Back to the Jungle 
(2015, Zvědavý George 3: Návrat do džungle; r. Phil Weinstein). -mim- 
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The Boy 
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 98 min. 
 
Původní název: The Boy. Země původu: USA, Čína, Kanada. Výrobce: Lakeshore 
Entertainment / STX Entertainment. Ve spolupráci s Vertigo Entertainment. Pro STX 
Entertainment. Ve spolupráci s Lakeshore Entertainment / Huayi Brothers. Rok výroby: 
2016. Premiéra: 18.2.2016. Monopol: Bohemia Motion Pictures. Mluveno: anglicky (české 
titulky).  
 
AUTOŘI: Scénář: Stacey Menear. Režie: William Brent Bell. Kamera: Daniel Pearl. Hudba: 
Bear McCreary. Hudební supervize: Eric Craig. Různé skladby a písně. Výprava: John Willett. 
Kostýmy: Jori Woodmanová. Střih: Brian Berdan. Zvuk: Kevin Sands. Masky: Erin Froeseová. 
Vizuální efekty: Iloura, FABLEfx. Zvláštní efekty: (koordinátor) Paul Benjamin. Koordinátor 
kaskadérů: Dan Shea. Výkonní producenti: Eric Reid, David Kern, John Powers Middleton, 
Robert Simonds, Adam Fogelson, Oren Aviv, Wang Zhongjun, Wang Zhonglei, Donald Tang. 
Producenti: Jim Wedaa, Roy Lee, Matt Berenson, Tom Rosenberg, Gary Lucchesi, Richard 
Wright. České titulky: Petr Putna. 
 
HERCI: Lauren Cohanová (Greta Evansová), Rupert Evans (Malcolm), Jim Norton (pan 
Heelshire), Diana Hardcastleová (paní Heelshireová), Ben Robson (Cole), James Russell 
(James). 
 
Nepříliš známý režisér William Brent Bell pro svou hororovou podívanou The Boy zvolil 
klasické téma strašidelného domu. Sídlo se nachází v pochmurné Anglii a je takřka úplně 
odříznuto od civilizace. Mladá Američanka Greta Evansová přijme na několik měsíců práci 
chůvy u rodiny Heelshireových. Má se starat o osmiletého Brahmse. Jak se ukáže, nejedná se 
o malé dítě, ale o porcelánovou figurku v životní velikosti. Greta dostane přesný seznam 
denních činností a jasné instrukce. Heelshireovi odjedou na dovolenou. Chůva zůstane v 
domě sama, jen s občasnou návštěvou zásobovače Malcolma. Od něj se dozví, že Brahms 
zmizel před dvaceti lety při požáru v domě. Po jeho pohřbu se v domě objevila panenka. 
Greta odmítne zabývat se panenkou, ta si však vynutí její pozornost, když se v domě začnou 
dít divné věci. Ozývají se kroky a dětský pláč a dětský hlas v telefonu Gretu prosí, aby si s ním 
šla hrát. Dívka se rozhodne dodržovat stanovený řád a sbližuje se s figurkou. Zjistí, že se 
“chlapec” tajně pohybuje. – Heelshireovi napsali synovi dopis na rozloučenou a utopili se v 
jezeře. Gretin bývalý přítel Cole přijede, aby dívku odvezl domů. Ve vzteku rozbije panence 
hlavu. V domě se začnou ozývat zvuky. Greta, Cole i Malcolm propadnou panice. Rozbitým 
zrcadlem vleze do místnosti mužská postava s porcelánovou maskou na obličeji. Zabije Colea 
a pronásleduje Gretu a Malcolma. Ti objeví, že v domovních zdech jsou cesty, a naleznou 
pokoj žijícího dospělého Brahmse. Po souboji s ním se jim podaří utéct a odjet. Brahms 
přežije a opraví porcelánovou figurku. – Tvůrci aplikují různá horová klišé stupňující napětí 
včetně snových prostřihů. Snímek záhy přejde z mystické a nevysvětlitelné roviny do 
racionální polohy, kde původcem zla je narušený člověk. –adp- 
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Tohle je náš svět 
barevný, psychologický, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 118 min. 
 
Původní název: Captain Fantastic. Země původu: USA. Výrobce: Electric City Entertainment. 
Pro Bleecker Street, ShivHans Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 14.7.2016. 
Mluveno: anglicky, esperanto, čínsky (titulky). – Nespoutaná jízda proti konvencím. 
 
Distribuce: KVIFF Distribution (do 5.5.2026). Lokace: USA: stát Washington – Gold Bar, 
Sultan, Snohomish, Deception Pass State Park, Kirkland; Nové Mexiko – Las Cruces, 
Albuquerque, Mesilla. 
 
AUTOŘI: Režie: Matt Ross. Scénář: Matt Ross. Kamera: Stéphane Fontaine. Druhá kamera: 
TJ Williams Jr. Architekt: Russell Barnes. Návrhy kostýmů: Courtney Hoffmanová. Masky: 
Karen McDonaldová, Geordie Sheffer (účesy). Střih: Joseph Krings. Zvuk: Kelsey Wood, Frank 
Gaeta (design zvuku). Výkonná produkce: Nimitt Mankad, Declan Baldwin. Producent: 
Lynette Howell Taylorová, Jamie Patricof, Shivani Rawatová, Monica Levinsonová. 
Koproducent: Samantha Housmanová, Crystal Powellová, Louise Rungeová. Vizuální efekty: 
David Gadie (supervize), Afterparty. Zvláštní efekty: Ray Brown (koordinátor). Hudba: Alex 
Sommers. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Chris Douridas 
(hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Michael Hilow, Al Goto, Josh Kemble. 
 
Hrají: Viggo Mortensen (Ben), Frank Langella (Jack), George MacKay (Bodevan), Samantha 
Islerová (Kielyr), Annalise Bassoová (Vespyr), Nicholas Hamilton (Rellian), Shree Crooksová 
(Zaja), Charlie Shotwellová (Nai), Kathryn Hahnová (Harper), Steve Zahn (Dave), Trin 
Millerová (Leslie), Ann Dowdová (Abigail), Erin Moriartyová (Claire), Missy Pyleová (Ellen), 
Louis Hobson (lékař), Mike Miller (kněz).  
 
České titulky: Petr Putna (Filmprint Digital). 
 
Cena: MFF v Cannes 2016: Cena za režii v sekci Určitý pohled (Matt Ross). MFF v Karlových 
Varech 2016: Divácká cena deníku Právo. - Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší herec v 
dramatu (Viggo Mortensen). – Cena BAFTA: (nominace) nejlepší herec (Viggo Mortensen). 
 
Herec, režisér a scenárista Matt Ross přináší ve svém druhém autorském snímku Tohle je náš 
svět téměř stejné téma, jaké měl český dokument Stále spolu (2014; r. Eva Tomanová), 
pojednávající o rodině s devíti dětmi, kterou pevnou rukou řídí autoritativní otec a která žije 
téměř v izolaci v souladu s přírodou. – Ben už deset let vychovává uprostřed divočiny svých 
šest dětí. Nejstaršího Bodevana (Boa) při iniciačním rituálu označí za muže (mladík ulovil 
nožem jelena). Ben se řídí levicovou ideologií a se světem udržuje jen nezbytný minimální 
kontakt. Dbá o pevný řád (s důrazem tréninku přežití v divočině) i o výchovu svých dětí, jimiž 
kromě Boa jsou starší dívky Kielyr a Vespyr, vzpurný chlapec Rellian, přemoudřelá šestiletá 
Zaja a nejmenší Nai. Všechny jsou velmi vzdělané (starší dívky např. ovládají esperanto, 
všechny si povinně a rády čtou apod.). – Muž se dozví od své sestry Harper, že jeho manželka 
Leslie, která se v odloučení od rodiny tři měsíce léčila kvůli bipolární poruše, spáchala 
sebevraždu. Tchán Jack nedbá na dceřino poslední přání, aby byla spálena, a varuje Bena, že 
jestli dorazí na její pohřeb, dá ho zavřít. Muž to respektuje, avšak smutné děti jej přimějí, aby 
vyrazili na cestu v jejich obytném autobusu. Cestou pomocí lsti ukradnou nákup v 
supermarketu. Bo se při zastávce v kempu poprvé políbí s dívkou Claire ze sousedního 
karavanu a naivně ji ihned požádá o ruku. – Rodina se zastaví u Harper, jejího muže Davea a 
jejich dvou synů. Dojde k několika konfrontacím. – Na pohřební obřad v kostele přijde rodina 
pozdě. Ben se veřejně postaví proti tchánovi, a ten ho nechá vyhodit. Jack pak vyhrožuje 
Benovi, že přes právníky získá děti do své péče. – Rellian se postaví proti otci a uteče k 
dědečkovi a babičce. Bo řekne Benovi, že byl přijat na řadu špičkových univerzit. Otec mu 
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vyčte, že mu lhal, a on mu přizná, že vše dělal ve spolupráci s matkou. – Při pokusu 
přesvědčit Relliana, aby se vrátil k rodině, se zřítí Vespyr ze střechy Jackova domu a skončí v 
nemocnici. Po této události se Ben rozhodne nechat potomky u prarodičů a sám odjede. 
Avšak večer děti včetně Relliana vylezou ze skrýší v autobuse a přesvědčí otce, aby splnil 
matčino poslední přání. Společně vykopou rakev a při obřadu spálí mrtvolu na hranici u 
jezera. Popel pak spláchnou do toalety na letišti. – Bo odlétá do Namibie. Ben s ostatními žijí 
na malé farmě... – Snímek je natočen v poněkud melodramatickém módu a těží zejména z 
vynikajících hereckých výkonů jak charismatického Vigga Mortensena, tak představitelů dětí. 
Byl hned po skončení MFF v Karlových Varech 2016 ještě před distribuční premiérou uveden 
se dvěma dalšími tituly (Neonový býk a Líná zátoka) v rámci akce Vary ve vašem kině, 
připravené labelem KVIFF Distribution. -tbk- 
 
MATT ROSS (vl. jm. Matthew Brandon Ross, nar. 3.1.1970, Greenwich, Connecticut) 
vyrůstal v Oregonu. Vystudoval drama na Juilliardově škole a film na Newyorské univerzitě 
(NYU). Od 90. let účinkoval ve filmech a zejména v TV seriálech Life Goes On (Život jde dál), 
Party of Five (Správná pětka – TV), Oz, Third Watch (Třetí hlídka – TV), Touched by an 
Angel (Dotek anděla – TV), Six Feet Under (Odpočívej v pokoji – TV), Just Shoot Me (Třeba 
mě sežer – TV), Bones (Sběratelé kostí – TV), CSI: Miami (Kriminálka Miami – TV), Invasion 
(Invaze – TV), Justice (Spravedlnost – TV), Numb3rs (Vražedná čísla – TV), CSI: Crime Scene 
Investigation (Kriminálka Las Vegas – TV). Jeho kariéra se změnila, když byl obsazen do 
jedné z hlavních úloh šéfa polygamní sekty Albyho Granta v kultovním seriálu Big Love 
(2006-2011, Velká láska – TV). Následovaly další velké role, prominentní lékař Charles 
Montgomery v první řadě seriálové antologie American Horror Story (2011; uveden v TV), 
státní zástupce Jack Klein v seriálu Magic City (2012-2013, Město divů – TV), odehrávajícím 
se v Miami na sklonku 50. let, velitel jedné z bojůvek Titus Andover ve čtyřech epizodách 
postapokalyptického seriálu Revolution (2013, Revoluce – TV) nebo miliardář Gavin Belson 
v komediálním seriálu o počítačových expertech Silicon Valley (2014-201?; uveden v TV). 
Velkou příležitost dostal jako zpěvák Johnny Cash v TV snímku o umělcově dlouholetém 
vztahu s June Carterovou, nazvaném podle jeho písně Ohnivý kruh. Ztělesnil titulní 
postavu v romantické komedii Edův příští krok, ale jinak se ve filmech uplatnil jen ve 
vedlejších rolích, jakými byli např. homosexuální kolega z práce Luis Carruthers v černé 
komedii Americké psycho, letecký inženýr Glenn Odekirk v životopisném snímku o 
Howardu Hughesovi Letec či reportér Eddie Scott v jiné biografii Dobrou noc a hodně štěstí 
o televizním komentátorovi Edwardu R. Murrowovi. Souběžně s hereckou kariérou 
režíroval krátké filmy, ale upoutal pozornost až druhým celovečerním snímkem Tohle je 
náš svět, za nějž mj. obdržel Cenu za režii v sekci Un Certain Regard na MFF v Cannes a 
Cenu diváků na MFF v Karlových Varech a na FF v Deauville (+ Cena poroty). Jeho 
manželkou je cukrářka a pekařka Phyllis Grantová, s níž má dvě děti. Bratr Kirk Ross je 
rockovým hudebníkem. – Filmografie: (herec) Desperation Rising (1989, Zoufalství se 
zvyšuje; r. Jason Holt), Little Corey Gorey (1993, Malý Corey Gorey; r. Bill Morroni), PCU 
(1994, PCU – Univerzita nebo klášter; r. Hart Bochner – V), Dvanáct opic (1995, Twelve 
Monkeys; r. Terry Gilliam), Ed’s Next Move (1995, Edův příští krok; r. John Walsh – TV), 
Strays (1997, Zbloudilci; r. Vin Diesel – V), A Deadly Vision (TV-1997, Smrtící vize; r. Bill L. 
Norton), Tváří v tvář (1997, Face/Off; r. John Woo), You Are Here (1997, Jsi tady; r. Tom 
Rooney), Buffalo Soldiers (TV-1997, Černá kavalérie; r. Charles Haid – V), Homegrown 
(1998, Tráva je zlatej důl; r. Stephen Gyllenhaal – V), The Last Days of Disco (1998, Poslední 
dny disco; r. Whit Stillman – V), Pushing Tin (1999, Bláznivá runway; r. Mike Newell – V), 
Company Man (1999, Společník; r. Peter Askin, Douglas McGrath – V), Americké psycho 
(2000, American Psycho; r. Mary Harronová), Návštěvníci: Cesta do Ameriky (2001, Just 
Visiting; r. Jean-Marie Gaubert), Dust (2001, Prach; r. Milcho Manchevski), Rose Red (TV-
2002, Dům v růžích; r. Craig R. Baxley – TV), Kašlu na lásku (2003, Down with Love; r. 
Peyton Reed), Letec (2004, The Aviator; r. Martin Scorsese), Dobrou noc a hodně štěstí 
(2005, Good Night, and Good Luck; r. George Clooney), Last Holiday (2005, Poslední 
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prázdniny; r. Wayne Wang – V), Turn the River (2007, Proti proudu; r. Chris Eigeman – TV), 
Ring of Fire (TV-2013, Ohnivý kruh; r. Allison Andersová); (scénář a režie, není-li uvedeno 
jinak) kr. filmy The Language of Love (1997, Jazyk lásky; + spol. prod.) a Human Resources 
(2009, Lidské zdroje; + kam., střih, prod.); příběh dlouholetého milostného vztahu 28 Hotel 
Rooms (2012, 28 hotelových pokojů), drama muže, který se i se svou rodinou snaží žít v 
souladu s přírodou, Tohle je náš svět (2016, Captain Fantastic) s Viggem Mortensenem.
 -mim- 
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Toni Erdmann 
barevný, psychologický, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby, dlouhý – 162 min. 
 
Původní název: Toni Erdmann. Země původu: SRN, Rakousko. Výrobce: Komplizen Film. 
Koprodukce: Coop99 Filmproduktion, KNM, SWR, MonkeyBoy, WDR. Ve spolupráci: Arte 
Deutschland TV. S podporou: Eurimages, Program EU Media. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 20.10.2016. Mluveno: německy, anglicky, rumunsky (titulky). – Každý potřebuje 
hrdinu. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: SRN: Cáchy (Severní Porýní-Vestfálsko). Rumunsko: 
Bukurešť.  
 
AUTOŘI: Režie: Maren Adeová. Scénář: Maren Adeová. Kamera: Patrick Orth. Architekt: 
Silke Fischerová. Návrhy kostýmů: Brigitte Fuchsová. Masky: Monika Münnichová, Wiltrud 
Derschmidtová. Střih: Heike Parpliesová. Zvuk: Patrick Veigel, Bernhard Maisch. Výkonná 
produkce: Ada Solomonová. Producent: Janine Jackowská, Maren Adeová, Jonas Dornbach, 
Michel Merkt. Koproducent: Bruno Wagner, Antonin Svoboda, David Keitsch, Sebastian 
Schipper. Vizuální efekty: Manfred Büttner. Použitá hudba: různé skladby a písně.  
 
Hrají: Peter Simonischek (Winfried Conradi/Toni Erdmann), Sandra Hüllerová (Ines), Michael 
Wittenborn (Henneberg), Thomas Loibl (Gerald), Trystan Pütter (Tim), Hadewych Minisová 
(Tatjana), Lucy Russellová (Steph), Ingrid Bisuová (Anca), Vlad Ivanov (Iliescu), Victoria 
Cociasová (Flavia), Sava Lolov (pan Vermillard), Hans Löw (Oliver), Jürg Löw (Gerhard), 
Viktorija Malektorovychová (Natalja Hennebergová), Ingrid Burkhardová (Annegret), Klara 
Höfelsová (Irma).  
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital). 
 
Ceny: MFF v Cannes 2016: Cena FIPRESCI (soutěž). MFF v Bruselu 2016: Zlatý iris za nejlepší 
film, Zvláštní cena poroty za scénář (Maren Adeová). Filmová cena Evropského parlamentu 
Lux 2016. Cena NYFCC: nejlepší cizojazyčný film. Evropské filmové ceny (EFA): Evropský film 
roku (Janine Jackowská, Jonas Dornbach, Maren Adeová, Michel Merkt), Evropská režisérka 
roku (Maren Adeová), Evropský herec roku (Peter Simonischek), Evropská herečka roku 
(Sandra Hüllerová), Evropská scenáristka roku (Maren Adeová). Cena NSFC: nejlepší 
cizojazyčný film. Cena ISA: nejlepší zahraniční film. - Oscar: (nominace) nejlepší cizojazyčný 
film (Maren Adeová). Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší cizojazyčný film. Cena BAFTA: 
(nominace) nejlepší cizojazyčný film. César: (nominace) nejlepší zahraniční film. 
 
S velkým ohlasem u kritiků i diváků přijímaná hořká komedie Maren Adeové s názvem Toni 
Erdmann se patrně zařadí k nejúspěšnějším evropským filmům roku 2016. Autorka se v 
pomalém tempu a v nezvyklé délce (162 min.) zabývá spletitým vztahem mezi otcem a 
dcerou, zároveň sarkasticky komentuje mezigenerační rozdíly v pohledu na život a také 
problémy jedince, spjaté s globalizovaným světem. Trpký humor a tragikomické situace jsou 
spojeny s osobitými psychologickými portréty dvou protagonistů, na jejichž představitelích 
leží celá tíže vyprávění. – Šedesátník Winfried Conradi, rozvedený učitel v důchodu, baví 
především sám sebe věčnými, leckdy dětinskými převleky (včetně neustále nasazovaných 
falešných zubů). U bývalé manželky se krátce setká s dcerou Ines, jež je manažerkou 
nadnárodní poradenské firmy a momentálně působí v Rumunsku, kde má za úkol 
optimalizovat produkci pro naftařskou firmu, což znamená propuštění nic netušících 
zaměstnanců. Když mu zemře starý pes, Winfried za ní impulzivně odjede do Bukurešti. 
Velmi ambiciózní a osamělá žena z toho nemá radost, neboť musí v práci řešit řadu 
problémů. Navíc jí otec způsobuje různé trapné situace. Proto si oddechne, když se Winfried 
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rozhodne odjet. Jenže on se záhy objeví ve společnosti jako hřmotný „kouč šéfů“ Toni 
Erdmann v nepadnoucím obleku, dlouhovlasé paruce a s falešnými zuby. Způsobí tím dceři 
další kritické situace. Ines, která má příležitostný sex s kolegou Timem, nakonec přijme jeho 
hru. Vše vyvrcholí při párty, kterou manažerka pořádá ve svém bytě. Jakoby v otcových 
stopách přivítá šokované hosty nahá. Ostatní včetně jejího šéfa Geralda se v rozpacích také 
svléknou. Otec dorazí ve vypůjčené tradiční bulharské masce (připomínající King Konga s 
nepřirozeně vysokou hlavou zakrytou stejně jako tělo dlouhými chlupy). Vzápětí však odejde. 
Dcera vyběhne za ním. V parku se krátce obejmou a pak se rozejdou. Znovu se sejdou v 
Německu na pohřbu Winfriedovy matky. Ines teď působí ve vysněném Singapuru. Při 
smuteční hostině si nasadí babiččin starý klobouk a otcovy falešné zuby... -tbk- 
 
MAREN ADEOVÁ (nar. 12.12.1976, Karlsruhe, Bádensko-Württembersko) natáčela své 
první krátké filmy již jako teenagerka. Vystudovala Vysokou filmovou a televizní školu v 
Mnichově (1998-2004) a upozornila na sebe již svým absolventským snímkem Les pro 
stromy (2003), oceněným mj. Zvláštní cenou poroty na MF Sundance 2005 a uvedeným na 
LFŠ. V roce 2007 založila s Janine Jackowskou produkční společnost Komplizen Film, v níž 
natočila i své další celovečerní snímky Všichni ostatní (Stříbrný medvěd za režii ex aequo, 
Cena za nejlepší ženský herecký výkon pro Birgit Minichmayerovou na MFF v Berlíně 2009) 
a velmi úspěšnou hořkou komedii Toni Erdmann (Cena FIPRESCI na MFF v Cannes 2016, 
hlavní cena Zlatý iris, Zvláštní cena poroty za scénář na MFF v Bruselu 2016, Cena ISA za 
nejlepší zahraniční film, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus, na Cenu BAFTA a na Césara 
za nejlepší zahraniční film). Kromě vlastních autorských projektů se jako producentka či 
koproducentka podílí i na titulech dalších německých a zahraničních režisérů. – 
Filmografie: (režie, scénář, není-li uvedeno jinak) psychologický příběh učitelky, která chce 
po rozchodu s přítelem začít nový život, Der Wald vor lauter Bäumen (2003, Les pro 
stromy), příběh nesourodého mladého páru, řešícího během dovolené na Sardinii 
problémy svého vztahu, Alle Anderen (2009, Všichni ostatní; + spol. prod.), hořká komedie 
o otci, který se ve stáří pokouší sblížit s odcizenou dcerou, působící v Rumunsku jako 
manažerka nadnárodní společnosti, Toni Erdmann (2016, Toni Erdmann; + spol. prod.); 
(podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) Hotel Very Welcome (2007; r. Sonja Heissová), 
Du bruit dans la tête (2008, Šum v mé hlavě; r. Vincent Pluss), Schlafkrankheit (2011, Spavá 
nemoc; r. Ulrich Köhler), Die Lebenden (2012, Mrtví a živí; r. Barbara Albertová), Tabu 
(2012; r. Miguel Gomes), Tanta agua (2013, Deštivé léto; r. Leticia Joregová, Ana Guevara 
Poseová), kr. f. Redemption (2013, Vykoupení; r. Miguel Gomes; + herečka), Über-Ich und 
Du (2014, Superega; r. Benjamin Heisenberg - TV), Ostrov lásky (2014, Love Island; r. 
Jasmila Žbanićová), třídílný snímek As mile uma noites: Volume 1 – O inquieto (2015, Tisíc 
a jedna noc I – neklidná; r. Miguel Gomes), As mile uma noites: Volume 2 – O desolado 
(2015, Tisíc a jedna noc II – zoufalá; r. Miguel Gomes), As mile uma noites: Volume 3 – O 
encantado (2015, Tisíc a jedna noc III – okouzlená; r. Miguel Gomes), Hedi Schneider steckt 
fest (2015, Hedi Schneiderová je v koncích; r. Sonja Heissová), Inimi cicatrizate/Scarred 
Hearts (2016, Zjizvená srdce; r. Radu Jude), Fantastická žena (2017, Una mujer fantástica; r. 
Sebastián Lelio), Western (2017, Western; r. Valeska Grisebachová). -tbk- 
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Totem vlka 
barevný, historický, dobrodružný, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý 
– 118 min. 
 
Původní název: Le dernier loup, Lang tu teng (čínský název), Wolf Totem (anglický název). 
Země původu: Čína, Francie. Výrobce: China Film / Repérage / Beijing Qingnian Bao / Mars 
Films / Wild Bunch / China Movie Channel / Beijing Phoenix Entertainment / Chinavision 
Media Group / Groupe Herodiade / Loull Production. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 
17.3.2016. Distribuce: Bohemia Motion Pictures. Mluveno: česky (dabing). – Od oscarového 
režiséra filmů Sedm let v Tibetu a Jméno růže. 
 
Lokace: Čínská lidová republika: provincie Vnitřní Mongolsko. 
 
AUTOŘI: Režie: Jean-Jacques Annaud. Předloha: Jiang Rong [Ťiang Žung] (román Lang tu 
teng/Lang Tchu-tcheng, 2004, česky Totem vlka, nakl. Rybka Publishers, Praha 2010). Scénář: 
Alain Godard, Jean-Jacques Annaud, Lu Wei, John Collee. Kamera: Jean-Marie Dreujou. 
Architekt: Quan Rongzhe. Návrhy kostýmů: neuvedeny. Masky: Xiao Jin (zvláštní maskérské 
efekty, efekty vlků). Střih: Reynald Bertrand. Zvuk: Cyril Holtz. Výkonná produkce: Max 
Wang. Producent: La Peikang, Xavier Castano, Jean-Jacques Annaud. Vizuální efekty: 
Christian Rajaud, Guo Jianquan. Hudba: James Horner. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Práce se zvířaty: Andrew Simpson.  
 
Překlad české verze: Lucie Olivová. Dialogy české verze: Alena Fišerová. Režie české verze: 
Jiří Kodeš (Česká televize).  
 
Hrají: Shaofeng Fen (Čchen Čen), Shawn Dou (Jang Kche), Ankhnyam Ragchaaová (Gasma), 
Yin Zhusheng (Bao Šunghi), Basen Zhabu (Bilig), Baoyingexige (Batu), Tumenbayaer 
(Šarceren), Hai-Long Bao (Lamdžav).  
 
Dabing: Robert Hájek (Čchen Čen), Oldřich Hajlich (Jang Kche), Anna Suchánková (Gasma), 
Martin Preiss (Bao Šunghi), Jiří Plachý (Bilig), Petr Lněnička (Batu), Marek Holý (Šarceren), 
Filip Čapka (Lamdžav). 
 
Ceny: MFF v Pekingu 2015: Cena Tiantian za režii (Jean-Jacques Annaud), Cena Tiantian za 
vizuální efekty (Christian Rajaud, Guo Jianquan). 
 
Francouzského oscarového režiséra Jeana-Jacquese Annauda oslovili v roce 2007 čínští 
producenti s nabídkou zfilmovat světoznámý, zčásti autobiografický román čínského autora, 
píšícího pod pseudonymem Ťiang Žung, nazvaný Totem vlka. Filmař, jehož snímek Sedm let v 
Tibetu byl v Číně zakázaný, výzvu přijal s obavami, ale nakonec se nesetkal s žádnými 
cenzurními zásahy. – V roce 1967, během čínské Kulturní revoluce, jsou studenti Čchen Čen a 
Jang Kche posláni do provincie Vnitřní Mongolsko na olonbulagskou step. K brigádě tamních 
nomádských pastevců je dovede nový vedoucí výroby, Číňan Bao Šunghi. Nad jurtou starého 
předáka Biliga vlaje vlčí kůže. Mladíci dostanou jurtu a koně a pečují o stádo ovcí. V zimě 
Čcheng s Biligem pozorují vlky, kteří se chystají napadnout stádo gazel. Student obdivuje 
autoritu vlčího vůdce, organizovanost a kázeň smečky, která zažene stádo do hluboké 
sněhové návěje, kde gazely uvíznou a umrznou. Vlci tedy mají zásoby potravy na zimu. Na 
jejich úlovku se přiživí i nomádi, něco snědí, něco odvezou do výkupny, ale větší část nechají 
zvířatům. Pao vyzví, odkud gazely jsou, a v noci je náklaďáky nechá odvézt, ačkoliv ho Bilig 
varoval: když vlci nebudou mít co žrát, napadnou dobytek a rovnováha ve stepi bude 
narušena. Biligův syn Batu dostane na starost stádo armádních koní. Za sněhové bouře 
hladoví vlci přepadnou koně a stádo skončí v návěji stejně jako gazely. Batu, který se zvířata 
snažil zastavit, zahyne. – Při zátahu na vlčí mláďata, který inicioval Pao, Čchen jedno vlče 
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ukryje u sebe v jurtě. Když to vyjde najevo, tvrdí Paovi, že studuje nepřítele, a ten mu to 
dovolí. Bilig a jeho ovdovělá snacha Gasma se na studenta kvůli tomu zlobí. Na léto se 
brigáda stěhuje do panenské přírody k „labutímu“ jezeru. Jenže tam už jsou přistěhovalci v 
nově zbudované primitivní osadě, a ti se k přírodě chovají neurvale na rozdíl od nomádů, 
respektujících vlky jako pány stepi. Bilig se smrtelně zraní, když narazí na podminovanou ovci 
(jde o past na vlky). Hladové šelmy přepadnou ovce v ohradě a muži se je pod Paovým 
vedením vydají postřílet. Čchen musí s nimi. Gasma zatím pustí na svobodu jeho vlka, který 
dříve pokousal jejího synka. Bilig zemře. Jak velí dávný obyčej, je tělo ponecháno ve volné 
přírodě vlkům. Studenti se vrátí do města… - Na filmu spolupracovali jako poradci pamětníci. 
Natáčelo se zhruba padesát kilometrů od dějiště románu. V extrémních zimních podmínkách 
opakovaně selhávala technika. Dechberoucí příroda a autentická atmosféra vypovídají o 
dávných tradicích kočovníků. Příběh zároveň poukazuje na zkázonosný despekt k přírodě, jejž 
do Vnitřního Mongolska přinesli „noví“ lidé. Snímek byl za účasti režiséra uveden na 
Febiofestu 2015 pod názvem Talisman vlka, zatímco překlad originálního francouzského 
názvu je Poslední vlk.  –kat-  
 
JEAN-JACQUES ANNAUD (vl. jm. Jean Jacques Annaud, nar. 1.10.1943, Juvisy-sur-Orge, 
Essonne) je synem železničáře. Získal vzdělání na Technické škole fotografie a filmu 
Vaugirard (dnes Vyšší škola Louise Lumièra) a pak absolvoval kurzy režie na pařížském 
IDHEC (1966). Studoval také středověkou literaturu na Sorbonně (1967). Strávil dva roky 
vojenské služby v Kamerunu, kde natáčel výchovné filmy a předával zkušenosti místním 
adeptům filmového řemesla. Od 70. let realizoval stovky reklamních spotů (např. Carte 
Noire, Perrier, Hertz, Kelton, Ford Escort, Dior). V celovečerním hraném filmu debutoval 
satirou na kolonialismus, odehrávající se v Africe v době první světové války, Vítězství se 
zpěvy, která při svém uvedení ve Francii zapadla. Když však o rok později pod překladem 
anglického názvu Černí a bílí v barvách získala pro koproducentskou zemi Pobřeží 
slonoviny Oscara, mladý tvůrce se rázem stal středem pozornosti. Ve své další tvorbě 
zpracovával různorodé látky, ať již původní či adaptace, přičemž se pokoušel zachytit 
výjimečné lidské osudy, často uprostřed dějinných událostí nebo v majestátním přírodním 
prostředí. Velký ohlas měly jeho snímky z divoké přírody Boj o oheň (César za nejlepší film 
a za režii) a zejména Medvědi (César za režii), jehož animované snové sekvence vyšly z 
dílny Břetislava Pojara. Středověká detektivka Jméno růže obdržela čtyři Donatellovy 
Davidy (mj. za nejlepší produkci) a Césara v kategorii zahraničních filmů. K Annaudovým 
stálým spolupracovníkům patří především střihačka Noëlle Boissonová (mj. César a 
oscarová nominace za Medvědy) a scenáristé Alain Godard a Gérard Brach. Za své dílo byl 
vyznamenán Řádem umění a literatury (2013) a na MFF v Moskvě (2015). Jeho první 
manželkou byla novinářka Monique Rossignolová (1970-80), která se po jejich rozvodu 
stala producentkou a se kterou měl dceru. V roce 1982 se oženil se skriptkou Laurence 
Duvalovou, s níž vychoval další dceru. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh 
francouzských osadníků v Africe, kteří s několikaměsíčním zpožděním zjistí, že jsou ve válce 
se svými německými sousedy, La victoire en chantant/Noirs et blancs en couleurs (1976, 
Vítězství se zpěvy; + spol. sc.) s Jeanem Carmetem a Jacquesem Dufilhem, jízlivá komedie z 
fotbalového prostředí Hlavička (1979, Coup de tête) s Patrickem Dewaerem, realistický 
příběh z rané historie lidstva Boj o oheň (1981, La guerre du feu) s Everettem McGillem a 
Ronem Perlmanem v úlohách pravěkých lovců, filozofická detektivka ze středověkého 
kláštera podle bestselleru Umberta Eca Jméno růže (1986, Der Name der Rose) s Seanem 
Connerym a Christianem Slaterem, adaptace knihy Jamese Olivera Curwooda Král šedých 
medvědů o osudech medvědího mláděte a samotářského grizzlyho, nazvaná Medvědi 
(1988, L’ours), příběh bouřlivého milostného vztahu patnáctileté dívky a zámožného 
Číňana podle autobiografického románu Marguerite Durasové Milenec (1992, L’amant; + 
spol. sc.) s debutující Jane Marchovou a Tonym Leungem, střm. drama poštovních letců v 
Andách, natočené jako první dramatický snímek ve formátu IMAX 3-D, Na křídlech odvahy 
(1995, Wings of Courage; + spol. sc., prod.) s Craigem Shefferem, Tomem Hulcem a Valem 
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Kilmerem, skutečný příběh rakouského horolezce Heinricha Harrera, který se za války stal 
přítelem a učitelem mladičkého dalajlamy, Sedm let v Tibetu (1997, Seven Years in Tibet; + 
spol. prod.) s Bradem Pittem, válečné drama podle skutečného příběhu z obléhání 
Stalingradu Nepřítel před branami (2000, Enemy at the Gates; + spol. sc., spol. prod.) s 
Judem Lawem a Edem Harrisem v rolích elitních ostřelovačů na opačných stranách fronty, 
příběh tygřích dvojčat Deux frères (2004, Dva bratři; + nám., spol. sc., spol. prod. – V), 
odehrávající se v džungli francouzské Indočíny 20. let, mytologická komedie z egejského 
ostrova Sa majesté Minor (2007, Jeho veličenstvo Minor; + spol. sc., spol. prod. – TV), 
drama z Arabského poloostrova na počátku ropné horečky 30. let Black Gold (2011, Černé 
zlato; + spol. sc. – TV) s Antoniem Banderasem a Markem Strongem v úlohách svářících se 
šejků, dobrodružný příběh z prostředí kočovných pastevců Totem vlka (2015, Le dernier 
loup; + spol. sc.), odehrávající se v době kulturní revoluce na čínsko-mongolském pomezí; 
(podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) Jsem nesmělý, ale léčím se (1978, Je suis timide, 
mais je me soigne; r. Pierre Richard), Running Free (1999, Nespoutaní; r. Sergei Bodrov; 
nám., prod. – V). -mim- 
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Trollové 
barevný, rodinný, dobrodružný, hudební, komedie, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, 
zvuk – 5.1, 7.1 (Dolby Atmos), dlouhý – 93 min. 
 
Původní název: Trolls. Země původu: USA. Výrobce: DreamWorks Animation. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 3.11.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Najdi svoje štěstí. 
 
Distribuce: CinemArt (do 3.5.2018). 
 
AUTOŘI: Režie: Mike Mitchell, Walt Dohrn (spolurežie). Námět: Erica Rivinojaová. Předloha: 
Thomas Dam (figurky Šťastných Trollů). Scénář: Jonathan Aibel, Glenn Berger. Kamera: Yong 
Duk Jhun. Výtvarník: Kendal Cronkhite-Shaindlinová. Střih: Nick Fletcher. Zvuk: Erik Aadahl, 
Ethan Van der Ryn, Jason W. Jennings (design zvuku), John Marquis (design zvuku). Výkonná 
produkce: Dannie Festaová. Producent: Gina Shayová. Koproducent: Jonathan Aibel, Glenn 
Berger, Holly Edwardsová. Animace: Mark Donald, Dave Burgess. Vizuální efekty: Philippe 
Denis (supervize). Hudba: Christophe Beck, Jeff Morrow (dodatečná hudba), Justin 
Timberlake (hudební producent). Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební 
dramaturgie: Julianne Jordanová (hudební supervize), Julia Michelsová (hudební supervize).  
 
Hlasy: Anna Kendricková (Poppy), Justin Timberlake (Větvík), Zooey Deschanelová (Bridget), 
Christopher Mintz-Plasse (Chroupa), Christine Baranskiová (šéfkuchařka), Russell Brand 
(Říčka), Gwen Stefaniová (DJ Suki), John Cleese (král Chroupa st.), James Corden (Roula), 
Jeffrey Tambor (král Peppy).  
 
Dabing: Ivana Korolová (Poppy), Martin Písařík (Větvík), Jana Zenáhlíková (Bridget), Petr 
Neskusil (Chroupa), Jitka Smutná (šéfkuchařka), Oldřich Hajlich (Říčka), Barbora Šedivá (DJ 
Suki), Zdeněk Maryška (král Chroupa st.), Rudolf Kubík (Roula), Pavel Šrom (král Peppy), 
Ondřej Izdný (zpěv), Jaromír Holub (zpěv), Radek Seidl (zpěv), Ludmila Finková (zpěv), Athina 
Langoská (zpěv).  
 
Překlad české verze: Jakub Racek, Pavel Cmíral (texty písní). Dialogy české verze: Ladislav 
K.J. Novák. Režie české verze: Ladislav K.J. Novák (LS Productions dabing). 
 
Ceny: Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší píseň (Can’t Stop the Feeling - Justin Timberlake, 
Max Martin, Shellback). Oscar: (nominace) nejlepší píseň (Can’t Stop the Feeling - Justin 
Timberlake, Max Martin, Shellback). 
 
Animovaný dobrodružný snímek Mikea Mitchella a spolurežiséra Walta Dohrna Trollové 
přivádí na filmové plátno hrdiny z malého společenství Trollů, drobných šťastných postaviček 
s dlouhými vyčesanými vlasy a s touhou objímat se, tančit a zpívat. Postavy i jejich prostředí 
upomínají na třpytivost a barevnost diskotékového stylu 70. let, k čemuž patří i častá 
hudebně-taneční čísla. Trojrozměrná stylizace fantastického světa je kombinována s animací 
látkových vystřihovánek (v nichž si Trollové libují). – Po prologu, kdy společenství Trollů 
unikne trudnomyslným obrům Bergenům (kteří mohou zakusit štěstí, jen když snědí Trolla), o 
dvacet let později Trollové pod vedením princezny Poppy uspořádají velkou slavnost v nově 
zbudovaném Trollíkově. Část z nich však pochytá šéfkuchařka, vypuzená před léty z 
Bergentonu (Bergen Town); chce si jimi naklonit mladého rozmazleného krále Chroupu a 
sama se chopit moci. Jenže Poppy se vydá zachránit své přátele s neochotným, skeptickým a 
samotářským Trollem Větvíkem. Prožijí četná dobrodružství, než se jim to podaří i díky 
bergenské služce Bridget, zamilované do Chroupy, jíž Trollové pomohou, aby si jí král všiml. 
Vyjde najevo, že Bergeni mohou být šťastní i bez konzumace Trollů. Šéfkuchařka a Troll 
Říčka, který své přátele zradil, jsou vypovězeni z města a stanou se oběťmi nějaké obludy. 
Poppy, jež se sblížila s Větvíkem, je jmenována královnou Trollů. - Předlohou pro film se staly 
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figurky dánského řezbáře a rybáře Thomase Dama (1909-1986), jež vznikly již v roce 1959, z 
nichž se stal úspěšný rodinný byznys a podle nichž se realizovaly již animovaná série nebo 
videohra (objevily se též v malých rolích filmové animované série Toy Story). -tbk- 
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Tři generace 
barevný, psychologický, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 92 min. 
 
Původní název: Three Generations. About Ray. Země původu: USA. Výrobce: Big Beach, 
InFilm. Pro Weinstein Company, Big Beach. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 29.9.2016. 
Mluveno: anglicky, španělsky (titulky). – V každé rodině se musí něco změnit. 
 
Distribuce: Fénix Distribution. Lokace: New York. 
 
AUTOŘI: Režie: Gaby Dellalová. Scénář: Nikole Beckwithová, Gaby Dellalová. Kamera: David 
Johnson. Architekt: Stephanie Carrollová. Návrhy kostýmů: Arjun Bhasin. Masky: Erin 
Ayanianová (Elle Fanningová), Annemarie Bradleyová (účesy). Střih: Joe Landauer. Zvuk: 
Jerry Stein. Výkonná produkce: Naomi Wattsová, Peter Pastorelli, Leah Holzerová, Daniele 
Meliaová, Bob Weinstein, Harvey Weinstein. Producent: Marc Turtletaub, Peter Saraf. 
Hudba: Michael Brook. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Joe 
Rudge (hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Manny Siverio. 
 
Hrají: Elle Fanningová (Ray), Naomi Wattsová (Maggie), Susan Sarandonová (Dolly), Linda 
Emondová (Frances), Tate Donovan (Craig), Maria Dizziaová (Sinda), Andrew Polk (dr. 
Brillstein), Sam Trammell (Matthew), Maxwell Simkins (Cole), Mattea Marie Confortiová 
(Mia).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Zajímavá komorní hořká komedie britské režisérky Gaby Dellalové Tři generace má 
kontroverzní téma transgenderové změny pohlaví a odehrává se s komentářem hlavní 
postavy převážně v prostředí starého bohémského newyorského domku s několika úzkými 
patry. V něm bydlí lesbická Dodo (Dolly) se svou dlouholetou přítelkyní Frances, s dcerou 
Maggií a s vnučkou Ray. Všechny se jednoho dne účastní sezení u lékaře. Šestnáctiletá Ray 
(Ramona) si prosadila přeměnu na chlapce (trvá mj. na tom, aby byla oslovována v mužském 
rodě). Před započetím hormonálních procedur, vedoucích ke změně pohlaví, je však třeba 
souhlas obou rodičů. Jenže Maggie se s exmanželem Craigem již léta nestýká. Navíc si stále 
není jistá, zda dítěti změnu schválit. Vydá se za Craigem na předměstí, kde muž žije s novou 
rodinou (manželkou Sindou a s třemi dětmi). Bývalý manžel je její žádostí o podepsání papírů 
zaskočen a návštěva skončí špatně. Ray vezme svůj osud do ruky sám a vydá se tajně za 
otcem. Maggie tam pro něj přijede (přičemž nechá Dolly i Frances na pumpě). Vyjde najevo, 
že se před lety žena zapletla s Craigovým bratrem Matthewem (což znamenalo rozvod) a že 
tudíž otcovství je nejisté. Ray matku obviní, že všechno zničila. Navíc Dodo požádá dceru, aby 
se s vnučkou odstěhovaly. Maggie je zoufalá. Navštíví ji Matthew. Nakonec se celá rodina 
usmíří a Ray získá souhlas rodičů se započetím léčby. – Snímek je postaven na přesné 
charakterizaci postav a prostředí, na hereckých výkonech a také na humorně i 
melodramaticky stavěných situacích či dialozích. Zajímavé je, že Elle Fanningová, 
představující zde dívku s výrazně chlapeckými rysy i chováním, ztělesnila ve svém 
následujícím filmu, thrilleru Neon Demon (2016, The Neon Demon; r. Nicolas Winding Refn), 
začínající modelku, jež všechny uchvátí svou dívčí krásou. – Tři generace byly s úspěchem 
promítnuty na MFF v Torontu 2015, ale jejich americká distribuční premiéra (v září 2015) 
byla zrušena a titul dosud nebyl v Severní Americe uveden. Jeho mezinárodní distribuční 
název je About Ray (O Rayovi), avšak na českých kopiích je původní titul Three Generations.
 -tbk- 
 
GABY DELLALOVÁ (vl. jm. Gabrielle Dellalová, nar. 13.5.1961, Londýn), pochází z početné 
rodiny britského realitního magnáta Jacka Dellala (1923-2012). Po nepřijetí na londýnskou 
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Královskou akademii dramatických umění (RADA) odjela do Los Angeles a čtyři roky 
studovala ve Spojených státech. Po návratu do Londýna se vdala a měla děti. Začínala jako 
herečka na jevišti a v televizních seriálech, např. Dempsey and Makepeace (1985, Dempsey 
a Makepeaceová – TV), Robin of Sherwood (1986, Robin Hood - TV), ’Allo, ’Allo (1986, 
Haló, haló! – TV), Floodtide (1987, Příliv) nebo Hard Cases (1988, Těžké případy), než se 
začala věnovat scenáristice a režii. Byla manželkou producenta Erica Fellnera (nar. 1959), s 
nímž má tři syny. Její sestra Jasmine Dellalová působí rovněž jako filmařka. – Filmografie: 
(herečka, není-li uvedeno jinak) Zina (1985; r. Ken McMullen), K2 (1991, K2; r. Franc 
Roddam); (režie, není-li uvedeno jinak) epizoda Rosebud (Poupátko; + spol. sc.) z 
povídkového filmu Tube Tales (TV-1999, Historky z metra - TV), kr. filmy Toy Boys (1999, 
Chlapci s hračkami; + sc.) a Football (2001, Fotbal; + sc.), snímek z prostředí motocyklových 
závodů The Ride (2003, Jízda), příběh propuštěného dělníka, který se věnuje dálkovému 
plavání, On a Clear Day (2004, Za jasného dne - TV), drama otce, jemuž se při zimní 
vyjížďce autem do přírody záhadně ztratí tříletý syn, Angels Crest (2011), třídílné TV drama 
Leaving (TV-2012, Loučení - TV), hořká komedie o šestnáctileté dívce, která žije s matkou, s 
lesbickou babičkou a její přítelkyní a která usiluje o transgenderovou proměnu v chlapce, 
Tři generace (2016, Three Generations/About Ray) s Elle Fanningovou, Naomi Wattsovou, 
Susan Sarandonovou a Lindou Emondovou.  -tbk-  
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13 hodin: Tajní vojáci z Benghází 
barevný, akční thriller, historický, životopisný, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby 
Digital 5.1, dlouhý – 145 min.  
 
Původní název: 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi. Země původu: USA. Výrobce: 3 
Arts Entertainment / Bay Films. Rok výroby: 2015. Premiéra: 4.2.2016. Monopol: CinemArt 
(do 4.2.2019). Mluveno: anglicky, arabsky (české titulky). – Když bylo nejhůř, šest mužů našlo 
odvahu udělat správnou věc. 
 
AUTOŘI: Námět: Mitchell Zuckoff – kniha 13 Hours (2014, 13 hodin). Scénář: Chuck Hogan. 
Režie: Michael Bay. Kamera: Dion Beebe. Hudba: Lorne Balfe. Výkonný hudební producent: 
Hans Zimmer. Různé skladby a písně. Výprava: Jeffrey Beecroft. Kostýmy: Deborah L. 
Scottová. Střih: Pietro Scalia, Calvin Wimmer. Zvuk: (design) Tobias Poppe, Tim Walston, 
Brandon Jones; Mac Ruth. Masky: Jeremy Woodhead. Účesy: Jeremy Woodhead. Vizuální 
efekty: (supervize) Scott Farrar; (+ animace) Industrial Light & Magic. Zvláštní efekty: 
(supervize) Terry Glass. Koordinátor kaskadérů: Ken Bates. Výkonní producenti: Scott 
Gardenhour, Richard Abate, Matthew Cohan. Producenti: Erwin Stoff, Michael Bay. České 
titulky: Petr Zenkl. 
 
HERCI: James Badge Dale (Tyrone Woods), John Krasinski (Jack Silva), Max Martini (Mark Oz 
Geist), Pablo Schreiber (Kris Tanto Paronto), Toby Stephens (Glen Bub Doherty), Dominic 
Fumusa (John Tig Tiegen), Matt Letscher (velvyslanec Chris Stevens), David Denman (Dave 
Boon Benton), David Costabile (Bob), David Giuntoli (Scott Wickland), Demetrius Grosse 
(Dave Ubben), Alexia Barlierová (Sona Jillaniová), Peyman Moaadi (Amal), Christopher Dingli 
(Sean Smith). 
 
LOKACE: Malta; Maroko.  
 
Akční thriller Michaela Baye 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází se zabývá skutečnými 
událostmi z 11. září 2012 v libyjském městě, kde při teroristickém útoku zahynul americký 
velvyslanec Chris Stevens a další tři Američané. Z pohledu účastníků, členů týmu GRS, kteří 
měli na starosti bezpečnost amerických občanů ve městě, se odvíjí drama tragické noci. - Po 
svržení Muamara Kaddáfího zavládl v Libyi chaos kvůli bojům znepřátelených milicí. Do 
Benghází přilétá zkušený veterán Jack Silva, aby se připojil k pětičlennému týmu kontraktorů, 
jemuž velí jeho přítel Rone (Tyrone) Woods. Seznámí se s kolegy Ozem, Tantem, Tigem a 
Boonem. Ve městě je nepřátelská nálada, jež se ještě vyhrotí po příletu velvyslance Stevense. 
Večer 11. září napadnou teroristé špatně chráněnou americkou diplomatickou misi a zapálí ji. 
Tým, umístěný na utajené základně CIA nedaleko od areálu mise, marně žádá šéfa CIA Boba, 
aby dovolil zasáhnout. Záchranná akce se tak uskuteční příliš pozdě. Útočníci se dočasně 
stáhnou. Komando se vrací na základnu s tělem zabitého člena mise Seana Smithe. 
Velvyslance v plamenech nenašli. Všichni se připraví na útok teroristů na základnu. Ten 
skutečně přijde. Američané odolají dvěma vlnám útoků. Marně však žádají ústředí o leteckou 
pomoc. Dorazí sem jen malá skupina, vyslaná z Tripolisu a vedená agentem CIA Glenem. Vše 
se připravuje na evakuaci. Jenže při třetí vlně použijí útočníci minomet, který způsobí velké 
škody. Zahynou Rone a Glen. V kritické situaci dorazí k základně spřátelené milice. Konečně 
evakuovaní Američané odlétají z letiště. Na další letadlo tu čekají jen tři členové GRS 
(zraněný Oz odletěl s prvním strojem) se čtyřmi těly zabitých krajanů (velvyslanec Chris 
Stevens, který se údajně udusil kouřem, Sean Smith, Rone a Glen). – Michael Bay natočil 
snímek ve svém obvyklém velkolepém stylu se smyslem pro realismus, s nezbytnou dávkou 
vlastenectví i s nadbytečným sentimentálním vhledem do soukromí drsných mužů. Film je 
zároveň kritický k CIA i k vládní administrativě, což může mít i dopad v současném 
prezidentském klání: podle vyšetřovacích zpráv nesla na okolnostech tragického incidentu 
vinu i dnešní demokratická kandidátka Hillary Clintonová jako tehdejší ministryně zahraničí. 
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Vloni Spojené státy oznámily, že při operaci proti Islámskému státu byl zabit údajný strůjce 
dobře připravené teroristické akce. - Na natáčení v Maroku a na Maltě se podíleli také čeští 
kaskadéři. -tbk- 
 
MICHAEL BAY (vl. jm. Michael Benjamin Bay, nar. 17.2.1965, Los Angeles) vyrůstal jako 
adoptivní dítě v židovské rodině. Absolvoval elitní střední školu zaměřenou na umění 
Crossroads v Santa Monice. Studoval angličtinu a film na connecticutské Metodistické 
univerzitě (Wesleyan; 1986) a pokračoval ve filmových studiích na známé Umělecké škole 
designu v Pasadeně (1988). Během školních let pracoval jako asistent v televizi a také 
příležitostně hrál, např. v jedné epizodě seriálu Miami Vice (uveden v TV). Uplatnil se jako 
režisér videoklipů (Donny Osmond, Meat Loaf, Tina Turner, Lionel Ritchie, Wilson Phillips, 
DiVinyls, Aerosmith) a reklamních spotů (Americký Červený kříž, Levi’s, Nike, Budweiser, 
Coca-Cola, Reebok, Miller, Isuzu, Mercedes). Působil pod křídly specializované společnosti 
Propaganda Films a v obou oborech se zařadil k nejoceňovanějším tvůrcům 90. let, 
zejména za sérii spotů z reklamní kampaně Got Milk?, kterou sám navrhl. Byl angažován 
do Hollywoodu, kde navázal mimořádně úspěšnou spolupráci s producentem Jerrym 
Bruckheimerem, a stal se předním režisérem nákladných, vizuálně i zvukově opulentních 
snímků, v nichž dominovaly rychlý střih akčních scén a propracované zvláštní efekty. 
Největšího diváckého ohlasu dosáhl katastrofickým filmem Armageddon (výroční sci-fi 
cena Saturn za režii) a akční sérií Transformers. Jeho dílo bývá často terčem kritických 
výpadů. Jako režisér byl čtyřikrát nominován na Zlatou malinu a jednou ji dokonce obdržel 
(Transformers: Pomsta poražených). V roce 2001 založil s producenty Bradem Fullerem a 
Andrewem Formem výrobní společnost Platinum Dunes, specializující se na remaky 
úspěšných titulů, zejména hororů. V poslední době své aktivity rozšířil také o produkci TV 
seriálů Black Sails (2014-201?, Černé plachty) a The Last Ship (2014-201?, Poslední loď - 
TV). Od konce 90. let má podíl ve známé trikové společnosti Digital Domain a s 
dlouholetým spolupracovníkem Scottem Gardenhourem založil vlastní firmu na výrobu 
reklamních spotů The Institute (2001). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) akční 
komedie Mizerové (1995, Bad Boys) s Martinem Lawrencem a Willem Smithem, akční 
thriller, odehrávající se ve vězeňské pevnosti Alcatraz, Skála (1996, The Rock) se Seanem 
Connerym a Nicolasem Cagem, akční sci-fi o hrozící srážce s asteroidem Armageddon 
(1998, Armageddon; + spol. prod., herec) s Brucem Willisem, výpravný válečný snímek 
Pearl Harbor (2001, Pearl Harbor; + spol. prod.) s Benem Affleckem a Joshem Hartnettem, 
pokračování akční komedie Mizerové II (2003, Bad Boys II; + herec), sci-fi drama Ostrov 
(2005, The Island; + spol. prod.) s Ewanem McGregorem a Scarlett Johanssonovou, akční 
sci-fi trilogie Transformers (2007, Transformers; + spol. prod., herec), Transformers: 
Pomsta poražených (2009, Transformers: Revenge of the Fallen; + spol. prod.) a 
Transformers 3 (2011, Transformers: Dark of the Moon; + spol. prod.), černá kriminální 
komedie podle skutečných událostí Pot a krev (2013, Pain & Gain; + spol. prod.) s Markem 
Wahlbergem a Dwaynem Johnsonem, další pokračování Transformers: Zánik (2014, 
Transformers: Age of Extinction; + spol. prod., herec), válečné drama, rekonstruující 
přepadení americké diplomatické mise v Libyi v září 2012, pod titulem 13 hodin: Tajní 
vojáci z Benghází (2015, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi; + spol. prod.); 
(produkce či podíl na ní) Texaský masakr motorovou pilou (2003, The Texas Chainsaw 
Massacre; r. Marcus Nispel), 3:15 zemřeš (2005, The Amityville Horror; r. Andrew Douglas), 
Texaský masakr motorovou pilou: Počátek (2006, The Texas Chainsaw Massacre: The 
Beginning; r. Jonathan Liebesman), The Hitcher (2006, Stopař; r. Dave Meyers – V), 
Nenarození (2008, The Unborn; r. David S. Goyer), The Horsemen (2008, Jezdci Apokalypsy; 
r. Jonas Akerlund – V), Pátek třináctého (2009, Friday the 13th; r. Marcus Nispel), A 
Nightmare on Elm Street (2010, Noční můra v Elm Street; r. Samuel Bayer – V), Jsem číslo 
čtyři (2011, I Am Number Four; r. D.J. Caruso), Očista (2013, The Purge; r. James 
DeMonaco), Očista: Anarchie (2014, The Purge: Anarchy; r. James DeMonaco), Želvy Ninja 
(2014, Teenage Mutant Ninja Turtles; r. Jonathan Liebesman), Ouija (2014; r. Stiles White), 
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Project Almanac (2014; r. Dean Israelite); (herec) Vengeance: The Story of Tony Cimo (TV-
1986, Pomsta: Příběh Tonyho Cima; r. Marc Daniels), Mystery Men (1999; r. Kinka Usher – 
V), Divoké kočky (2000, Coyote Ugly; r. David McNally).  -mim- 
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Týpci a zbraně 
barevný, kriminální, životopisný, černá komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, 
dlouhý – 115 min. 
 
Původní název: War Dogs. Země původu: USA. Výrobce: Joint Effort, Mark Gordon 
Company. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 18.8.2016. Mluveno: anglicky, arabsky, albánsky 
(titulky). – Podle skutečného příběhu. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: Las Vegas (Nevada), Miami (Florida), El 
Centro (Kalifornie). Rumunsko: Bukurešť. Maroko. 
 
AUTOŘI: Režie: Todd Phillips. Předloha: Guy Lawson (článek The Stoner Arms Dealers: How 
Two American Kids Became Big-Time Weapons Traders /Zhulení obchodníci se zbraněmi: Jak 
se dva američtí kluci stali špičkovými obchodníky se zbraněmi/, časopis Rolling Stone, 
16.3.2011). Scénář: Stephen Chin, Todd Phillips, Jason Smilovic. Kamera: Lawrence Sher. 
Architekt: Bill Brzeski. Návrhy kostýmů: Michael Kaplan. Masky: Dennis Liddiard, Kimberley 
Spiteriová (účesy). Střih: Jeff Groth. Zvuk: Mark Weingarten, Cameron Frankley (design 
zvuku). Výkonná produkce: David Siegel, Bryan Zuriff, Brett Ratner, Scott Budnick, Mark 
O’Connor. Producent: Mark Gordon, Todd Phillips, Bradley Cooper. Koproducent: Joseph 
Garner, Guy Lawson. Vizuální efekty: Robert Stadd (supervize), Entity FX, Psyop, Artemple-
Hollywood, Talking Birds Pictures, The Third Floor, Broken Foot Productions. Zvláštní efekty: 
James Lorimer (supervize). Hudba: Cliff Martinez, Peter G. Adams (dodatečná hudba), 
Gregory Tripl (dodatečná hudba). Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Gary Hymes. 
 
Hrají: Jonah Hill (Efraim Diveroli), Miles Teller (David Packouz), Ana de Armasová (Iz), Bradley 
Cooper (Henry Girard), Kevin Pollak (Ralph Slutzky), Patrick St. Esprit (kapitán Santos), Shaun 
Toub (Marlboro), JB Blanc (Bashkim), Gabriel Spahiu (Enver), David Packouz (zpěvák v 
domově seniorů), Eddie Jemison (manažer domova seniorů), Julian Sergi (Rosen).  
 
České titulky: Ivana Ragusa (Deluxe). 
 
Cena: Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší herec v komedii/muzikálu (Jonah Hill). 
 
Režisér Todd Phillips zpracoval v kriminální černé komedii Týpci a zbraně skutečný případ 
nedokončeného obchodu se zbraněmi, který v roce 2011 popsal žurnalista Guy Lawson v 
časopise Rolling Stone a později jej zpracoval v knize Arms and the Dudes (Zbraně a týpci). 
Zachoval i původní jména smutných hrdinů, z nichž jeden je i vypravěčem neobvyklého 
příběhu. – V roce 2005 se David Packouz, který se v Miami živí jako masér, dá dohromady se 
spolužákem ze školy Efraimem Diverolim. Ten jako malá ryba obchoduje se zbraněmi, 
přičemž vyhledává zakázky na vládním webu. David žije s přítelkyní Iz, s níž má později 
dcerku Ellu. Žena se na něj zpočátku zlobí, že jí lhal o svém novém podnikání. Mladíci, 
pocházející z židovské komunity, získají zakázku na dodávku italských pistolí značky Beretta 
do Iráku. Kvůli přísným předpisům však zjistí, že musejí zbraně propašovat z Jordánska přes 
tzv. Trojúhelník smrti do Bagdádu, což se jim po dobrodružné cestě díky pašeráku Marlborovi 
podaří. Pak má jejich rozkvétající firma AEY Inc. zálusk na obří kšeft do Afghánistánu. Jako 
dodavatel se jim nabídne známý obchodník se zbraněmi Henry Girard, který je v USA na 
seznamu teroristů. Součástí tzv. Afghánské zakázky, již získají díky dumpingové ceně, je i 
dodání obrovského množství munice do kalašnikovů. Girard je pošle do Albánie, kde jim 
místní dodavatel ukáže plné bývalé armádní sklady. Jenže vyjde najevo, že munice je čínské 
výroby, což je pro americkou armádu nepřípustné. Oba obchodníci se rozhodnou dát střelivo 
přebalit a seženou na to místního obchodníka Envera. Jenže hamižný Efraim podvede 
Girarda, který kvůli tomu málem zastřelí nic netušícího Davida, jenž se potom s parťákem 
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rozejde ve zlém a vrátí se kvůli Iz a dcerce k profesi maséra. Brzy jsou oba muži zatčeni. Udal 
je Enver, jemuž nezaplatili. Efraim je odsouzen na čtyři roky a David na sedm měsíců 
domácího vězení. Navštíví ho Girard, který mu z vděku za mlčení před soudem nabídne svůj 
podíl z neuskutečněného afghánistánského kšeftu... – Snímek má svižné tempo, často střídá 
prostředí a je natočen v jednoduchém realistickém klíči. Zároveň odhaluje pozadí 
lukrativního byznysu, v němž o podvody rozhodně není nouze ani v Americe. - David Packouz 
(nar. 1982) je vynálezcem a výrobcem oceňovaného kytarového pedálu BeatBuddy, Efraim 
Diveroli (nar. 1985) vydal memoáry Once A Gun Runner… (2016, Byl jsem pašerákem 
zbraní…) a soudí se se studiem Warner Bros. mj. kvůli porušení svých autorských práv. -tbk- 
 
TODD PHILLIPS (vl. jm. Todd Bunzl, nar. 20.12.1970, Brooklyn, New York) vyrůstal s 
rozvedenou matkou v Huntingtonu na Long Islandu. Studoval film na Newyorské univerzitě 
(NYU) a již jako student zaujal dokumentem Nenáviděný. Jeho další dokumentární film 
Bratrstvo dostal Velkou cenu poroty ex aequo na festivalu Sundance. Po setkání se 
známým producentem a režisérem Ivanem Reitmanem natočil pro jeho společnost 
Montecito úspěšnou komedii Road Trip a u hrané tvorby už zůstal. Stal se specialistou na 
hrubozrnné kámošské veselohry a největšího diváckého úspěchu dosáhl snímkem Pařba ve 
Vegas (který překvapivě získal Zlatý glóbus v kategorii komedie-muzikál) a jeho 
pokračováními. Od roku 2008 produkuje své filmy v rámci vlastní společnosti Green Hat 
Films a využívá distribuce studia Warner Brothers. Za podíl na filmu Borat: Nakoukání do 
americké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu, jehož režie se po neshodách se 
Sachou Baronem Cohenem vzdal, dostal scenáristickou nominaci na Oscara. Byl také 
výkonným producentem fantastického TV seriálu Limitless (2015-2016, Všemocný), 
natočeného podle stejnojmenného filmu. Se svou francouzskou přítelkyní Alexandrou 
Kravetzovou vychovává dceru. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) střm. dok. 
Hated: GG Allin & the Murder Junkies (1993, Nenáviděný; + sc., prod.) o extrémním 
punkovém muzikantovi, kontroverzní dok. Frat House (1998, Bratrstvo; spol. režie Andrew 
Gurland; + spol. prod.) o ponižujících rituálech univerzitních spolků, studentská veselohra o 
honičce za kompromitující kazetou Road Trip (2000, Road Trip; + spol. sc., herec) s 
Breckinem Meyerem a Seannem Williamem Scottem, dok. Bittersweet Motel (2000, 
Hořkosladký motel; + prod.) o kultovní hudební skupině Phish, komedie o třech 
kamarádech, snažících se vzkřísit bezstarostné studentské časy, Old School (2002, Mládí v 
trapu; + spol. nám., spol. sc., spol. prod., herec – V) s Lukem Wilsonem, Willem Ferrellem a 
Vincem Vaughnem, akční komedie podle populárního TV seriálu Starsky & Hutch (2004, 
Starsky & Hutch; + spol. sc.) s Benem Stillerem a Owenem Wilsonem, černá komedie z 
kurzu zvedání sebevědomí Škola svádění (2006, School for Scoundrels; + spol. sc., spol. 
prod.) s Billym Bobem Thorntonem, neprodaný pilotní snímek The More Things Change… 
(TV-2008, Čím víc se věci mění…; + spol. prod.), příběh jedné předsvatební pánské jízdy 
Pařba ve Vegas (2009, The Hangover; + spol. píseň, spol. prod., herec) s Bradleym 
Cooperem, Zachem Galifianakisem a Justinem Barthou, road movie o vynucené společné 
cestě rozdílných mužů Na doraz (2010, Due Date; + spol. sc., spol. prod., herec) s Robertem 
Downeym, Jr. a Zachem Galifianakisem, pokračování Pařba v Bangkoku (2011, The 
Hangover Part II; + spol. sc., spol. píseň, spol. prod., herec) a Pařba na třetí (2013, The 
Hangover Part III; + spol. sc., spol. prod.) se stejným hereckým obsazením, komedie podle 
skutečného příběhu o dvou podvodnících, kteří se stanou vlivnými obchodníky se 
zbraněmi, Týpci a zbraně (2016, War Dogs; + spol. sc., spol. prod.) s Jonahem Hillem a 
Milesem Tellerem; (produkce, výkonná produkce či podíl na nich, není-li uvedeno jinak) 
dok. Screwed (1996; r. Alexander Crawford) o vydavateli pornografického časopisu Screw, 
svérázná satirická komedie Borat: Nakoukání do americké kultůry na obědnávku slavnoj 
kazašskoj národu (2006, Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious 
Nation of Kazakhstan; r. Larry Charles; spol. nám., spol. píseň), nová verze klasického 
románu Roberta Penna Warrena All the King’s Men (2006, Všichni královi muži; r. Steven 
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Zaillian – V), komedie o večírku, který se vymkne kontrole, Project X (2012, Projekt X; r. 
Nima Nourizadeh – V). -mim-  
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Ulice Cloverfield 10 
barevný, sci-fi, horor, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital/Datasat 5.1, 7.1, délka 
– 103 min. 
 
Původní název: 10 Cloverfield Lane. Země původu: USA. Výrobce: Bad Robot. Pro 
Paramount Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 7.4.2016. Mluveno: anglicky (české 
titulky). – Monstra mohou mít mnoho podob.  
 
Distribuce: CinemArt (do 7.4.2019). 
 
AUTOŘI: Režie: Dan Trachtenberg. Pomocná režie: Paul B. Uddo (II. režie). Námět: Josh 
Campbell, Matthew Stuecken, Damien Chazelle. Scénář: Josh Campbell, Matthew Stuecken. 
Kamera: Jeff Cutter. Architekt: Ramsey Avery. Návrhy kostýmů: Meagan McLaughlinová. 
Střih: Stefan Grube. Zvuk: Michael B. Koff. Výkonná produkce: Bryan Burk, Drew Goddard, 
Matt Reeves. Producent: J.J. Abrams, Lindsey Weberová. Vizuální efekty: Luke McDonald 
(supervize), Kelvin Optical. Zvláštní efekty: Matthew James Kutcher (supervize). Hudba: Bear 
McCreary. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Lex Geddings.  
 
Hrají: John Goodman (Howard), Mary Elizabeth Winsteadová (Michelle), John Gallagher Jr. 
(Emmett), (hlas) Bradley Cooper (Ben). 
  
České titulky: Petr Zenkl. 
 
Snímek Ulice Cloverfield 10 je celovečerním debutem Dana Trachtenberga. Název odkazuje k 
původnímu titulu katastrofického sci-fi hororu Monstrum (2007, Cloverfield; r. Matt Reeves). 
Oba filmy spojuje osoba producenta J.J. Abramse. – Dvaadvacetiletá Michelle po hádce s 
přítelem vyrazí autem z města. Na venkovské silnici do ní z boku narazí jiné auto… - Dívka se 
probere na matraci v jakési cele. Šedesátník Howard jí donese jídlo. Podle něj prý došlo k 
útoku mimozemšťanů. Muž to předvídal, vybudoval tento úkryt a ona mu má být vděčná za 
záchranu. Země je zamořená, ven budou moci nejdříve za dva roky. V bunkru je ještě mladík 
Emmett, který Howardovi se stavbou pomáhal. Přišel sem dobrovolně, když útok začal. 
Michelle se pokusí utéct, ale u vchodu narazí na ženu se zkrvavenou tváří, která se marně 
dobývá dovnitř. Howard se dívce přizná, že ji naboural. Dá jí oblečení po dceři Megan. Soužití 
v bunkru se stabilizuje. Trojice hraje hry a sleduje DVD. Michelle musí prolézt klimatizací, aby 
ji nahodila. U generátoru najde zakrvácené náušnice. Podle fotky myslí, že patřily Megan, 
jenže Emmett na fotografii pozná dlouho pohřešovanou místní středoškolačku. Mladí lidé 
začnou obezřetně plánovat útěk. Michelle tajně vyrábí ochranný oblek a plynovou masku. 
Howard pochopí, že něco chystají, a mladíka zastřelí. Dívce se podaří dostat ven, zatímco v 
bunkru kvůli její potyčce s Howardem vypukne požár. Úspěšně se ubrání útoku 
mimozemšťanů a odjede svým vozem. V rádiu slyší, že v Houstonu potřebují dobrovolníky... 
– Tvůrci poměrně dlouho nechávají diváka v nejistotě, zda je Howard jen neškodný blázen, 
ale postupně vychází najevo, že je prepper (člověk, připravující se na zkázu světa), že má 
pravdu a že je také psychopat a navrch patrně i vrah. Přes pár nelogických zádrhelů snímku 
nechybí napětí ani závěrečné překvapení. –kat- 
 
DAN TRACHTENBERG (nar. 11.5.1981, Filadelfie, Pensylvánie) na sebe upozornil jako tvůrce 
reklamních spotů pro firmy Lexus, Nike nebo Coca Cola. V roce 2008 se připojil ke 
společnosti Tight Films. Pracoval i jako tvůrce videoher nebo internetové show 
Ctrl+Alt+Chicken. Byl moderátorem internetových pořadů. V roce 2003 natočil kr. f. Kickin’ 
(+ spol. sc.) a na základě videohry Half – Life 2 - Portal realizoval kr. f. Portal: No Escape 
(2011, Portál: Žádný únik; režie), který měl během prvního dne na YouTube milion 
zhlédnutí. Podílel se i na jedné epizodě TV seriálu BlackBoxTV (2011). V oblasti celovečerní 
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hrané tvorby debutoval sci-fi hororem Ulice Cloverfield 10 (2016, 10 Cloverfield Lane; 
režie). -tbk- 
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Underworld: Krvavé války 
barevný, akční horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, 3-D, Dolby Atmos, dlouhý – 92 min. 
 
Původní název: Underworld: Blood Wars. Země původu: USA. Výrobce: Lakeshore 
Entretainment, Screen Gems, Sketch Films, Státní fond kinematografie ČR – Program 
filmových pobídek (podpora). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 8.12.2016. Mluveno: anglicky 
(titulky). – Chraň pokrevní linii. 
 
Distribuce: Falcon (do 7.12.2018). Lokace: Česká republika: Praha, zámek Hluboká. 
 
AUTOŘI: Režie: Anna Foersterová. Pomocná režie: Brad Martin (II. režie). Námět: Cory 
Goodman, Kyle Ward, Kevin Grevioux (postavy), Len Wiseman (postavy), Danny McBride 
(postavy). Scénář: Cory Goodman. Kamera: Karl Walter Lindenlaub. Architekt: Ondřej 
Nekvasil. Návrhy kostýmů: Bojana Nikitovicová. Masky: Davina Lamontová (návrhy masek a 
prostetiky). Střih: Peter Amundson. Zvuk: Michal Holubec, Christopher S. Aud (design zvuku), 
Robert Dufek (akční scény). Výkonná produkce: Eric Reid, James McQuaide, Henry 
Winterstern, Ben Waisbren. Producent: Tom Rosenberg, Gary Lucchesi, Len Wiseman, 
Richard S. Wright, David Kern. Vizuální efekty: Tony Baldridge (supervize), James McQuaide 
(supervize), Luděk Vomáčka (koordinátor), Legend 3D, Celluloid Visual Effects, Iloura, Luma 
Pictures, Capital T, Cutting Edge. Hudba: Michael Wandmacher. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Hudební dramaturgie: Brian McNelis (hudební supervize), Eric Craig 
(hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Pavel Cajzl, Brad Martin, Todd Schneider, Matt 
Mullins (souboje). 
 
Hrají: Kate Beckinsaleová (Selena), Theo James (David), Lara Pulverová (Samira), Tobias 
Menzies (Marius), Bradley James (Varga), James Faulkner (Cassius), Charles Dance (Thomas), 
Daisy Headová (Alexia), Clementine Nicholsonová (Lena), Peter Andersson (Vidar), Oliver 
Stark (Gregor), Zuzana Stivínová (upírka), Rostislav Novák /ml./ (Lycan), Jan Nemejovský 
(upír), Sára Arnsteinová (upírka).  
 
České titulky: Kateřina Hámová.  
 
Akční horor Anny Foersterové Underworld: Krvavé války je pátým dílem série Underworld, 
započaté filmem Underworld (2003; r. Len Wiseman), po němž následovaly tituly 
Underworld: Evolution (2005, Underworld Evolution; r. Len Wiseman), Underworld: Vzpoura 
Lycanů (2009, Underworld: Rise of Lycans; r. Patrick Tatopoulos) a Underworld: Probuzení 
(2012, Underworld: Awakening; r. Mårlind & Stein). Krvavé vyprávění o odvěkém boji mezi 
mezi upíry a lycany (vlkodlaky) a o osudu vnadné upíří smrtonošky v černé latexové 
kombinéze Seleně je spojeno s režisérem prvních a spoluproducentem všech dílů série 
Lenem Wisemanem a s jeho dnes už bývalou manželkou (2004-2016), herečkou Kate 
Beckinsaleovou. – Selena zabíjela lycany a podle svých slov v tom byla dobrá. Jenže klan ji 
zradil. S hybridem Michaelem měla dceru Eve. Skryla ji před světem i před sebou, protože 
dceřina smíšená krev má pro lycany i pro upíry nedocenitelnou hodnotu: znásobuje jejich 
schopnosti. Aby zjistil, kde dívka je, pátrá po Seleně vůdce lycanů Marius. Jeho pochopům se 
upírka ubrání se soukmenovcem Davidem a posléze souhlasí s tím, že vycvičí budoucí 
smrtonoše v sídle upířího Východního sboru. Zdejší radě předsedá staromilský Cassius, ale 
své plány má mocichtivá Samira. Ta s milencem Vargou vláká Selenu do pasti, aby jí mohla 
odčerpat krev. Smrtonoška vyvázne s pomocí Davida a jeho otce Thomase, toho však Samira 
zabije. Dvojice najde azyl na severu ve Var Dohr u upířího sboru, jehož členové 
pprostřednictvím vodního rituálu navštěvují Posvátný svět a chodí v bílém. Sídlo napadne 
Marius. Zjistí, že Selena o dceři neví, a tak se vlkodlaci stáhnou. Poloutopenou smrtonošku 
vypraví upírka Lena do Posvátného světa. David se vrátí k Východnímu sboru a odhalí radě 
Samiřinu zradu. Sídlo napadne Marius s lycany. Během boje David zabije Samiru. Na místo 
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bitvy včas dorazí znovuzrozená Selena a upíři z Var Dohr. Když smrtonoška po souboji s 
Mariem vítězoslavně zamává jeho právě vytrženou páteří, bitva skončí. Selena je teď členkou 
rady. Nebojí se smrti: je znovuzrozená. – Brutální snímek už nemá čím překvapit, snad jen 
tím, že se téměř celý natáčel v České republice; podílel se na něm početný český štáb i čeští 
herci. –kat- 
 
ANNA FOERSTEROVÁ (nar. 30.11.1970, Německo) se během studií kamery na Filmové 
akademii v Ludwigsburgu seznámila s Rolandem Emmerichem, který se stal jejím 
mentorem a zaměstnal ji v oddělení vizuálních efektů, kde pracovala především s modely a 
miniaturami. Postupně se dostala k samostatné kameramanské práci a načerpala režijní 
zkušenosti na epizodách TV seriálů Criminal Minds (Myšlenky zločince – TV), Unforgettable 
(Vzpomínky – TV), Army Wives (Vojenské manželky), Madam Secretary (Paní ministryně) a 
Outlander (Cizinka – TV). Ve filmu debutovala pátou částí úspěšné hororové série 
Underworld. – Filmografie: (triková kamera) Den nezávislosti (1996, Independence Day; r. 
Roland Emmerich), Vetřelec: Vzkříšení (1997, Alien Resurrection; r. Jean-Pierre Jeunet), 
Godzilla (1998, Godzilla; r. Roland Emmerich), Konec světa (1999, End of Days; r. Peter 
Hyams), Magicians (1999, Kouzelníci; r. James Merendino – TV), Černočerná tma (1999, 
Pitch Black; r. David Twohy), Kate & Leopold (2001, Kate & Leopold; r. James Mangold), 
Unconditional Love (2001, Žít naplno; r. P.J. Hogan – V), Myšák Stuart Little 2 (2002, Stuart 
Little 2; r. Rob Minkoff); (II. kamera, není-li uvedeno jinak) Pavoučí teror (2002, Eight 
Legged Freaks; r. Ellory Elkayem; dod. záběry), Tělo na tělo (2002, Ballistic: Ecks vs. Sever; 
r. Kaos), Coronado (2003; r. Claudio Faeh – V), Johnson Family Vacation (2004, Rodinka na 
tripu; r. Christopher Erskin; + II. režie – V), Den poté (2004, The Day After Tomorrow; r. 
Roland Emmerich; + II. režie), Aeon Flux (2005; r. Karyn Kusamaová; + II. režie – V), 10 000 
př.n.l. (2008, 10,000 BC; r. Roland Emmerich; + II. režie), 2012 (2009, 2012; r. Roland 
Emmerich); (kamera) Anonym (2011, Anonymous; r. Roland Emmerich), White House 
Down (2013, White House Down; r. Roland Emmerich; (režie, není-li uvedeno jinak) 
Underworld: Krvavé války (2016, Underworld: Blood Wars; + spol. prod.). -mim- 
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Už je tady zas 
barevný, satirický, politický, komedie, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 16:9, 2–D, Dolby 
Digital, délka – 115 min. 
 
Původní název: Er ist wieder da. Země původu: Německo. Výrobce: Mythos Film 
Produktions. Koprodukce: Constantin Film Produktion. S podporou: MBB / FFA / Film- und 
Medienstiftung NWR / DFFF. Rok výroby: 2014. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 10.3.2016. 
Mluveno: německy (titulky). Distribuce: CinemArt (do 23.11.2025). – Vůdce je zpět! 
 
AUTOŘI: Režie: David Wnendt. Předloha: Timur Vermes (kniha Er ist wieder da, 2012, česky 
Už je tady zas, Argo, Praha 2013). Scénář: Mizzi Meyerová, David Wnendt, Minna 
Fischgartlová (spolupráce na scénáři), Johannes Boss (spolupráce na scénáři), Timur Vermes 
(spolupráce na scénáři). Kamera: Hanno Lentz. Architekt: Jenny Roeslerová. Návrhy 
kostýmů: Elke von Siversová. Masky: Gregor Eckstein. Střih: Andreas Wodraschke. Zvuk: 
Paul Rischer. Výkonná produkce: Oliver Berben, Martin Moszkowicz. Producent: Christoph 
Müller, Lars Dittrich. Vizuální efekty: Dennis Rettkowski (supervize). Zvláštní efekty: 
Claudius Rauch (supervize). Hudba: Enis Rotthoff. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Koordinátor kaskadérů: Wanja Götz. 
 
Hrají: Oliver Masucci (Adolf Hitler), Fabian Busch (Fabian Sawatzki), Christoph Maria Herbst 
(Christoph Sensenbrink), Katja Riemannová (Katja Belliniová), Franziska Wulfová (Franziska 
Krömeierová), Lars Rudolph (majitel kiosku), Michael Kessler (Michael Witzigmann), Michael 
Ostrowski (Ricco Mancello), Nina Prollová (Ute Kasslerová). 
 
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital). 
 
Podle úspěšného knižního bestselleru Timura Vermese natočil David Wnendt neméně 
úspěšnou stejnojmennou satirickou komedii Už je tady zas. Autor využil téma alternativní 
historie a vymyslel si zmrtvýchvstání Adolfa Hitlera, jenž v současném Německu po svém 
znovu dobývá moc, kterou už jednou měl... – Rok 2014. U místa bývalého kancléřství se v 
parčíku probere Adolf Hitler v roztrhané a špinavé uniformě. V ulicích vyvolává rozruch. Fotí 
si ho turisté. Muž omdlí u novinového kiosku. Když se probere, zjišťuje, kde se ocitl, a vcelku 
rychle se dostane do obrazu. Záhy ho vyhledá televizní novinář Fabian Sawatzki, propuštěný 
ze soukromé MyTV. Všimnul si ho na záběrech své reportáže, natáčené u parčíku, a rozhodl 
se jej využít k návratu do televize. Domnívá se, že Adolf Hitler je ve skutečnosti jen důsledný 
imitátor. Pořídí mu civilní oblek a vyrazí spolu po Německu, kde Hitler získává stále více 
příznivců útočením proti imigrantům a proti poměrům. Fabian ho přivede do MyTV, kde si 
bývalý diktátor nakloní novou šéfku Katju Belliniovou. Nesmělý Fabian se sblíží s kolegyní, 
sekretářkou Franziskou. Hitler má obrovský úspěch v satirickém TV pořadu To je úlet, vole! 
Závistivý redaktor Christoph Sensenbrink dá do televize jeden z Fabianových šotů z cest po 
Německu, v němž Hitler zastřelí psíka, který ho kousnul do prstu. Získá tak místo po 
vyhozené Belliniové a Hitler musí z obrazovky. V té době však už protřelý politik ovládá i 
internet. Vydá knihu Už je tady zas, jež se stane bestsellerem a podle níž s ním Sawatzki 
natáčí film. Sledovanost MyTV klesá, a tak musí Christoph přijít ke křížku. Jenže Sawatzki po 
reakci Franzisčiny babičky, jejíž rodiče skončili v plynu, pochopí, že Hitler je skutečný. Když 
nikdo neposlouchá jeho varování, vyvede ho na střechu a zastřelí ho. Hitler se zřítí, avšak na 
chodník nedopadne. Je to jen závěrečná scéna filmu, který teď dokončuje Belliniová a v němž 
Sawatzkého představuje dobře namaskovaný herec. Fabian je totiž v polstrované cele v 
blázinci. A Hitler ví, že mu v současné společnosti všechno hraje do noty. – Snímek důsledně 
pracuje s výchozím motivem. Používá Hitlerův komentář, archivní dokumenty a fiktivní či 
autentické reportáže, v nichž se Hitler baví na ulicích i jinde s obyčejnými Němci. Převládá 
satirický tón, z nějž však mrazí... -tbk- 
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DAVID WNENDT (nar. 1977, Gelsenkirchen, Severní Porýní-Vestfálsko) pochází z rodiny 
diplomata a vyrůstal v Islamabádu, Miami, Bruselu a v Praze. Svůj první krátký film natočil 
v osmnácti letech. Po maturitě sbíral v Berlíně různé zkušenosti u filmu a v televizi např. 
jako osvětlovač či asistent a byl na stáži v jednom pařížském divadle. Pak studoval 
ekonomii a publicistiku na berlínské Svobodné univerzitě a rok též na FAMU, kde natočil v 
roce 2000 školní snímek Hanging On. V roce 2011 ukončil studium režie na Vysoké filmové 
a televizní škole Konrada Wolfa v Postupimi celovečerním debutem Bojovnice, oceněným 
mj. německou Filmovou cenou za scénář a Bronzovou cenou za nejlepší film a Prix Europa 
cenou za scénář. Obdobně úspěšné byly v Německu i jeho další snímky Vlhká místa a Už je 
tady zas. – Filmografie: (režie a scénář či spolupráce na něm, není-li uvedeno jinak) kr. 
školní filmy Hanging On (2000, Zuby nehty) a California Dreams (2008), střm. drama Kleine 
Lichter (2008, Světélka), kr. f. Teheran Kitchen (2009, Teheránská kuchyně; r. Pola Schirin 
Becková; střih), psychologický kriminální snímek s originálním pohledem na německou 
neonacistickou scénu prostřednictvím hlavní hrdinky, která změní názory po setkání s 
uprchlíkem z Afghánistánu, Bojovnice (2011, Kriegerin), adaptace kontroverzního 
bestselleru Charlotte Rocheové o dívce, která provokuje nekonformním chováním, Vlhká 
místa (2013, Feuchtgebiete), satirická politická komedie podle bestselleru Timura Vermese 
o zmrtvýchvstání Adolfa Hitlera, usilujícího dostat se v současném Německu znovu k moci, 
Už je tady zas (2015, Er ist wieder da).  -tbk- 
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V pasti 
barevný, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby 5.1, 7.1, dlouhý – 91 min. 
 
Původní název: Shut In. Francouzský název: Oppression. Země původu: Francie, Kanada. 
Výrobce: EuropaCorp, Transfilm International, Lava Bears Films, Canal Plus, Ciné Plus. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 29.12.2016. Mluveno: anglicky (titulky).  
 
Distribuce: Bioscop. Lokace: Kanada: Sutton (Quebec). 
 
AUTOŘI: Režie: Farren Blackburn. Scénář: Christina Hodsonová. Kamera: Yves Bélanger. 
Architekt: Paul Denham Austerberry. Návrhy kostýmů: Odette Gadouryová. Masky: Colleen 
Quintonová. Střih: Baxter [Monthieux], Maryline Monthieuxová. Zvuk: Stéphane Bucher, Ken 
Yasumoto, Emmanuel Augeard, Louis Collin, François-Joseph Hors. Výkonná produkce: Tory 
Metzgerová, David Linde, Lisa Ellzeyová, Jonathan Vanger, Romuald Drault, Trish Dolmanová. 
Producent: Ariel Zeitoun, Claude Léger, Christine Haeblerová. Vizuální efekty: Cédric Fayolle 
(supervize), Mikros Image. Zvláštní efekty: Louis Craig (supervize). Hudba: Nathaniel 
Méchaly. Koordinátor kaskadérů: Alexandre Cadieux. 
 
Hrají: Naomi Wattsová (Mary), Oliver Platt (dr. Wilson), Charlie Heaton (Stephen), Jacob 
Tremblay (Tom), David Cubitt (Doug), Clémentine Poidatzová (Lucy).  
 
České titulky: Hana Čížková (PO.E.TA).  
 
Francouzsko-kanadský thriller V pasti je druhým celovečerním filmem televizního režiséra 
Farrena Blackburna. – Mary Wattsová se ve velkém domě na samotě v Maine obětavě stará 
o milovaného nevlastního syna Stephena. Sedmnáctiletý adolescent je po autonehodě, při 
níž zahynul jeho otec, ve vegetativním stavu. Pohledná čtyřicátnice pracuje s asistentkou 
Lucy jako dětská psycholožka v ordinaci vedle svého domu. Komunikuje přes skype se svým 
terapeutem, doktorem Wilsonem. Ten jí doporučuje, aby Stephena umístila ve 
specializovaném zařízení. Žena, trýzněná nočními můrami, se tomu už ani nebrání. - Mary po 
posledním sezení s neslyšícím Tomem marně přesvědčuje sociální pracovnici Joan, aby 
mohla s devítiletým sirotkem pokračovat v terapii. V noci ženu cosi probudí a ona najde 
Toma v garáži. Zatímco to volá Joan, chlapec z domu zmizí do vánice. Policie po malém 
uprchlíkovi bezvýsledně pátrá; podle šerifa nemohl venku přežít. Mary je přesvědčená, že po 
domě někdo chodí. Její noční můry jsou stále děsivější. Podle Wilsona trpí parasomnií a 
spánkovou deprivací. Terapeut jí chce nasadit antidepresiva. Z rozboru krve vyjde najevo, že 
Mary neuváženě míchá prášky, což však při skypování žena popře. Kvůli blížící se sněhové 
bouři Mary odejde od obrazovky zabezpečit dům a Wilson vidí, jak místností kdosi proběhne. 
Spojení se přeruší a lékař autem vyrazí za psycholožkou. Mary ve sklepě kdosi omráčí. 
Probere se svázaná ve vaně. Stephen jí vítězoslavně líčí, jak předstíral bezmocnost a 
podstrkoval jí své prášky. Toma chtěl zabít, ale chlapec unikl a schovává se v domě. Hodlá ho 
teď zlikvidovat; pak bude mít Mary jen pro sebe. Když mladík odejde, žena se osvobodí, 
najde Toma a spolu unikají Stephenovi. Ten zraní Wilsona, který sem dorazil. Nakonec Mary 
nevlastního syna zabije a později adoptuje Toma. – Zdlouhavý snímek má minimální napětí a 
nenápaditý děj. V roli doktora Wilsona se objevuje Oliver Platt, který nedávno hrál rovněž 
psychologa ve snímku Devátý život Louise Draxe (2015, The 9th Life of Louis Drax; r. 
Alexandre Aja). -kat- 
 
FARREN BLACKBURN (nar. 1968, Anglie) režíroval reportáže pro BBC, než přešel k hrané 
tvorbě. Od roku 2005 má na svém kontě řadu epizod různých seriálů, mj. Footballers’ 
Wives: Extra Time (Ženy fotbalistů: Nastavený čas), Waterloo Road, Doctors (Lékaři), 
Casualty (Ambulance), Rock Rivals (Rockoví rivalové), Holby City, Silent Witness (Tichý 
svědek – TV), Survivors (Přežít! – TV), Vera (uveden v TV), Doctor Who (Pán času – TV), 
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Luther (uveden v TV), The Musketeers (Tři mušketýři – TV), Daredevil, The Interceptor 
(Celní agent). Za šestidílnou minisérii Duchové mrtvých dostal Cenu BAFTA v kategorii 
dramatických seriálů. Od roku 2004 je ženatý s herečkou Veronou Josephovou, s níž 
vychovává syna a dvě dcery. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) fantastické drama 
o boji s titulními zlými bytostmi The Fades (TV-2011, Duchové mrtvých; spol. režie Tom 
Shankland), dobrodružný historický film o vikingském válečníkovi Hammer of the Gods 
(2013, Kladivo bohů), thriller o dětské psycholožce, kterou zákeřně terorizuje zdánlivě 
bezvládný nevlastní syn, V pasti (2016, Shut In) s Naomi Wattsovou, golfový snímek podle 
skutečné události Dream On (2017, Sni dál; + sc.).  -mim- 
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V zajetí démonů 2 
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, Dolby Atmos, dlouhý – 134 
min. 
 
Původní název: The Conjuring 2. Země původu: USA. Výrobce: Safran Company, Atomic 
Monster. Pro New Line Cinema. Ve spolupráci s RatPac-Dune Entertainment. Rok 
copyrightu: 2016. Premiéra: 9.6.2016. Mluveno: anglicky, latinsky (české titulky). – Další 
pravdivý příběh z případů Eda a Lorraine Warrenových. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: Los Angeles, Santa Clarita, Monrovia, 
Severní Karolína. Velká Británie: Londýn. 
 
AUTOŘI: Režie: James Wan. Námět: Chad Hayes (+ postavy), Carey W. Hayes (+ postavy), 
James Wan. Scénář: Chad Hayes, Carey W. Hayes, James Wan, David Leslie Johnson. Kamera: 
Don Burgess. Architekt: Julie Berghoffová. Návrhy kostýmů: Kristen M. Burkeová. Střih: Kirk 
Morri. Zvuk: William Kaplan. Výkonná produkce: Toby Emmerich, Richard Brener, Walter 
Hamada, Dave Neustadter, Steven Mnuchin. Producent: Peter Safran, Rob Cowan, James 
Wan. Vizuální efekty: Ariel Velasco Shaw (supervize), Soho VFX, Aaron Sims Co., Hydraulx, 
Cosa VFX. Zvláštní efekty: Chris Reynolds (supervize). Hudba: Joseph Bishara. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Dana Sanoová (hudební supervize). 
Koordinátor kaskadérů: Joel Kramer, John Rottger, Norbert Phillips.  
 
HERCI: Patrick Wilson (Ed Warren), Vera Farmigaová (Lorraine Warrenová), Frances 
O’Connorová (Peggy Hodgsonová), Madison Wolfeová (Janet Hodgsonová), Simon McBurney 
(Maurice Grosse), Franka Potenteová (Anita Gregoryová), Lauren Espositoová (Margaret 
Hodgsonová), Bob Adrian (Bill Wilkins), Maria Doyle Kennedyová (Peggy Nottinghamová), 
Simon Delaney (Vic Nottingham), Shannon Kooková (Drew Thomasová), Sterling Jerinsová 
(Judy Warrenová), Steve Coulter (otec Gordon), Abbi Sinha (Harry Whitmark), Elliot Joseph 
(konstábl Peterson), Bonnie Aaronsová (démonická jeptiška), Javier Botet (křivý muž), Joseph 
Bishara (démon). 
 
České titulky: Petr Zenkl.  
 
Hororový specialista James Wan po úspěšném titulu V zajetí démonů (2013, The Conjuring) 
zpracovává ve filmu V zajetí démonů 2 další z údajně pravdivých příběhů známých 
amerických záhadologů, manželů Lorraine (nar. 1927) a Eda (1926-2006) Warrenových. 
Tentokrát se nadpřirozené události dle dochovaných archiválií odehrávaly v londýnské čtvrti 
Enfield mezi lety 1977–1979. – Během seance v Amityville se Lorraine setká s démonickou 
jeptiškou. – V Londýně si děti Peggy Hodgsonové, jedenáctiletá Janet a starší Margaret, hrají 
s tabulkou na vyvolávání duchů, čímž spustí podivné události. – Ed maluje „manželčinu“ 
démonickou jeptišku, která se mu zjevila ve snu. – Janet v noci slyší blížící se kroky a dech 
starého muže. S ní i s Margaret se začnou třást postele. Vyděšená rodina uteče k sousedům. 
– Lorraine má vizi: jeptiška na Edově obrazu obživne a zažene ji až do sklepa, kde žena vidí 
siluetu muže, nabodnutou na kůl. Když se Lorraine probere, zjistí, že si tužkou rozedrala bibli. 
– O dům Hodgsonových se zajímají média. Janetiným prostřednictvím promluví duch 
bývalého obyvatele Billa Wilkinse. – Warrenovi na žádost církve přiletí do Londýna. – O 
Vánocích začne v zavřené kuchyni létat nádobí i nábytek. Warrenovi najdou Janet uvízlou ve 
stoupačkách domu, jak cosi nesouvisle vykřikuje cizím hlasem. – Vyšetřování je odloženo; 
kamera natočila Janet, jak vědomě ničí kuchyň. - Záhadologové si ve vlaku při poslechu 
nahrávek uvědomí, že nesouvislá slova znamenají duchovo volání o pomoc. Lorraine má vizi, 
v níž mluví s Billem. Ten chce odejít, ale něco prý ho v domě drží. Manželé se tedy vrátí. – 
Janet, která je na příkaz ducha odehnala falešným řáděním, je ovládána démonickou 
jeptiškou. Ed najde dívku v dětském pokoji s jeptiškou, jak se chystá skočit z okna. Na 
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poslední chvíli chytí děvče za ruku. Janet visí z okna a on se drží trhajícího se závěsu… 
Lorraine potřebuje k vymítání znát jméno démona. Je to slovo Valak, které během své vize 
vyryla do bible. Začne tedy s vymítáním a na poslední chvíli zachrání Eda a Janet. – Závěrečné 
titulky jsou provázeny autentickými fotografiemi z domu Hodgsonových v 70. letech a také 
záznamem rozhovoru s Janet/duchem Billem. -adp- 
 
JAMES WAN (nar. 26.2.1977, Kuching, Sarawak, Malajsie) je čínského původu a vyrůstal v 
západoaustralském Perthu. Vystudoval umění na Královském technologickém institutu v 
Melbourne (RMIT) a začal natáčet krátké filmy a videoklipy. Se spolužákem z univerzity, 
hercem, scenáristou a producentem Leighem Whannellem, jenž se stal jeho pravidelným 
spolupracovníkem, napsali předlohu k hororu SAW – Hra o přežití, pro nějž sehnali finanční 
zabezpečení ve Spojených státech. Snímek, v němž Whannell vytvořil po boku Caryho 
Elwese a Dannyho Glovera jednu z hlavních rolí, zaujal nejen na specializovaných 
festivalech, ale i ve filmové distribuci. Stal se nečekaným hitem a vedl ke vzniku celé série 
pokračování a také stejnojmenné videohry. Wan zůstal věrný hororovému žánru, ovšem 
uchýlil se pod záštitu hollywoodských studií (s výjimkou Zákeřného zla), jež mu poskytla 
vyšší rozpočty i známější herce. Vrcholu zatím dosáhl pokračováním komerčně úspěšné 
série akčních thrillerů Rychle a zběsile 7. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
nízkorozpočtová akční fantasy Stygian (2000, Pochmurný svět; spol. režie Shannon Young; 
+ spol. sc.), horor o sériovém vrahovi, sadisticky si pohrávajícím se svými oběťmi, SAW – 
Hra o přežití (2004, Saw; + spol. nám.), příběh muže, snažícího se objasnit manželčinu 
násilnou smrt, Dead Silence (2006, Zlověstné ticho; + spol. nám. – V) s Ryanem 
Kwantenem, adaptace románu Briana Garfielda Death Sentence (2007, Rozsudek smrti – 
V) s Kevinem Baconem o muži, mstícím se za synovu smrt, kr. f. Doggie Heaven (2008, Psí 
nebe; + střih), drama rodičů, jejichž syn je po nehodě v kómatu, Insidious (2010; + střih), 
horor o osudech obyvatel strašidelného domu V zajetí démonů (2013, The Conjuring) s 
Patrickem Wilsonem a Evou Farmigaovou, sequel Insidous 2 (2013, Insidious Chapter 2; + 
spol. nám.), další díl úspěšné série Rychle a zběsile 7 (2015, Fast & Furious 7) s Vinem 
Dieselem a Paulem Walkerem, další příběh ze strašidelného domu, tentokrát z Londýna, V 
zajetí démonů 2 (2016, The Conjuring 2; + spol. nám., spol. sc., spol. prod.); (podíl na 
produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) SAW 2 (2005, Saw II; r. Darren Lynn 
Bousman), SAW III (2006, Saw III; r. Darren Lynn Bousman; + spol. nám.), SAW IV (2007; r. 
Darren Lynn Bousman), SAW V. (2008, Saw V; r. David Hackl), SAW VI. (2009, Saw VI; r. 
Kevin Greutert), SAW 3D (2010, Saw 3D; r. Kevin Greutert), Annabelle (2014, Annabelle; r. 
John R. Leonetti), Demonic (2015; r. Will Cannon), Insidious 3: Počátek (2015, Insidious: 
Chapter 3; r. Leigh Whannell; + herec), Zhasni a zemřeš (2016, Lights Out; r. David F. 
Sandberg). -mim- 
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Ve jménu krve 
barevný, akční, thriller, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby 5.1, dlouhý – 89 
min. 
 
Původní název: Blood Father. Země původu: USA, Francie. Výrobce: Why Not Productions. 
Ve spolupráci s Wild Bunch. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 15.9.2016. Mluveno: anglicky, 
španělsky (titulky).  
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures. Lokace: USA: Belen (Nové Mexiko), Laguna (Nové 
Mexiko). 
 
AUTOŘI: Režie: Jean-François Richet. Předloha: Peter Craig (román Blood Father, 2005, 
Pokrevní otec). Scénář: Peter Craig, Andrea Berloffová. Kamera: Robert Gantz. Architekt: 
Robb Wilson King. Návrhy kostýmů: Terry Andersonová. Masky: Scott H. Eddo, Yvette 
Meelyová (účesy), Daniel Casillas (zvláštní maskérské efekty, tetování), Rick Stratton 
(tetování). Střih: Steven Rosenblum. Zvuk: Bayard Carey, Steve Nelson, Tony Lamberti 
(design). Výkonná produkce: Jennifer Rothová. Producent: Pascal Caucheteux, Sébastien K. 
Lemercier, Chris Briggs, Peter Craig. Zvláštní efekty: David Greene (koordinátor). Hudba: 
Sven Faulconer. Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Bruce Gilbert 
(hudební supervize). Koordinátor kaskadérů: Jimmy Romano. 
 
Hrají: Mel Gibson (John Link), Erin Moriartyová (Lydia), Diego Luna (Jonah), William H. Macy 
(Kirby), Michael Parks (Kazatel), Thomas Mann (recepční Jason), Dále Dickeyová (Cherise), 
Miguel Sandoval (Arturio Rios), Ryan Dorsey (Shamrock), Richard Cabral (Joker), Daniel 
Moncada (Choop), Raoul Trujillo (nájemný vrah).  
 
České titulky: neuvedeno.  
 
V adaptaci románu amerického spisovatele Petera Craiga (syna herečky Sally Fieldové) Ve 
jménu krve režiséra Jeana-Françoise Richeta dokazuje Mel Gibson, že i když jeho kariéra 
především kvůli kontroverzní pověsti stagnuje, nevzdává se a snaží se o obnovení někdejší 
prestiže. – Bývalý motorkář John Link se před dvěma lety vrátil z vězení. Abstinuje a 
provozuje ve svém karavanu tetovací salon. Jeho sedmnáctiletá dcera Lydia je víc než rok 
nezvěstná. - Link chodí do terapeutické skupiny se sousedem a kamarádem Kirbym. – Lydia 
se zúčastní s přítelem Jonahem a jeho dvěma pomocníky přepadení rodiny se dvěma dětmi. 
Jonah ji nutí, aby zabila matku dětí. Sjetá dívka zpanikaří, zastřelí ho a uteče. Pak zavolá otci. 
John ji odveze k sobě. Za pár dní sem dorazí Jonahovi muži. Zcela zdemolují karavan a 
ujedou, když přijde ozbrojená „sousedská“ hlídka v čele s Kirbym. John podle tetování 
poznal, k jakému mexickému gangu útočníci patří. Lydia mu řekne o Jonahovi. John s ní 
odjede, ale v patách mají profesionálního zabijáka. Link vyhledá v poušti svého známého, 
motorkáře Kazatele, který mu přes věznici zprostředkuje informace o Jonahovi. Na Johna a 
Lydii je vypsaná podsvětím odměna. Kazatel je chce vydat, ale oni ujedou na motorce. - Lydii 
unese se svými muži Jonah, který nezemřel. Gangster je synovcem mexického mafiána El 
Padrina. Pronajímal byty, jež sloužily jako úschovny. Začal však strýce okrádat a sváděl to na 
nic netušící nájemníky. El Padrino to už ví. - Jonah zavolá Johnovi, kam si má pro Lydii přijet. 
Před dívčinýma očima zastřelí Kirbyho. Link se vyzbrojí u Kazatele. Pak ho zabije. K setkání 
dojde v poušti. Jonahovi muži zahynou při nastraženém výbuchu motorky. Nájemného 
zabijáka raněný Link zlikviduje. Než dorazí muži zákona, otec zemře. Na zatčeného Jonaha ve 
vězení čekají strýcovi muži… – O rok později. Lydia je čistá. Na terapii přizná, že jí otec 
chybí... - Surový nízkorozpočtový béčkový příběh o pomstě a znovunalezeném rodinném 
poutu je naivní. Tématem záchrany dcery připomíná úspěšnou sérii s Liamem Neesonem v 
roli bývalého agenta Bryana Millse, započatou thrillerem 96 hodin (2008, Taken; r. Pierre 
Morel). –kat-  
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JEAN-FRANÇOIS RICHET (nar. 2.7.1966, Meaux, Paříž) vyrůstal na předměstském sídlišti s 
matkou a se dvěma sourozenci. Brzy opustil školu a pracoval v různých zaměstnáních 
včetně několika let v továrně. To výrazně ovlivnilo jeho pozdější filmovou tvorbu, 
charakterizovanou výrazným sociálním cítěním a levicovými politickými postoji. Upozornil 
na sebe nízkorozpočtovým debutem Místo činu (Cena Cyrila Collarda, nominace na Césara 
za debut), odehrávajícím se v dělnickém prostředí. Po dalších dvou filmech realizoval ve 
Spojených státech remake klasického snímku Johna Carpentera Přepadení 13. okrsku. Jeho 
zatím největším projektem jsou dva snímky o skutečném gangsterovi Jacquesu Mesrineovi, 
za něž získal Césara za režii. – Filmografie: (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno 
jinak) Etat des lieux (1995, Místo činu; + střih), další příběh z dělnického předměstí s 
neherci Ma 6-T va crack-er (1997; + střih, herec), milostný příběh z předměstí De l’amour 
(2001, O lásce; + střih), policejní drama Assault on Precinct 13 (2005, Přepadení 13. okrsku 
- V), dva filmy o životě legendárního zločince Veřejný nepřítel č. 1 (2008, L’instinct de mort) 
a Veřejný nepřítel č. 1: Epilog (2008, L’ennemi public nº1) s Vincentem Casselem v titulní 
roli, remake stejnojmenného filmu Claudea Berriho z roku 1977, prázdninová smutná 
komedie o dvou přátelích a jejich dcerách Un moment d’égarement (2015, Chvilkové 
poblouznění) s Vincentem Casselem a Françoisem Cluzetem, ve Spojených státech 
natočený drsný thriller o otci, který se snaží zachránit svou dceru, jež se zapletla s 
gangstery, Ve jménu krve (2015, Blood Father; režie). -tbk-  
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Ve sklepě 
barevný, dokumentární, 18 doporučená přístupnost, 1:1,85, 2-D, DVD-K, BRD-K, Dolby SR, 
dlouhý – 85 min. 
 
Původní název: Im Keller. Země původu: Rakousko. Výrobci: Ulrich Seidl Film Produktion. 
Koprodukce: ORF, Coop99 Filmproduktion, WDR. Ve spolupráci s Arte. Rok copyrightu: 2014. 
Premiéra: 31.3.2016. Mluveno: německy (titulky). –  
V podzemí rakouské duše. 
 
Distributor: Film Europe. 
 
AUTOŘI: Režie: Ulrich Seidl. Scénář: Veronika Franzová, Ulrich Seidl. Kamera: Martin 
Gschlacht. II. kamera: Hans Selikovsky. Střih: Christoph Brunner. Zvuk: Ekkehart Baumung. 
Výkonná produkce: Konstantin Seitz. Producent: Ulrich Seidl, Antonin Svoboda, Martin 
Gschlacht, Bruno Wagner. České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital).  
 
Účinkují: Fritz Lang, Alfreda Klebingerová, Manfred Ellinger, Inge Ellingerová, Josef Ochs, 
Alessa Ducheková, Gerald Duchek, Cora Kittyová, Peter Vokurek, Walter Holzer. 
 
Dokumentární esej známého rakouského režiséra Ulricha Seidla Ve sklepě dává divákům 
možnost nahlédnout do sklepení několika Rakušanů s poněkud nestandardními zálibami. 
Někteří jsou představeni pouze v několika záběrech a jejich přítomnost ve filmu má zejména 
rytmizační funkci (muž na běžícím pásu, ženy stojící u hučících automatických praček, 
manželé v teplákových soupravách), jiní o svých „podzemních“ aktivitách hovoří opakovaně a 
podrobněji. Dohromady vzniká mozaika portrétů ne(u)spokojených a osamělých lidí s 
bizarními fetiši. V dlouhých, zpravidla statických centrovaných záběrech bez komentáře 
sledujeme, jak tráví svůj volný čas například sběratelka panenek, jež jsou k nerozeznání od 
živých dětí, muž, trénující v podzemním hangáru střelbu z automatických zbraní a zkoušející 
zpěv operních árií, lovec vzácných zvířat, hráč na tubu v dechové kapele, sbírající nacistické 
artefakty, nebo provozovatelé sado-maso hrátek. Kromě zpovědí přímo na kameru, v nichž 
protagonisté popisují své záliby a tužby, se aktéři dokumentu baví i mezi sebou, například o 
přistěhovalcích nebo manželkách. – Zčásti inscenovaný film se natáčel v letech 2009 až 2014 
ve Vídni a Dolním Rakousku. Premiérově byl uveden na MFF v Benátkách. Na jeho základě 
došlo k zahájení soudního řízení s muži, kteří ve filmu vyjadřují své sympatie k fašismu. – 
Seidl označuje sklepy za symbol rakouského podvědomí, místo, kam lidé ukrývají své temné 
touhy, obavy a posedlosti. Této úvaze uzpůsobil výběr účinkujících, jež kromě netradičních 
úchylek spojuje také vyšší míra exhibicionismu. Přes zúžení pozornosti na provokativní 
témata jako je sexualita, sadismus nebo fašismus vyvolává film řadu dobově relevantních 
otázek, jež se týkají fyzického i názorového uzavření jednotlivců před okolním světem. -mrš- 
 
ULRICH SEIDL (vl. jm. Ulrich Maria Seidl, nar. 24.11.1952, Vídeň) vyrůstal od tří let v 
dolnorakouském okresním městečku Horn v katolické rodiné lékařů, na jejichž přání se měl 
stát knězem. Dva roky strávil v jezuitském internátě v Kalksburgu. Proti vůli rodičů odešel 
do Vídně, kde si příležitostnými zaměstnáními (mj. noční hlídač, skladník a řidič) financoval 
studia žurnalistiky a divadelní vědy na Vídeňské univerzitě. V letech 1978-82 studoval režii 
na Vídeňské filmové akademii Univerzity hudebního a reprodukčního umění, odkud byl 
podle svých slov vyloučen kvůli skandálu s filmem Ples. Poté pracoval jako asistent režie, 
mistr zvuku a tvůrce TV pořadů pro ORF a 3SAT. Od konce 80. let natáčí nelichotivé 
dokumentární sondy do povahy svých krajanů, jež vzbuzují mezinárodní ohlas svým 
zneklidňujícím až provokujícím ztvárněním a hlavně zaměřením na intimní stránky člověka. 
Ve velmi osobních a mnohdy až divácky nesnesitelných aspektech lidských životů 
(amorální pudovost člověka s jeho patologickým jednáním, inklinace k exhibici) však nalézá 
nepříjemné pravdy o životě ve střední Evropě, ať už je to neúspěšné hledání lásky, 
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redukované na materiální potřeby, touha po blahobytu skrze vlastní tělo či podoby víry. 
Nekompromisní filmovou formu a hru s trapností pak využívá i v hraných snímcích. Svá díla 
realizuje buď jako pozorovatel s kamerou, který vůbec nezasahuje do snímané skutečnosti, 
nebo naopak podle přesné koncepce realitu inscenuje. Za svůj první hraný snímek Psí dny 
získal Velkou cenu poroty na MFF v Benátkách 2001 a Zvláštní cenu poroty ex aequo i Cenu 
FIPRESCI na MFF v Bratislavě 2001, za druhou část trilogie Ráj: Víra obdržel Zvláštní cenu 
poroty na MFF v Benátkách 2012. Kontroverzní dokument Kriste, ty víš mu vynesl Cenu za 
nejlepší dokumentární film na MFF v Karlových Varech 2003. Dále získal Rakouskou 
filmovou cenu za nejlepší film a za nejlepší režii za první díl trilogie Ráj: Láska, Mimořádné 
ocenění festivalu za uměleckou výjimečnost ve světové kinematografii na MFF v Bratislavě 
2007. Mezi jeho časté spolupracovníky patří kameraman Peter Zeitlinger a Michael 
Glawogger (scénář, kamera, střih). V roce 2003 založil se svou manželkou, novinářkou a 
producentkou Veronikou Franzovou (nar. 1965) firmu Ulrich Seidl Filmproduktion. 
Provokativní témata rozvíjí i ve svých divadelních hrách Vater Unser (2004, Otče Náš) a 
Böse Buben/Fiese Männer (2012, Zlí darebáci/Odporní muži), které sám inscenoval na 
předních scénách ve Vídni (Theater Akzent), Mnichově (Kammerspiele) a Berlíně 
(Volksbühne). Několikrát navštívil Českou republiku: byl hostem MFF v Karlových Varech 
(2003), FAMU (2006; Master Class), MFDF v Jihlavě (2008; Master Class) a Febiofestu 
(2013). Jako hostující profesor vyučuje na vysokých filmových školách v Berlíně, Hamburku 
a Vídni. O svých tvůrčích metodách a zkušenostech přednáší na workshopech, seminářích a 
lekcích na mezinárodních festivalech a školách. Jeho tvorbu a názory přibližuje hodinový 
dokumentární portrét Ulrich Seidl und die bösen Buben (2014, Ulrich Seidl a zlí darebáci; r. 
Constantin Wulff). Upozorňujeme na rozhovory a rozsáhlé statě o jeho díle ve sborníku Do: 
revue pro dokumentární film (1/2003) a časopisech Film a doba (3/2003, 4/2007, 1-
2/2013) a Cinepur (31/2004, 96/2013). – Filmografie: (režie, scénář či podíl na něm, není-li 
uvedeno jinak) kr. dok. portrét padesátiletého muže trpasličího vzrůstu Einsvierzig (1980, 
Metr čtyřicet; + prod.), střm. dok. o tradici středoškolských stužkových slavností v 
dolnorakouském městečku Horn, Der Ball (1982, Ples; + prod.), kr. dok., zachycují 
rakouského fotografa Petera Baumanna na tuniském pobřeží, Look 84 (1984, Pohled 84; + 
střih; nedokončen), dokudrama o zpravodajství, životě, lásce a smrti Krieg in Wien (1989, 
Válka ve Vídni; spol. r. Michael Glawogger), dok. konfrontující život vídeňských kolportérů 
novin a jejich čtenářů Good News: von Kolporteuren, toten Hunden und anderen Wienern 
(1990, Dobré zprávy: o kolportérech, mrtvých psech a dalších Vídeňácích), dok. o 
rakouském vdovci od českých hranic a vdově z blízkého českého města Mit Verlust ist zu 
rechnen (1992, Se ztrátami se počítá), dok. portrét několika mužů, kteří si přes inzerát či 
zprostředkovatele našli budoucí manželky v Asii, Die letzten Männer (TV-1994, Poslední 
muži), dok. o soužití osamělých lidí s jejich zvířecími miláčky Tierische Liebe (1995, Zvířecí 
láska), dok. úvaha o tom, co znamená moderní umění pro odborníky a běžné návštěvníky 
výstavy, Bilder einer Ausstellung (TV-1995, Obrazy jedné výstavy; režie), dok. o učiteli 
matematiky, posedlém geometrií ženského těla, Der Busenfreund (TV-1997, Milovník 
poprsí; režie), dok. „procházka“ největším německým zábavním parkem, kterým provází 
rekordmanka v navštěvování zábavních parků Dorothee Spohler-Claussenová, Spass ohne 
Grenzen (TV-1998, Zábava bez hranic), hraný dok., líčící neradostné osudy tří mladých 
adeptek modelingu během ponižujícího castingu, Models (1999, Modelky), celovečerní 
hraný debut o subtropickém víkendu na vídeňské periférii Psí dny (2001, Hundstage), 
epizody Prolog/Johann Leeb, 2540 Bad Vöslau/Ein Lied/Beim heurigen/Epilog z 
kolektivního dok. filmu čtyř režisérů, kteří nahlížejí aktuální situaci v Rakousku po změně 
vlády, Zur Lage: Österreich in sechs Kapiteln (2002, K věci: Rakousko v šesti kapitolách), 
oddělené portréty šesti osamělých věřících Jesus, Du weisst (2003, Kriste, ty víš; + spol. 
sc.), minutová epizoda Bruders, lasst uns lustig sein (2006, Bratři, veselme se; + spol. prod.) 
z kolektivního projektu 28 rakouských režisérů Mozart Minute (Mozart v jedné minutě), 
příběhy Ukrajinky, vydávající se za prací do Vídně, a Rakušana, odjíždějícího naopak na 
Slovensko a na Ukrajinu, Import/Export (2007, Import/Export; + prod.), další průzkum 
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lidské intimity v trilogii o trojích prázdninách tří žen a jejich snaze nalézt svou podobu 
štěstí Paradies: Liebe (2012, Ráj: Láska), Paradies: Glaube (2012, Ráj: Víra; + spol. prod.) a 
Paradies: Hoffnung (2013, Ráj: Naděje; + spol. prod.), uvedené vcelku na Febiofestu 2013, 
dok. esej se stylizovaným náhledem do privátní sféry několika Rakušanů, kteří se věnují 
bizarním zálibám, vášním a obsesím, Ve sklepě (2014, Im Keller; + spol. prod.), Ich seh ich 
seh (2014, Dobrou, mámo; r. Severin Fiala, Veronika Franzová; prod.). -fik-  
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Ve stínu žen 
černobílý, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,39, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, délka – 
73 min. 
 
Původní název: L’ombre des femmes. Země původu: Francie, Švýcarsko. Výrobce: SBS 
Productions, Close Up Films, Arte France Cinéma, Radio Télévision Suisse. Ve spolupráci: 
Wild Bunch, Soficinéma 10, Cinémage 7 Développement. S účastí: Arte France, CNC, 
Cinéforom. Koprodukce: Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains. Rok copyrightu: 
2014. Premiéra: 10.3.2016. Mluveno: francouzsky (titulky). – Dokumenty lásky a žárlivosti. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Paříž. 
 
AUTOŘI: Režie: Philippe Garrel. Scénář: Jean-Claude Carrière, Caroline Deruasová, Arlette 
Langmannová, Philippe Garrel. Kamera: Renato Berta. Architekt: Manu de Chauvigny. 
Návrhy kostýmů: Justine Pearceová. Střih: François Gédigier. Zvuk: François Musy. 
Producent: Saïd Ben Saïd, Michel Merkt. Koproducent: Joëlle Bertossaová. Hudba: Jean-
Louis Aubert.  
 
Hrají: Clotilde Courauová (Manon), Stanislas Merhar (Pierre), Lena Paugamová (Elisabeth), 
Vimala Ponsová (Lisa), Antoinette Moyaová (Manonina matka), Jean Pommier (Henri), 
Thérèse Quentinová (Henriho žena), Mounir Margoum (Manonin milenec), Mluví: Louis 
Garrel (hlas vypravěč).  
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital).  
 
Černobílé minimalistické komorní milostné drama Philippa Garrela Ve stínu žen připomíná 
stylistické cvičení na téma francouzské nové vlny (včetně „truffautovského“ komentáře – viz 
Jules a Jim), na jejímž konci Garrel zahájil svou tvůrčí dráhu. - Paříž. Manon žije v manželství s 
režisérem dokumentů Pierrem a spolupracuje s ním jako skriptka a střihačka. Právě natáčejí 
film o válečném odbojáři Henrim. Jsou chudí, ale spokojení. Pierre se stane milencem 
stážistky ve filmovém archivu, doktorandky historie Elisabeth. Přizná jí, že je ženatý a že 
nechce manželku opustit. – Dívka náhodou zjistí, že Manon má milence a jednou to Pierrovi 
řekne. Doma se žena přizná a vzápětí milostný vztah ukončí. Pierre, který si nedělá výčitky 
kvůli své nevěře, na ni však pořád žárlí. Vzájemně se odcizují. Když Manon zjistí jeho 
prohřešek, je zoufalá. Po hádce ji muž vyhodí z bytu. - Oba jsou teď sami a nešťastní. Sejdou 
se až po roce na Henriho pohřbu. Manon řekne Pierrovi, že odbojář byl podvodník a lhal jim: 
udával své spolubojovníky. Rozhodnou se použít natočený materiál pro film o falešném 
odbojáři. Pierre přizná, že Manon je jeho životní láska a že se s Elisabeth rozešel. Dvojice se 
usmíří. – Komentář čte režisérův syn Louis Garrel. -tbk-  
 
PHILIPPE GARREL (nar. 6.4.1948, Boulogne-Billancourt, Paříž) je synem herce a divadelního 
režiséra Maurice Garrela. V šestnácti letech opustil gymnázium a o rok později se stal TV 
režisérem, podílejícím se na pořadech Zoom, 16 millions des jeunes a Bouton rouge. Záhy 
však přešel k vlastní filmové tvorbě, silně ovlivněné Godardovými filmy a hudbou rockové 
skupiny Velvet Underground. Zajímala ho i poetika francouzské nové vlny a její témata, 
především citová krize moderního člověka a rovněž mechanismy vzestupu a pádu 
revolučních ideálů. Dlouhou dobu byla jeho autorská díla uváděna bez úvodních a 
závěrečných titulků a kromě scénáře a režie formoval jejich podobu ještě jako producent, 
kameraman, střihač a herec. Často obsazuje rodinné příslušníky a od 80. let dlouho 
stabilně spolupracoval se spisovatelem Marcem Cholodenkem a střihačkou Françoise 
Collinovou. Tři z jeho osmnácti celovečerních snímků byly oceněny na MFF v Benátkách: Už 
slyším kytaru (Stříbrný lev za režii ex aequo), Nevinná divokost (Cena FIPRESCI) a Pravidelní 
milenci (Stříbrný lev za režii, Cena za technický přínos kamaramanu W. Lubtchanskému). Za 
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snímek Pravidelní milenci získal ještě Cenu FIPRESCI v rámci Cen Evropské filmové 
akademie a Cenu Louise Delluca. Obdržel také Cenu Jeana Viga za Utajené dítě. Je 
profesorem na FEMIS. V letech 1969-79 byla jeho životní partnerkou rocková zpěvačka a 
herečka Nico, která hrála v několika jeho filmech a složila pro ně hudbu a písně. Ze vztahu 
s herečkou Brigitte Syovou pochází syn Louis Garrel (nar. 1983) a dcera Esther Garrelová 
(nar. 1991), kteří se věnují herectví. Jeho manželkou je režisérka, scenáristka a herečka 
Caroline Deruasová (nar. 1978), která s ním spolupracuje, jeho bratr Thierry Garrel je 
producentem dokumentů. O jeho tvorbě vznikl dokument Philippe Garrel – Portrait d’une 
artiste (1998, Philippe Garrel: Portrét umělce; r. Françoise Etchegarayová – TV). – 
Filmografie: (scénář, režie a střih, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Les enfants désaccordés 
(1964, Znesvářené děti) a Droit de visite (1965, Právo na návštěvu; + prod.), Anémone 
(1966; režie), Marie pour mémoire (1967, Marie na památku; + prod.), Le révélateur (1968, 
Odhalovatel; + spol. prod.), La concentration (1968, Koncentrace; + výtvarník, prod.), kr. f. 
Actua I (1968), Le lit de la vierge (1969, Panenské lože; + spol. prod.), La cicatrice intérieure 
(1970, Vnitřní jizva; + spol. prod., herec), kr. f. Athanor (1972; + prod.), Les hautes solitudes 
(1974, Značně osamělí; + kam., prod.), Un ange passe (1974, Prošel anděl; + kam., prod.), 
Le berceau de cristal (1975, Kolébka z krystalu; + kam., prod., herec), střm. f. Voyage au 
jardin des morts (1976, Cesta do zahrady mrtvých; + kam., zvuk, prod.), střm. f. Le bleu des 
origines (1978, Na začátku modrá; + kam., prod., herec), L’enfant secret (1979, Utajené 
dítě; + prod., herec), Liberté, la nuit (1983, Svoboda, noc), segment Rue Fontaine z filmu 
Paris vu par... vingt ans après (1984, Paříž očima... po dvaceti letech), Elle a passé tant 
d’heures sous les sunlights (1984, Strávila tolik hodin pod reflektory; + prod., herec), dok. f. 
Les ministères de l’art (TV-1988, Ministerstva umění), Les baisers de secours (1989, 
Záchranné polibky; spol. sc., režie), J’entends plus la guitare (1991, Už slyším kytaru; spol. 
sc., režie), La naissance de l’amour (1993, Zrození lásky; spol. sc., režie - TV), Le coeur 
fantôme (1995, Přízračné srdce; spol. sc., režie), Le vent de la nuit (1998, Noční vítr; spol. 
sc., režie), Sauvage innocence (2001, Divoká nevinnost; spol. sc., režie), Pravidelní milenci 
(2004, Les amants réguliers; spol. sc., režie, spol. střih), Frontière de l’aube (2008, Hranice 
úsvitu; spol. sc., režie), Un été brûlant (2011, Žhavé léto; spol. sc., režie), La jalousie (2013, 
Žárlivost; spol. sc., režie), Ve stínu žen (2014, L’ombre des femmes; spol. sc., režie); (herec; 
role u jiných filmařů) Je meurs de soif, j’étouffe, je ne puis crier… (1979, Umírám žízní, 
dusím se, nemohu křičet; r. Gérard Courant), Dernier cri (1988, Poslední výkřik; r. Bernard 
Dubois), Golem: L’esprit de l’exit (1991, Golem: Duch vyhnanství; r. Amos Gitai), Golem: Le 
jardin pétrifié (1993, Golem: Zkamenělá zahrada; r. Amos Gitai).  -fik- 
  



523 
 

Vlna 
barevný, katastrofický, psychologický, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, BRD-K, 
Dolby Digital, dlouhý – 104 min. 
Původní název: Bølgen. Země původu: Norsko, Dánsko, Švédsko. Výrobce: Filmfondet Fuzz / 
Filmkraft Invest / Storyline Studios / Copenhagen Film Fund / Film i Väst / Piggy Baenk / 
Ghost VFX / Tre Vanner / Gimpville. Pro Fantefilm. S podporou: Norsk Filminstitutet / 
Nordisk Film & TV Fond / Svenska Filminstitutet. Rok výroby: 2015. Premiéra: 21.1.2016. 
Monopol: Film Europe. Mluveno: norsky (české titulky). – 10 minut. Pak smete všechno. 
 
AUTOŘI: Námět: Martin Sundland, John Kåre Raake, Roar Uthaug. Scénář: John Kåre Raake, 
Harald Rosenløw Eeg. Režie: Roar Uthaug. Kamera: John Christian Rosenlund. Hudba: 
Magnus Beite. Různé skladby a písně. Výprava: Lina Nordqvistová. Kostýmy: Karen Fabritius 
Gramová. Střih: Christian Siebenherz. Zvuk: (design) Christian Schaanning; Mads Olsen. 
Masky: Asta Hafthorsdottirová. Vizuální efekty: (supervize) Lars Erik Hansen; Gimpville, 
Ghost VFX, Filmgate. Zvláštní efekty: (supervize) Pål Morten Hverven, Bernardo Almeida. 
Koordinátoři kaskadérů: Marius Florian, Ciprian Dumitrascu. Výkonný producent: Jan Eirik 
Langøen. Producenti: Martin Sundland, Are Heidenstrom. Koproducenti: Jarle Bjørknes, 
Tomas Eskilsson, Lars Leegaard Marøy, Tor Ole Rognaldsen, Fredrik Wikström. České titulky: 
Jarka Vrbová (Filmprint Digital).  
 
HERCI: Kristoffer Joner (Kristian), Ane Dahl Torpová (Idun), Jonas Hoff Oftebro (Sondre), 
Edith Haagenrud-Sandeová (Julia), Fridtjov Såheim (Arvid), Laila Goodyová (Margot), Arthur 
Berning (Jacob Vikra), Herman Bernhoft (Georg), Eili Harboeová (Vibeke), Silje Breiviková 
(Anna), Thomas Bo Larsen (Filip), Mette Hornová (Maria), Håkon Moe (Thomas). 
 
V Norsku existuje 300 nestabilních skalních bloků, které hrozí zřícením do fjordů s následnou 
děsivou vlnou tsunami. Jedním z nich je i hora Åkerneset u městečka Geiranger. V 
katastrofickém filmu Vlna Roara Uthauga lze očekávat, že se skála opravdu zřítí. Přijde to po 
čtyřiceti minutách. A všichni mají deset minut na záchranu... - Nejvíce o tom ví geolog 
Kristian, který se právě chystá s manželkou Idun, teenagerem Sondrem a dcerkou Julií 
přestěhovat do Stavangeru. Poslední den v práci v Centru včasného varování si všimne 
výstražného signálu, ale šéf Arvid i kolegové Margot, Jakob a Georg to berou na lehkou váhu. 
Muž druhý den nakonec kvůli tomu neodjede s dětmi trajektem. Vrátí se na noc do starého 
domu s Julií, zatímco syn zůstane v hotelu, kde Idun pracuje jako recepční. Záhy dojde na 
Kristianova slova. Ve smršťující se skalní průrvě se senzory zahyne při zřícení Arvid, zatímco 
Jakob se zachrání. Margot vyhlásí poplach. Kristian s Julií spěchají s ostatními obyvateli po 
silnici vzhůru do bezpečí (je vymezena hranice, kam až tsunami dosáhne). Idun organizuje 
evakuaci hotelu. Kvůli chybějícímu Sondremu nenastoupí s ostatními do autobusu. Zoufale 
syna hledá s turistkou Marií a jejím mužem Filipem. Objeví ho ve sklepě, kde jezdil na 
skateboardu, právě když dorazí tsunami. Zachrání se s ním a s Filipem v krytu. Marie zahyne. 
Kristian a Julie přežijí vlnu na rozdíl od sousedky Anny, jíž se muž obětavě snažil pomoci. Teď 
se vydá hledat v troskách manželku a syna. Nenajde je mezi mrtvými v autobuse, který vlně 
neujel. Nakonec je objeví a včas zachrání. Idun musela zabít hysterického Filipa, jenž je v 
záchvatu ohrožoval. Při záchraně Sondreho se Kristian málem utopí, ale pak se rodina 
konečně sejde... – Tvůrci obratně pracují s žánrovými motivy a pečlivě dávkují napětí, 
násobené naléhavou hudbou. Jejich realistické ztvárnění se rozumně vyhýbá obvyklému 
ulpívání na drastických scénách. -tbk- 
 
ROAR UTHAUG (nar. 25.8.1973, Lørenskog, Akershus) vystudoval Norskou národní 
filmovou školu v Lillehammeru (2002). Zaujal už krátkým absolventským snímkem 
Martinova vláda, který byl nominován na studentského Oscara, a záhy se prosadil jako 
úspěšný tvůrce hudebních klipů a reklamních spotů, pracující doma i v cizině. Jeho debut 
Ledová smrt se stal v Norsku trhákem, podobně jako jeho další tituly, jež prošly také řadou 
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festivalů. Časopis Variety ho po středověkém thrilleru Útěk zařadil na seznam deseti 
nadějných evropských filmařů. Ve své tvorbě nezapře inspiraci hollywoodskými žánrovými 
filmy; ostatně právě ve Spojených státech připravuje nové zpracování dobrodružství Lary 
Croft. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) absolventská kr. dobrodružná komedie 
Regjeringen Martin (2002, Martinova vláda), krvavý horor o partě snowboardistů, kteří se 
ocitnou v opuštěné chatě, Fritt vilt (2006, Ledová smrt; + spol. nám.), který se dočkal dvou 
pokračování Fritt vilt II (2008, Ledová kořist II; r. Mats Stenberg; spol. nám) a Fritt vilt III 
(2010, r. Mikkel Braenne Sandemost), pohádka o skřítcích, žijících v hlubinách norských 
hor, Julenatt i Blåfjell (2009, Magické stříbro; spol. r. Katarina Launingová), který má 
pokračování, středověký thriller o dvou dívkách bojujících o život s lupičskou bandou, 
vedenou nelítostnou bojovnicí, Útěk (2012, Flukt), katastrofický snímek o ohrožení 
obyvatel fjordu, kteří mají deset minut na záchranu před tsunami, Vlna (2015, Bölgen; + 
spol. nám.). -tbk- 
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Vnitřní záležitosti 
barevný, groteska, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, krátký – 7 min. 
 
Původní název: Inner Workings. Země původu: USA. Výrobce: Disney Animation Studios. 
Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 24.11.2016. Mluveno: anglicky (bez titulků).  
 
Distribuce: Falcon (do 23.11.2018). 
 
AUTOŘI: Režie: Leo Matsuda. Scénář: Leo Matsuda. Kamera: Jean-Christophe Poulain 
(animační příprava). Výtvarník: Paul A. Felix, Shiyoon Kim (design postav). Zvuk: David E. 
Fluhr, David C. Hughes (design zvuku), Shannon Mills (design zvuku). Výkonná produkce: 
John Lasseter. Producent: Sean Lurie. Animace: Jason Figliozzi (vedoucí animace). Vizuální 
efekty: Josh Staub (supervize). Hudba: Ludwig Göransson.  
 
Hlas: Raymond S. Persi. 
 
Animovaná groteska Vnitřní záležitosti o trablech úředníka Paula, zaviněných úzkostnou 
sebekontrolou, pesimismem a negativní fantazií, a také o očistné moci pozitivního myšlení a 
denního snění je po krátkém snímku PreKissToric Times (2008) druhým režijním počinem 
animátora Lea Matsudy. – V šest ráno zároveň se zazvoněním budíku aktivuje mozek Paulovy 
životní funkce. Ranní hygienu ve sprše při poslechu hudby překazí představa smrti 
elektrickým proudem a u snídaně mladíka přejde chuť při pomyšlení na kalorie a cholesterol. 
Cestou do práce Paula zaujme u pláže vnadná slečna ve stánku s brýlemi. Před prodavačkou 
ho mozek varuje: vysmála by se mu, kdyby ji oslovil. Muž při mechanickém vyřizování 
formulářů myslí na osamělé stáří. Pak však zvítězí pozitivní myšlení. Představa sladké 
snídaně, mořské koupele a seznámení s prodavačkou zaplaší chmury a mladíkovi jde práce 
hned lépe od ruky. - Úsměvný snímek je uváděn jako předfilm animovaného dobrodružství 
Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa (2016; Moana; r. Ron Clements, John Musker). –kat- 
 
JOHN LASSETER (vl. jm. John Alan Lasseter, nar. 12.1.1957, Hollywood, Kalifornie) vyrůstal 
v losangeleském předměstí Whittier a od dětství měl zálibu v animovaných filmech. 
Studoval na Pepperdineově univerzitě v Malibu, ale záhy přešel na Kalifornský umělecký 
institut (CalArts) ve Valencii, kde byl pod záštitou Disneyho studia otevřen nový kurz 
klasické animace postav. Mezi jeho spolužáky patřili mj. Tim Burton, Brad Bird nebo John 
Musker a oba jeho školní filmy Lady and the Lamp (1979, Lady a lampa) a Nitemare (1980, 
Noční můra) získaly studentského Oscara. Po absolutoriu nastoupil u Disneyho v oddělení 
celovečerních animovaných filmů; podílel se např. na snímku The Fox and the Hound 
(1981, Liška a pes; r. Art Stevens, Ted Berman, Richard Rich – V). Pod dojmem 
ambiciózního hraného filmu Disneyho studia Tron (odehrávajícího se uvnitř počítače), v 
němž bylo pro tvorbu vizuálních efektů využito komputerové animace, natočil spolu s 
dalším animátorem Glenem Keanem půlminutový test, v němž úspěšně kombinovali 
klasickou ruční animaci s pozadím, vytvořeným počítačem, jenž také řídil pohyby kamery. 
V roce 1984 Lasseter přešel do Lucasovy společnosti Computer Graphics Group 
(přejmenované o dva roky později novým majitelem Stevem Jobsem na Pixar), kde dostal 
příležitost dál rozvíjet možnosti počítačové animace. Navrhl a animoval skleněného rytíře z 
kostelního okna v dobrodružném snímku Pyramida hrůzy (1985, Young Sherlock Holmes; r. 
Barry Levinson), režíroval řadu reklamních spotů a několik oceněných krátkých filmů, mj. 
Luxo Jr. (Stříbrný medvěd na MFF v Berlíně, nominace na Oscara), s jehož titulním hrdinou 
natočil v roce 1991 další dva minutové snímky (Surprise, Light & Heavy) pro TV seriál 
Sesame Street (Sezame, otevři se – TV), a první animovaný snímek, jenž vznikl výhradně 
pomocí počítače, Plechový panáček (Oscar). Završením několikaleté práce se stal 
průkopnický počítačově animovaný celovečerní film Toy Story – Příběh hraček, za nějž 
obdržel Cenu LAFCA, zvláštního Oscara a oscarovou nominaci za podíl na scénáři. Ve své 
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tvorbě nespoléhal pouze na technické vymoženosti nového způsobu animace, ale stejný 
důraz kladl na scenáristickou propracovanost příběhu. Kromě pokračování Toy Story 2: 
Příběh hraček (Zlatý glóbus) režíroval ještě Život brouka (Cena LAFCA ex aequo) a Auta 
(nominace na Oscara), jež inspirovala TV seriály Mater’s Tall Tales (2008-2010, Burákovy 
povídačky; spol. režie – V) s titulní postavou omláceného odtahového vozu a Tales from 
Radiator Springs (2013, Příběhy z Kardanové Lhoty). Lasseter ve funkci výkonného 
producenta dohlížel na celou pixarovskou animovanou tvorbu (nominace na Oscara za 
Příšerky, s.r.o. v kategorii animovaných filmů a za podíl na scénáři Toy Story 3: Příběh 
hraček 3D), jež vedle prestižních celovečerních snímků obnášela řadu krátkých filmů, 
zamýšlených často jako doprovodné bonusy pro DVD. Za podíl na animovaných TV 
speciálech Vánoční skřítkové a Vánoční skřítkové: Operace Santa v utajení byl vyznamenán 
Cenou Emmy. Když v dubnu 2006 Disneyho studio koupilo Pixar, stal se Lasseter 
uměleckým vedoucím (chief creative officer) animovaných studií Pixaru i Disneyho a navíc 
byl jmenován hlavním poradcem divize Walt Disney Imagineering, zabývající se návrhy 
atrakcí pro Disneyho zábavní parky. Jako velký obdivovatel a přítel japonského tvůrce 
animovaných filmů Hayaa Miyazakiho dohlížel na anglické verze jeho děl a ve funkci 
výkonného producenta se staral o jejich distribuci. Za celoživotní dílo obdržel Cenu 
Winsora McCaye (2008), udílenou v rámci výročních animovaných cen Annie, Zlatého lva 
na MFF v Benátkách (2009) a Cenu Cechu amerických producentů (PGA; 2009). – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. The Adventures of André & Wally B. (1984, 
André a včela; r. Alvy Ray Smith; anim. – V), Luxo Jr. (1986, Luxo Jr.; + sc., výtv., anim., 
spol. prod.), Red’s Dream (1987, Sen o klaunovi; + sc., anim. – V), Tin Toy (1988, Plechový 
panáček; + sc., anim. – V) a Knick Knack (1989, Knick Knack; + sc., anim.); Toy Story – 
Příběh hraček (1995, Toy Story; + spol. nám.), Život brouka (1998, A Bug’s Life; + spol. 
nám., hlas), Toy Story 2: Příběh hraček (1999, Toy Story 2; + spol. nám., hlas), Auta (2006, 
Cars; + spol. nám., spol. sc.), kr. f. Mater and the Ghostlight (2006, Burák a Bludička; + spol. 
nám. – V) a Burák v Tokiu (2008, Tokyo Mater), Auta 2 (2011, Cars 2; + spol. nám.); 
(výkonná produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak; celovečerní filmy) Příšerky, s.r.o. 
(2001, Monsters, Inc.; r. Pete Docter), Hledá se Nemo (2003, Finding Nemo; r. Andrew 
Stanton), Úžasňákovi (2004, The Incredibles; r. Brad Bird), Robinsonovi (2007, Meet the 
Robinsons; r. Stephen Anderson), Ratatouille (2007, Ratatouille; r. Brad Bird), VALL-I (2008, 
WALL-E; r. Andrew Stanton), Tinker Bell (2008, Zvonilka; r. Bradley Raymond – V), Bolt – 
pes pro každý případ (2008, Bolt; r. Chris Williams, Byron Howard), Vzhůru do oblak (2009, 
Up; r. Pete Docter), Tinker Bell and the Lost Treasure (2009, Zvonilka a ztracený poklad; r. 
Klay Hall – V), Princezna a žabák (2009, The Princess and the Frog; r. John Musker, Ron 
Clements), Toy Story 3: Příběh hraček 3D (2010, Toy Story 3; r. Lee Unkrich; + spol. nám.), 
Tinker Bell and the Great Fairy Rescue (2010, Zvonilka a velká záchranná výprava; r. 
Bradley Raymond – V), Na vlásku (2010, Tangled; r. Nathan Greno, Byron Howard), 
Medvídek Pú (2011, Winnie the Pooh; r. Stephen J. Anderson, Don Hall), Rebelka (2012, 
Brave; r. Mark Andrews, Brenda Chapmanová), Zvonilka: Tajemství křídel (2012, Secret of 
the Wings; r. Bobs Gannaway, Peggy Holmesová), Raubíř Ralf (2012, Wreck-It Ralph; r. Rich 
Moore), Univerzita pro příšerky (2013, Monsters University; r. Dan Scanlon), Letadla (2013, 
Planes; r. Klay Hall; + spol. nám.), Ledové království (2013, Frozen; r. Chris Buck, Jennifer 
Leeová), Zvonilka a piráti (2014, The Pirate Fairy; r. Peggy Holmesová; + spol. nám.), 
Letadla 2: Hasiči a záchranáři (2014, Planes: Fire & Rescue; r. Bobs Gannaway), Velká 
šestka (2014, Big Hero 6; r. Don Hall, Chris Williams), Zvonilka a tvor Netvor (2014, Tinker 
Bell and the Legend of the NeverBeast; r. Steve Loter), V hlavě (2015, Inside Out; r. Pete 
Docter), The Good Dinosaur (2015; r. Peter Sohn), Zootropolis: Město zvířat (2016, 
Zootopia; r. Byron Howard, Rich Moore), Hledá se Dory (2016, Finding Dory; r. Andrew 
Stanton), Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa (2016, Moana; r. Ron Clements, John 
Musker); (výkonná produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak; krátké filmy) Geriho hra 
(1997, Geri’s Game; r. Jan Pinkava), It’s Tough to Be a Bug (1998, Je těžké být broukem; r. 
Chris Bailey), Pro ptáky (2000, For the Birds; r. Ralph Eggleston), Mike’s New Car (2002, 
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Mikeovo nové auto; r. Pete Docter, Roger Gould – V), Exploring the Reef (2003, Objevování 
útesu; r. Roger Gould – V), Hop a skok (2003, Boundin’; r. Bud Luckey), Jack-Jack Attack 
(2004, Jack-Jack útočí; r. Brad Bird – V), Koncert pro jednoho (2005, One Man Band; r. 
Mark Andrews, Andrew Jimenez), Lifted (2006, Únos; r. Gary Rydstrom – V), How to Hook 
Up Your Home Theater (2007, Jak zapojit domácí kino; r. Kevin Deters, Stevie Wermers-
Skeltonová), Your Friend the Rat (2007, Vaši kamarádi hlodavci; r. Jim Capobianco – V), 
Kouzelník Presto (2008, Presto; r. Doug Sweetland), Glago’s Guest (2008, Glagův host; r. 
Chris Williams), BURN-E (2008, Burn-E: Světlo galaxie; r. Angus MacLane – V), Super Rhino 
(2009, Superkřeček Bivoj; r. Nathan Greno – V), Partly Cloudy (2009, Polojasno; r. Peter 
Sohn – V), Dug’s Special Mission (2009, Dogova sólová mise; r. Ronnie Del Carmen – V), 
Prep & Landing (TV-2009, Vánoční skřítkové; r. Stevie Wermers-Skeltonová, Kevin Deters), 
Day & Night (2010, Den & Noc; r. Teddy Newton – V), Prep & Landing Stocking Stuffer: 
Operation Secret Santa (TV-2010, Vánoční skřítkové: Operace Santa v utajení; r. Kevin 
Deters, Stevie Wermers-Skeltonová), Tick Tock Tale (2010, Příběh hodin; r. Dean Wellins), 
Balada o Nessie (2011, The Ballad of Nessie; r. Stevie Wermers-Skeltonová, Kevin Deters), 
Havajské prázdniny (2011, Hawaiian Vacation; r. Gary Rydstrom), La luna (2011, La luna; r. 
Enrico Casarosa), Pixie Hollow Games (TV-2011, Zvonilka a Velké hry; r. Bradley Raymond), 
Toy Story: Krátké příběhy (2011, Small Fry; r. Angus MacLane; + spol. nám.), Prep & 
Landing: Naughty vs. Nice (TV-2011, Vánoční skřítkové: Zlobiví proti hodným; r. Kevin 
Deters, Stevie Wermers-Skeltonová), Tangled Ever After (2012, Na vlásku šťastně až 
navěky; r. Nathan Greno, Byron Howard – V), Partysaurus Rex (2012, Partysaurus Rex; r. 
Mark Walsh; + spol. nám.), Papíry (2012, Paperman; r. John Kahrs), The Legend of Mor’du 
(2012, Legenda o medvědovi Mordu; r. Brian Larsen – V), Modrý deštník (2013, The Blue 
Umbrella; r. Saschka Unseld), Mickeyho velká jízda (2013, Get a Horse!; r. Lauren 
MacMullanová), Toy Story of Terror (2013, Hrůzný příběh hraček; r. Angus MacLane), Party 
Central (2014; r. Kelsey Mann), Hostina (2014, Feast; r. Patrick Osborne), uvedená jako 
předfilm k animovanému filmu Velká šestka, Láva (2014, Lava; r. James Ford Murphy), 
připojený k filmu V hlavě, Oslava v Ledovém království (2015, Frozen Fever; r. Chris Buck, 
Jennifer Leeová), uvedená jako předfilm k hranému filmu Popelka (2015, Cinderella; r. 
Kenneth Branagh), Toy Story That Time Forgot (TV-2014, Zapomenutý příběh hraček; r. 
Steve Purcell), Super Team (2015, Sanjay’s Super Team; r. Sanjay Patel), připojený k filmu 
Hodný dinosaurus, Ptáčátko (2016, Piper; r. Alan Barrilaro), připojený k filmu Hledá se 
Dory, Vnitřní záležitosti (2016, Inner Workings; r. Leo Matsuda) připojený k filmu Odvážná 
Vaiana: Legenda o konci světa.   -mim-  
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Vojtěch 
barevný, smutná komedie, přístupný, 16:9, 2–D, DVD-K, Dolby Digital, délka – 98 min. 
 
Původní název: Vojtech. Země původu: SR. Výrobce: Cultfilm, Grimaldi Production, RTVS. S 
podporou: Audiovizuálny fond SR, Ministerstvo kultúry SR. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 
7.4.2016. Mluveno: slovensky, španělsky, anglicky, maďarsky. – Veselý příběh smutného 
muže. Film Viktora Csudaie. 
 
Copyright: Cultfilm s.r.o., Grimaldi Production s.r.o., Rozhlas a televízia Slovenska. 
Distribuce: A-Company Czech. Lokace: Bratislava. 
 
AUTOŘI: Režie: Viktor Csudai. Asistent režie: Dagmar Dudištová, Samuel Spišák. Námět: 
Viktor Csudai, Anna Fifíková. Scénář: Viktor Csudai. Dramaturgie: Adriana Totiková, Viera 
Košťálová (dramaturg RTVS), Jana Kákošová (šéfdramaturg RTVS). Kamera: Sean Grimaldi. 
Druhá kamera: Slavomír Hutník, Michal Adamec. Výprava: Marek Hulla (vedoucí výpravy). 
Návrhy kostýmů: Dana Kubínyová. Masky: Michaela Kicková, Martina Selnekovičová, 
Michaela Frimmerová. Střih: Juraj Monošík. Zvuk: Tobiáš Potočný, Blažej Vidlička (zvukový 
mistr). Výkonná produkce: Mirka Dírerová. Producent: Ivana Kurincová (RTVS). Vedoucí 
výroby: Michal Zelník. Vizuální efekty: Branislav Pavlovič (obrazová postprodukce). Hudba: 
Martin Hasák. Použitá hudba: různé skladby a písně (skupiny Horkýže Slíže, Trolejboys). 
Písně: titulní píseň Vojtech (autor hudby Horkýže Slíže, text Peter Kuko Hrivňák, interpret 
Horkýže Slíže).  
 
Hrají: Matej Landl (Vojtěch Zápražný), Marián Miezga (Laco), Zuzana Šebová (Saša), Lucia 
Vráblicová (Valéria), Mája Velšicová (Valériina matka), Eva Sakálová (Eva), Gabika 
Marcinková (Julie), Števo Martinovič (Štefan), Zuzana Mauréry (Alena Zápražná), Katarína 
Mrázová (sousedka), Eva Landlová (sousedka Anka), Oľga Solárová (sousedka), Vladimír 
Kobielski (Marcel Vaľko), Peter Sklár (šéf call centra), Juraj Kemka (kazatel Erik), Roman 
Pomajbo (bezdomovec), Ida Rapaičová (jeptiška), Daniela Mackovičová (úřednice), Lucia 
Arendášová Barcziová (prodavačka), Diana Mórová (prostitutka Kristína), Petra Millerová 
(prostitutka Anastázia), Kristína Cibulková (prostitutka Lucy), Adriana Totiková (pumpařka), 
Svätopluk Malachovský (Michal), Šimon Ján Janči (miminko Terezka), Lucia Danišová, Silvia 
Halašicová, Ladislav Konrád, Rasťo Gore, Juraj Kusý, Štefan Vidlár, Juraj Švihran, Martin 
Gulyáš, skupina Horkýže Slíže (Peter Hrivňák, Mário Sabo, Marek Viršík, Juraj Štefánik). 
 
Druhý celovečerní snímek televizního tvůrce Viktora Csudaie s prostým názvem Vojtěch je 
komorní smutnou komedií o celoživotním outsiderovi, který neohrabaně hledá cestu z 
osamělosti. – Čtyřicátník Vojtěch Zápražný žije sám v bytě na bratislavském sídlišti. Na střeše 
chová holuby. Manželka Alena, která pracuje v nedalekém obchodě, ho opustila. Často 
popíjející muž dostane výpověď z práce v call centru, kde dělal sedm let. Jeho jediným 
přítelem je primitivní taxikář Laco, který bydlí na stejném podlaží a který má italskou 
domácnost s ráznou ženou Sašou, pečující o miminko Terezku. Laco pořád tahá souseda za 
kurvami, ale nesmělý Vojtěch si netroufá. O to víc si s nimi užívá taxikář. Po vyhození z práce 
se Vojtěch opije na lavičce. Ráno se probudí polonahý a okradený. Pomůže mu sympatická 
kulhající Eva, která mu dá na taxi a pozve ho na kázání křesťanské sekty První pokolení. 
Vojtěch se s ní chce sblížit, ale ji stále provázejí přátelé ze sekty Štefan a Julie. Při návštěvě u 
Vojtěcha odláká Laco tuto dvojici na střechu, kde Štefana zavře a sám uteče s Julií. Eva zatím 
po požití viagry, kterou jí Laco před odchodem na střechu hodil do čaje, zažije orgasmus, 
zatímco jí Vojtěch předčítá z bible. Zavřenému Štefanovi pomůže ze střechy Saša. Vojtěch se 
později dozví od Štefana, že Eva odjela do Dánska, kde se chce stát nevěstou Prvního 
pokolení a že jeho opustila Julie. Muž se nesměle sblíží s Valérií z benzinky, kam chodil z 
práce na kávu. Rovněž osamělá žena, kterou stále ponouká matka, aby si už konečně někoho 
našla, pozve Vojtěcha na oslavu narozenin, kam však dorazí i matčiny staré kamarádky. Žena 
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vydává hosta za Roberta, protože předtím matce lhala, že měla rande právě s Robertem. 
Nápadník tvrdí, že je vdovec, ačkoliv právě dostal od Aleny rozvodové papíry. – Dvojice se 
nesměle sbližuje. – Na procházce Vojtěch s Valérií potkají Alenu s milencem Michalem. 
Obelhaná Valérie se s mužem rozejde. - Laco má stálé problémy se Sašou, která mu posléze 
sdělí, aby vypadl z bytu, protože ona má Štefana. Vzápětí se s ním však udobří. – Vojtěch 
podepíše rozvod, sebere odvahu a vydá se s kytkou za Valérií na pumpu. Omluví se jí a usmíří 
se spolu. – Tvůrci pracují s jednoduchými zápletkami a s neméně jednoduchými charaktery 
protagonistů, přičemž se často opírají o trapnost situací, z nichž těží i hořký, nepříliš nápaditý 
humor. -tbk-  
 
VIKTOR CSUDAI (nar. 3.7.1975, Bratislava) vystudoval střihovou skladbu (magisterské 
studium) a hranou režii (doktorandské studium) na bratislavské VŠMU. Podílel se na 
různých komerčních i nekomerčních projektech. Jako střihač pracoval na reklamních 
spotech a na TV programech, mj. i na TV seriálu Ordinácia v ružovej záhrade. Jako režisér 
natočil seriály Panelák a Hlavne, že sa mame radi... nebo reality show Farma. Autorsky 
spolupracoval s Michalem Kollárem na komedii Poslední plavky a samostatně debutoval 
komedií Veľký rešpekt. Je spolumajitelem produkční společnosti Cultfilm. – Filmografie: 
(scénář a režie, není-li uvedeno jinak) studentský kr. f. Šesť (2004), kr. animovaný f. Bolo 
nás jedenásť (2004; r. Iveta Grófová; spol. střih), kr. f. Ružový partner (2006), letní komedie 
Poslední plavky (2007; spol. sc., střih), celovečerní debut, komedie o dvou kamarádech z 
bratislavského sídliště Velký rešpekt (2008), komedie na motivy hry N.V. Gogola Revizor, 
nazvaná Kontrola (TV-2010), z TV cyklu Nesmrteľní, hořká komedie o čtyřicátníkovi, který 
se snaží vymanit ze své osamělosti, Vojtěch (2015, Vojtech; + spol. nám.). -tbk- 
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Výstřel 
barevný, psychologický, kriminální, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, zvuk – 5.1, 
Dolby Digital, dlouhý – 76 min. 
 
Původní název: Hitac. Země původu: Chorvatsko. Výrobce: Kinorama, HRT. Rok copyrightu: 
2013. Premiéra: 27.10.2016. Mluveno: chorvatsky (titulky). – Originální chorvatské krimi. 
Policistka a podezřelá mají společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát... Film 
Roberta Orhela. 
 
Distribuce: Balkanfilm (do 2021).  
 
AUTOŘI: Režie: Robert Orhel. Scénář: Robert Orhel. Kamera: Stanko Herceg. Architekt: 
Bojan Drezgić. Návrhy kostýmů: Ivana Zozoliová. Masky: Julijana Vrandečićová. Střih: Ivana 
Fumićová. Zvuk: Borut Berden, Mladen Pervan, Dubravka Premarová (design zvuku). 
Producent: Ankica Jurić Tilićová, Hrvoje Pervan. Koproducent: Goran Radman. Hudba: Daniel 
Biffel. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: jméno. 
 
Hrají: Ecija Ojdanićová (Anita), Iva Babićová (Petra), Barbara Nolaová (Petřina matka), Enes 
Vejozvić (Ivan), Milan Štrljić (Anitin otec), Milan Pleština (Petřin otec), Alen Liverić (Matija), 
Mia Biondićová (Morana), Danko Ljuština (Goran), Pjer Meničanin (Kebalo), Filip Nola 
(Damir), Tanja Tušeková (Ines), Stefan Kapičić (Černý).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Komorní kriminální drama Výstřel, pracující s fenoménem náhody v lidském osudu, natočil 
chorvatský televizní režisér Robert Orhel (nar. 1975) jako svůj celovečerní hraný debut. V 
průběhu vyšetřování vraždy se setkávají kriminalistka Anita, jíž se daří v práci, ale mnohem 
méně v osobním životě, s pachatelkou Petrou, která se právě dozvěděla, že je těhotná a 
která náhodným výstřelem z bytu své kamarádky na ulici způsobila smrt. Petra vinu před 
Anitou popírá, zatímco její přítelkyně Morana vylíčila události podle pravdy. Je zde tedy 
tvrzení proti tvrzení. V průběhu vyšetřování se kriminalistka a podezřelá postupně poznávají 
a zjišťují, že mají společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát; jejich vzájemný vztah 
dostává nečekanou hloubku. – Anitu představuje režisérova manželka Ecija Ojdanićová. - 
Snímek uvádí do kin nová distribuční společnost Balkanfilm, zaměřená na tituly z bývalé 
Jugoslávie a sídlící ve Vsetíně. Pod stejným názvem se u nás hrálo polské drama podle 
Puškinovy povídky Výstřel (1965, Wystrzal; r. Jerzy Antczak). 
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Vzkaz v láhvi 
barevný, psychologický, kriminální, thriller, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, 
MP4, Dolby Digital 5.1, délka – 112 min. 
 
Původní název: Flaskepost fra P. Země původu: Dánsko, SRN, Norsko, Švédsko. Výrobce: 
Zentropa Entertainments. Koprodukce: Film i Väst. S podporou: Det Danske Filminstitut, 
Eurimages, Deutscher FilmFörderfonds, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, 
Norwegian Film Institute, Nordisk Film & TV Fond, Filmförderungsanstalt, Media EU. Ve 
spolupráci: TV2 Danmark, ZDF, ZDF Enterprises, TV4 Sverige, TV2 Norge. Rok copyrightu: 
2016. Premiéra: 2.6.2016. Mluveno: dánsky (titulky). – Temná víra a únosy dětí, které nikdo 
nehlásil. Thriller ze série Oddělení Q podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena. 
 
Distribuce: Aerofilms (do 18.11.2023). Lokace: Dánsko, SRN. 
 
AUTOŘI: Režie: Hans Petter Moland. Předloha: Jussi Adler-Olsen (kniha Flaskepost fra P, 
2010, česky naposledy Vzkaz v láhvi, nakl. Host, Brno 2014). Scénář: Nikolaj Arcel. Kamera: 
John Andreas Andersen. Architekt: Søren Schwarzberg. Návrhy kostýmů: Manon 
Rasmussenová. Střih: Nicolaj Monberg, Olivier Bugge Couté. Zvuk: Christian Lund. Výkonná 
produkce: Maria Köpfová. Producent: Louise Vesthová, Peter Aalbaek Jensen. Koproducent: 
Fabian Gasmia, Henning Kamm, Ingrid A.K. Sølverudová. Vizuální efekty: Ivar Rystad 
(supervize). Zvláštní efekty: Fred Feuerstein (supervize), Peter Wiemker (supervize). Hudba: 
Nicklas Schmidt. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Kimmo 
Rajala. 
 
Hrají: Nikolaj Lie Kaas (Carl Mørck), Fares Fares (Asad), Johanne Louise Schmidtová (Rose), 
Pål Sverre Valheim Hagen (Johannes), Søren Pilmark (Marcus Jacobsen), Jakob Oftebro 
(Pasgård), Signe Anastassia Mannovová (Lisa), Jakob Ulrik Lohmann (Elias), Amanda Collinová 
(Rakel), Lotte Andersenová (Mia), Olivia Terpet Gammelgaardová (Magdalena), Jasper Friis 
Møller (Samuel), Louis Sylvester Larsen (Trygve), Jeanette Lindbaeková (Johannesova 
matka), Maria Rossingová (Rebecca).  
 
České titulky: Kateřina Hámová (Filmprint Digital).  
 
Třetí díl podle bestsellerové série Jussiho Adler-Olsena o případech Oddělení Q, nazvaný 
stejně jako kniha Vzkaz v láhvi, vznikl pod vedením nového (norského) režiséra Hanse 
Pettera Molanda a s odlišným štábem než předcházející části Žena v kleci (2013, Kvinden i 
buret; r. Mikkel Nørgaard) a Zabijáci (2014, Fasandraeberne; r. Mikkel Nørgaard). Scénář 
opět napsal zkušený Nikolaj Arcel a také představitelé hlavních rolí zůstali. – Detektiv Carl 
Mørck s asistentem Asadem a sekretářkou Rose z Oddělení Q (zaměřeného na odložené 
případy) řeší záhadu vzkazu v láhvi, který se k nim náhodou dostal. Najdou patnáctiletého 
feťáka Trygveho, jenž jim potvrdí, že vzkaz napsal před osmi lety jeho bratr Poul, se kterým 
byl unesený a kterého únosce zabil nůžkami. Kriminalisté předpokládají, že se jedná o 
sériového vraha z prostředí náboženské sekty a že rodiče unesených dětí tragédie ani 
neohlásili. V téže době je unesena dvojice sourozenců Magdalena a Samuel, kteří žili s rodiči 
Eliasem a Rakel na farmě a byli členy sekty Učedníků Páně. Otec po nátlaku detektivům 
přizná, že musí zaplatit výkupné zločinci, který se pod jménem Johannes vydával za 
misionáře sekty. Policie monitoruje předání peněz. Jenže Elias podle pokynů vyhodí z vlaku 
tašku s obnosem a vzápětí vyskočí. Johannes jej v lese napadne nůžkami a postřelený unikne 
Carlovi a Asadovi. Později v převlečení za lékaře napadne v nemocnici Rakel a bodne jí 
injekci. Na útěku před policií způsobí smrt kriminalisty Pasgårda a unese omráčeného Carla. 
Asad vzápětí zjistí, že muž zabil i svou milenku Miu. Stopa jej zavede ke kůlně na lodě na 
dlouhém molu v moři, kde jsou spoutaní Carl a obě děti. Johannes před Mørckem 
chladnokrevně utopí Samuela. Tvrdí, že je Ďáblův syn. Kdysi nůžkami zabil matku, která 
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týrala jej i jeho sestru Rebeccu, již připravila o zrak, když jí popálila obličej. (Asad invalidní 
ženu našel; bratr se jmenuje ve skutečnosti Thomas.) Carl se s Magdaleninou pomocí 
osvobodí a resuscitují Samuela. Johannes napadne v moři u kůlny Asada nůžkami, jenže 
policista ho přemůže a utopí. Děti se vracejí k matce... – Snímek opět zručně pracuje s motivy 
a atmosférou severských detektivek a obratně se soustřeďuje na psychologii postav včetně 
odkazů k tématu náboženské víry i na akcelaraci napětí. -tbk- 
 
HANS PETTER MOLAND (nar. 17.10.1955, Oslo) žil dlouhý čas ve Spojených státech, kde 
vystudoval filmovou a divadelní režii na bostonské Emerson College. Už během 
amerického pobytu natáčel reklamy a hudební klipy pro známou newyorskou společnost 
Giraldi Productions. V roce 1985 se vrátil do Norska a rychle se etabloval jako producent a 
režisér reklamních spotů (v roce 1988 založil největší skandinávskou produkční společnost 
na výrobu reklam Moland Film Co.). V celovečerním hraném filmu debutoval dramatem 
podle skutečné události Poslední poručík. Významná je jeho spolupráce s hercem 
Stellanem Skarsgårdem, scenáristou Kimem Fupzem Aakesonem a kameramanem 
Philipem Øgaardem. Jeho snímky získaly řadu ocenění: Voříšci lásky - norská výroční cena 
Amanda, Aberdeen – Cena za mužský herecký výkon ex aequo (Ian Hart) na MFF v 
Karlových Varech 2000, kr. f. V jednotě je síla – Zlatá plaketa na MFF v Chicagu 2003, Grand 
Prix na MFKF v Clermont-Ferrand 2003, Soudruzi, třeste se! – Cena za režii na MFF v 
Montrealu 2006, Amanda pro nejlepší herečku (Ane Dahl Torpová). – Filmografie: (režie, 
není-li uvedeno jinak) válečné drama, v němž se starý námořní kapitán postaví do čela 
oddílu norské armády proti nacistickým okupantům, Secondløitnanten (1993, Poslední 
poručík; + spol. sc.), přepis románu dánského autora Petera Tuteina o výpravě tří mužů za 
polárním kruhem ve 20. letech Kjaerlighetens kjøtere (1995, Voříšci lásky; + spol. sc.) se 
Stellanem Skarsgårdem, psychologické road movie, jež je studií vztahů uvnitř rodiny 
poznamenané alkoholismem, Aberdeen (2000, Aberdeen; + spol. sc.) se Stellanem 
Skarsgårdem, epizoda Nejlepší jdou jako první – Socialistická dělnická strana (AP) (De 
beste går først) z filmu Utopie – Nejvíc lidí žije v Číně (2002, Folk flest bor i Kina), 
psychologické drama s tématem dospívajících potomků amerických vojáků z Vietnamu, 
The Beautiful Country (2004, Země zaslíbená) s Nickem Noltem a Timem Rothem, příběh 
středoškolského učitele z bouřlivého roku 1968 Gymanslaerer Pedersen (2006, Soudruzi, 
třeste se! - V), Rottenetter (2009, Krysí noci; r. Arild Østin Ommundsen; herec), černá 
kriminální komedie o propuštěném vězni, který chce začít nový život, Bezva chlap (2009, 
En ganske snill mann) se Stellanem Skarsgårdem, dokument o ekonomické krizi Når 
boblene brister (2012, Když to praskne), kriminální thriller s prvky černé komedie o řidiči z 
malé obce, který vezme do svých rukou pomstu za vraždu syna, Boj sněžného pluhu s mafií 
(2014, Kraftidioten; + spol. prod.) se Stellanem Skarsgårdem, třetí část série podle 
kriminálních románů Jussiho Adler-Olsena Vzkaz v láhvi (2016, Flaskepost fra P). -fik- 
NIKOLAJ ARCEL (nar. 25.8.1972, Kodaň) je synem psycholožky a architekta. Vystudoval režii 
na Dánské filmové škole v Kodani (2001). Jeho absolventský snímek Vojckova poslední 
symfonie získal Hlavní cenu na MFKF v Clermont-Ferrand. Je autorem či spoluautorem 
(často s Rasmusem Heisterbergem) řady scénářů včetně adaptace prvního dílu slavné 
Larssonovy trilogie Milénium, Muži, kteří nenávidí ženy (nominace na Cenu BAFTA). Jako 
spoluautor námětu se podílel na seriálu De udvalgte (2005, Vyvolení). Arcelův celovečerní 
režijní debut Královská hra uspěl při vyhlašování dánských filmových cen Bodil (nejlepší 
dánský film, nejlepší režie, nejlepší scénář-adaptace). Zatím největšího úspěchu dosáhl 
výpravným historickým snímkem Královská aféra, natočeným hlavně v České republice 
(Stříbrný medvěd na MFF v Berlíně za scénář a mužský herecký výkon, dánská výroční cena 
Robert v devíti kategoriích včetně nejlepší režie, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na 
Césara pro nejlepší cizojazyčný film). Za tento snímek se stal též laureátem Dreyerovy ceny 
(2012), udělované především mladým filmařům. Jeho starší sestrou je herečka Nastja 
Arcelová (nar. 1963). – Filmografie: (scénář nebo podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. f. 
Meningen med Flemming (2001, Flemmingův význam; r. Ole Stenum), Klatretøsen (2002, 
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Chyťte tu holku!; r. Hans Fabian Wullenweber – TV), Bagland (2003, Šrám; r. Anders 
Gustaffson), Cecilie (2007; r. H. F. Wullenweber), dok. f. Forførerens fald (2007, Svůdcův 
případ; r. Laurits Munch-Petersen, Frank Piesechi Poulsen), anim. f. Rejsen til Saturn (2008, 
Cesta na Saturn; r. Thorbjørn Christoffersen, Craig Frank), Muži, kteří nenávidí ženy (2009, 
Män som hatar kvinnor; r. Niels Arden Oplev), Antboy (2013; r. Ask Hasselbalch; spol. 
nám.), kriminální thrillery podle předloh Jussiho Adler-Olsena Žena v kleci (2013, Kvinden i 
buret; r. Mikkel Nørgaard), Zabijáci (2014, Fasandraeberne; r. Mikkel Nørgaard) a Vzkaz v 
láhvi (2016, Flaspost fra P; r. Hans Petter Moland); (režie a scénář, či podíl na něm, není-li 
uvedeno jinak) kr. filmy De vendte aldrig hjem (1997, Nikdy se nevrátí) a Woyzecks sidste 
symfoni (2001, Vojckova poslední symfonie; + herec), politický thriller ze zákulisí 
parlamentních voleb podle románu Nielse Krauseho-Kjaera Kongekabale (2004, Královská 
hra), dobrodružná rodinná fantasy o souboji čtveřice hrdinů na život a na smrt se silami 
zla, De fortabte sjaeles Ø (2007, Ostrov ztracených duší – TV), laskavý a vtipný portrét 
generace mužů, vyvlékajících se z velkých závazků a hledajících odpovědi na zásadní otázky 
o životě a lásce, Sandheden om maend (2010, Pravda o mužích – TV), historická freska 
podle románu Bodil Steensen-Lethové o lásce mezi německým lékařem Johannem 
Struenseem a královnou Karolinou Matyldou, odehrávající se v letech 1766-83, Královská 
aféra (2012, En kongelig affaere), sci-fi fantasy horor podle knižní série Stephena Kinga The 
Dark Tower (2017, Temná věž). -fik- 
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Vzpomeň si 
barevný, psychologický, thriller, road movie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby 
Digital, délka – 95 min. 
 
Původní název: Remeber. Země původu: Kanada, SRN. Výrobce: Robert Lantos. Pro 
Serendipity Point Films. Ve spolupráci: Distant Horizon, Detalle, Egoli Tossell Film, Telefilm 
Canada. Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 21.4.2016. Mluveno: anglicky, německy (titulky). – 
Temná pravda vychází najevo. 
 
Distribuce: APK Cinema Service.  
 
AUTOŘI: Režie: Atom Egoyan. Scénář: Benjamin August. Kamera: Paul Sarossy. Architekt: 
Matthew Davies. Návrhy kostýmů: Debra Hansonová. Masky: Adrien Morot (návrhy masek). 
Střih: Christopher Donaldson. Zvuk: Bernhard Joest. Výkonná produkce: Mark Musselman, 
Anant Singh, Moises Cosio, Michael Porter, Jeff Sagansky, D. Matt Geller, Lawrence 
Guterman. Producent: Robert Lantos, Ari Lantos. Koproducent: Jens Meurer, Paula 
Devonshireová. Vizuální efekty: Geoff D.E. Scott (supervize), Intelligent Creatures. Zvláštní 
efekty: Brock Jolliffe (koordinátor). Hudba: Mychael Danna. Použitá hudba: různé skladby 
(výňatky z děl Richarda Wagnera a Felixe Mendelssohna Bartholdyho). Koordinátor 
kaskadérů: Alison Reidová. 
 
Hrají: Christopher Plummer (Zev Guttman), Bruno Ganz (Rudy Kurlander 1), Jürgen 
Prochnow (Rudy Kurlander 4), Heinz Lieven (Rudy Kurlander 2), Henry Czerny (Charles 
Guttman), Dean Norris (John Kurlander), Martin Landau (Max), James Cade (majitel obchodu 
se zbraněmi), Peter DaCunha (Tyler), Sofia Wellsová (Molly), Jane Spidellová (Kristin 
Kurlanderová), Stefani Kimberová (Inge Kurlanderová), Kim Robertsová (Paula), Amanda 
Smithová (Cele).  
 
České titulky: neuvedeno. 
 
Kanadský filmař arménského původu Atom Egoyan zpracoval ve snímku Vzpomeň si téma 
lovu na bývalého nacistu, které scenárista Benjamin August ozvláštnil tím, že devadesátiletý 
protagonista trpí postupující stařeckou demencí a má kvůli tomu problémy. Psychologický 
thriller je kombinován s žánrem road movie. – Bývalý koncentráčník z Osvětimi Zev Guttman 
tajně opustí domov seniorů a podle pokynů invalidního přítele a rovněž někdejšího 
osvětimského vězně Maxe se kvůli pozdní pomstě vydá najít nacistu Otto Wallische, který v 
koncentráku zlikvidoval jejich rodiny. Muž údajně žije pod jménem Rudy Kurlander. V úvahu 
přicházejí čtyři lidé toho jména. Zev si opatří zbraň. V Clevelandu s ní ohrožuje prvního 
Kurlandera. Ten však za války sloužil v Severní Africe. Druhý Rudy žije v domově důchodců; 
byl sice v Osvětimi, ale jako vězeň, protože je homosexuál. Místo třetího Kurlandera se Zev v 
domě plném fašistických symbolů setká s jeho synem, šerifem Johnem. Pochopí, že Johnův 
otec byl v té době příliš mladý, aby mohl sloužit v koncentráku. Při hádce je John náhodou 
zastřelen. V domě čtvrtého Kurlandera pozná Guttman nacistův hlas. Nutí ho, aby se přiznal. 
Muž byl blockführerem, avšak obviní návštěvníka, že právě on se jmenoval Otto Wallisch. Na 
konci války spolu z lágru utekli. Zev ho zabije a pak se sám zastřelí. Max sleduje zprávy o 
události; znal Guttmanovu skutečnou identitu... 
 
ATOM EGOYAN (vl. jm. Atom Yeghoyan, nar. 19.7.1960, Káhira) pocházel z rodiny 
arménských umělců, kteří provozovali obchod s nábytkem. Vyrůstal ve městě Victoria v 
Britské Kolumbii, kam jeho rodiče emigrovali v roce 1962. Vystudoval mezinárodní vztahy a 
hru na klasickou kytaru na Torontské univerzitě (1982), kde se aktivně věnoval divadlu a 
pokoušel se psát vlastní hry, ovlivněné tvorbou Samuela Becketta a Harolda Pintera. V té 
době začal také natáčet pro vlastní společnost Ego Art Film krátké snímky. Jeho celovečerní 
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filmy, zabývající se tématy rodiny a jejího rozpadu nebo mezilidských vztahů a sexu i 
všudypřítomnými rozpory mezi realitou a jejím odrazem v naší mysli, získaly řadu ocenění: 
Odhadce (Zvláštní cena poroty na MFF v Moskvě, Zlatý klas na MFF ve Valladolidu), Exotica 
(Cena FIPRESCI na MFF v Cannes, kanadské výroční ceny Genie za nejlepší film, scénář a režii), 
Feliciina cesta (Genie za scénář), Ararat (Cena za režii na MFF v Durbanu, Velká cena na MFF v 
Jerevanu, Genie za nejlepší film), Pravda nebo lež (Genie za scénář), Obdiv (Cena ekumenické 
poroty na MFF v Cannes, Zvláštní uznání poroty za nejlepší kanadský film na MFF v Torontu). 
Nejlepším Egoyanovým dílem se stal jeho první pokus o adaptovanou látku, přepis románu 
Russella Bankse Sladké zítřky (mj. Velká cena poroty, Cena ekumenické poroty a Cena 
FIPRESCI na MFF v Cannes, Genie za nejlepší film a režii, Cena ISA za nejlepší zahraniční film, 
oscarové nominace za scénář a režii). Režíroval také epizody seriálů Friday the 13th (Pátek 
třináctého – TV), Alfred Hitchcock Presents (Alfred Hitchcock uvádí – TV) a The Twilight Zone 
(Pásmo soumraku – TV). Obklopil se týmem stálých spolupracovníků, k nimž patří jeho 
manželka, herečka libanonsko-arménského původu Arsinée Khanjianová, kameraman Paul 
Sarossy, střihačka Susan Shiptonová a skladatel Mychael Danna. Za své dílo dostal mj. Řád 
Kanady (1999; 2015). Kromě filmů režíruje i na jevišti, jednak opery (Salome, Pokus doktora 
Oxe, Valkýra, Cosi fan tutte), ale rovněž dramatickou tvorbu (Eh Joe, Kruté a něžné), a vytváří 
umělecké instalace pro různá muzea a výstavy. Věnoval se také pedagogické činnosti na 
Torontské univerzitě, na Ryersonově univerzitě a při letních kurzech na Evropské 
postgraduální škole (EGS) ve Švýcarsku. Egoyan žije s manželkou, kterou poznal při natáčení 
svého celovečerního debutu, a synem Arshilem v Torontu. Mladší sestra Eve Egoyanová je 
známou koncertní pianistkou. – Filmografie: (neúplná; krátké filmy; scénář a režie, není-li 
uvedeno jinak) Lust of a Eunuch (1978, Chtíč eunucha; + kam., střih), Howard in Particular 
(1979, Především Howard; + kam., střih), After Grad With Dad (1980, Po promoci s tátou; + 
kam., střih), Peep Show (1981; + kam., střih), Open House (TV-1982, Otevřený dům; + kam., 
střih), dok. Ceremony & Allegory of the Medieval Hunt (1984, Etiketa a alegorie středověkého 
lovu; + prod.), Men: Passion Playground (1985, Muži: Hřiště vášně; + kam., střih, zvuk), 
Looking for Nothing (TV-1988, Nehledám nic), dok. A Portrait of Arshile (1995, Arshileův 
portrét; + spol. kam., hlas), The Line (2000, Fronta), Diaspora (2001; + střih); (celovečerní 
filmy; režie, není-li uvedeno jinak) příběh mladíka z dysfunkční rodiny, vydávajícího se za 
ztraceného syna arménských manželů, Next of Kin (1984, Příbuzný; + sc., střih, prod., herec), 
drama boxera irského původu, přinuceného pomáhat IRA, In This Corner (TV-1985, V tomto 
rohu), portrét odcizených vztahů mezi členy jedné rodiny Family Viewing (1987, Rodinné 
video; + sc., spol. střih, prod.), příběh hotelového údržbáře, který chce být hercem, ale živí se 
jako gigolo, Speaking Parts (1989, Vedlejší role; + sc., spol. prod., herec – TV) s Michaelem 
McManusem, černá komedie o voyeurském zaměstnanci pojišťovny The Adjuster (1991, 
Odhadce; + sc., spol. prod. – TV) s Eliasem Koteasem, epizoda En passant (Mimochodem; + 
sc.) z filmu Montréal vu par... (TV-1992, Montreal očima...), skutečný příběh kanadského 
hokejisty, který se po skončení kariéry dostal do potíží se zákonem, Gross Misconduct: The 
Life of Brian Spencer (TV-1993, Nesportovní chování: Život Briana Spencera), příběh 
fotografa v Arménii, který je tak ponořen do své práce, že nevnímá, co se kolem něho děje, 
Calendar (1993, Kalendář; + sc., střih, prod., herec – TV), v němž hrál hlavní roli, drama lidí, 
spjatých s nočním erotickým klubem, Exotica (1994, Exotica; + sc., spol. prod.) s Brucem 
Greenwoodem, Eliasem Koteasem a Miou Kirshnerovou, působivý záznam událostí v malém 
městečku po tragické nehodě školního autobusu The Sweet Hereafter (1997, Sladké zítřky; r. 
Atom Egoyan; + sc., spol. prod. – TV) s Ianem Holmem v roli právníka, snažícího se probudit 
pozůstalé z letargie, střm. hudební snímek Bach Cello Suite #4: Sarabande ze série Yo-Yo 
Ma Inspired by Bach (TV-1997), adaptace románu Williama Trevora o irské dívce, hledající 
svého britského milence, Felicia’s Journey (1999, Feliciina cesta; + sc. – TV) s Elaine 
Cassidyovou a Bobem Hoskinsem, adaptace hry Samuela Becketta Krapp’s Last Tape (TV-
2000, Poslední páska; + střih) s Johnem Hurtem, drama režiséra, natáčejícího film o turecké 
genocidě Arménů, Ararat (2002; + sc., spol. prod. – V) s Charlesem Aznavourem, příběh 
mladé novinářky, pátrající po okolnostech dávného rozchodu oblíbené dvojice televizních 
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komiků, Where the Truth Lies (2005, Pravda nebo lež; + sc., spol. prod. – V) s Alison 
Lohmanovou, Kevinem Baconem a Colinem Firthem, dok. esej z cesty po Libanonu Citadel 
(2006, Citadela; + sc., kam., střih, prod., herec), segment Artaud Double Bill (Artaudův 
dvojprogram; + sc.) z kolektivního filmu Chacun son cinéma (2007, Každému jeho film), 
drama studenta, snažícího se přijít na kloub rodinné tragédii, Adoration (2008, Obdiv; + sc., 
spol. prod.), remake francouzského filmu Žena mého muže o lékařce, která si najme 
prostitutku, aby otestovala manželovu věrnost, Chloe (2009, Pokušení – V) s Julianne 
Mooreovou, Amandou Seyfriedovou a Liamem Neesonem, epizoda Yerevan (Jerevan; + sc.) 
z brazilského povídkového filmu Mundo invisível (2012, Neviditelný svět), soudní drama 
podle kontroverzního případu z Arkansasu roku 1993 o třech mladících, obviněných ze 
satanských vražd malých chlapců, Devil’s Knot (2013, Ďáblův uzel) s Reese 
Witherspoonovou a Alessandrem Nivolou v úlohách rodičů jedné z obětí, drama The 
Captive (2014, Zajatkyně; + nám., spol. sc., spol. prod.) s Ryanem Reynoldsem v roli otce 
unesené dívky, drama starce, pátrajícího po muži, zodpovědném za smrt jeho rodiny v 
koncentračním táboře, Vzpomeň si (2015, Remember) s Christopherem Plummerem; 
(herec) Knock! Knock! (1985, Ťuk! Ťuk!; r. Bruce McDonald), La boîte à soleil (1988, Krabice 
na slunce; r. Jean Pierre Lefebvre), Camilla (1994; r. Deepa Mehtaová), The Stupids (1996, 
Blbouni; r. John Landis – TV), Barney’s Version (2010, Barneyho ženy; r. Richard J. Lewis – 
V); (výkonná produkce či podíl na ní) Curtis’s Charm (1995, Curtisovo kouzlo; r. John 
L’Ecuyer), Babyface (1998, Neviňátko; r. Jack Blum), Jack & Jill (1998; r. John Kalangis), dok. 
Gambling, Gods and LSD (2002, Hazard, bohové a LSD; r. Peter Mettler), Luck (2003, Štěstí; 
r. Peter Wellington), The Saddest Music in the World (2003, Nejsmutnější hudba světa; r. 
Guy Maddin), Foolproof (2003, Neprůstřelný plán; r. William Phillips – V), Mouth to Mouth 
(2004, Z úst do úst; r. Alison Murrayová – TV), Sabah (2005; r. Ruba Naddaová), Away from 
Her (2006, Daleko od ní; r. Sarah Polleyová – V). -mim- 
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Warcraft: První střet 
barevný, dobrodružný, fantasy, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX, zvuk – 5.1, 7.1 
(Dolby Atmos/Dolby Vision), dlouhý – 123 min. 
 
Původní název: Warcraft. Země původu: USA, Japonsko. Výrobce: Legendary Pictures, 
Blizzard Entertainment, Atlas Entertainment. Pro Legendary Pictures, Universal Pictures. Ve 
spolupráci: Dentsu, Fuji Television Network. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 9.6.2016. 
Mluveno: anglicky (titulky – 2-D, IMAX), česky (dabováno – 2-D, 3-D). – Dva světy. Jeden 
osud. 
 
Distribuce: CinemArt (do 9.6.2019). 
 
AUTOŘI: Režie: Duncan Jones. Pomocná režie: Tom Struthers (II. režie). Předloha: 
počítačová hra společnosti Blizzard Entertainment Warcraft (1994). Scénář: Charles Leavitt, 
Duncan Jones. Kamera: Simon Duggan. Druhá kamera: Stewart Whelan. Architekt: Gavin 
Bocquet. Návrhy kostýmů: Mayes C. Rubeoová. Masky: Connie Parkerová (design), Howard 
Lau (design), Adrien Morot, Sanna Seppanenová (účesy). Střih: Paul Hirsch. Zvuk: Eric Batut, 
Harry Cohen (design zvukových efektů). Výkonná produkce: Jillian Shareová, Brent 
O’Connor, Michael Morhaime, Paul Sams, La Peikang, Edward Cheng, Qian Shimu, Wang 
Zhonglei. Producent: Charles Roven, Thomas Tull, Jon Jashni, Alex Gartner, Stuart Fenegan. 
Koproducent: Chris Metzen, Nick Carpenter, Rob Pardo, Rebecca Steel Rovenová. Animace: 
Hal Hickel (supervize), Industrial Light & Magic. Vizuální efekty: Bill Westenhofer (supervize), 
Jeff White (supervize), Jason Smith (supervize), Industrial Light & Magic, Hybride, Rodeofx, 
Base FX, Medusa Performance Capture. Zvláštní efekty: Cameron Waldbauer (supervize), 
Brad Zehr (supervize). Hudba: Ramin Djawadi. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Hudební dramaturgie: Peter Afterman (hudební supervize), Margaret Yenová (hudební 
supervize). Choreografie: Terry Notary (choreografie pohybu). Koordinátor kaskadérů: Tom 
Struthers, Roger Yuan (souboje), Andre Tricoteux (souboje).  
 
Hrají: Travis Fimmel (Anduin Lothar), Paula Pattonová (Garona), Ben Foster (Medivh), 
Dominic Cooper (král Llane Wrynn), Toby Kebbell (Durotan/Antonidas), Ben Schnetzer 
(Khadgar), Rob Kazinsky (Orgrim), Clancy Brown (Blackhand), Daniel Wu (Gul’dan), Ruth 
Neggaová (lady Taria), Anna Galvinová (Draka), Callum Keith Rennie (Moroes), Burkely 
Duffield (Callan), Ryan Robbins (Karos), Dean Redman (Varis/Frostwolf v kleci), (neuvedena) 
Glenn Closeová (Alodi). 
 
Dabing: Marek Holý (Anduin Lothar), Sabina Laurinová (Garona), Filip Blažek (Medivh), 
Ondřej Brzobohatý (král Llane Wrynn), Bohdan Tůma (Durotan), Viktor Dvořák (Khadgar), 
Petr Pospíchal (Orgrim), Pavel Šrom (Blackhand), Zdeněk Žák (Gul’dan), Kateřina Peřinová 
(Lady Taria), Dana Morávková (Draka), Ladislav Cigánek (Moroes), Jan Battěk (Callan), Marek 
Libert (Karos), Zuzana Slavíková (Alodi).  
 
České titulky: František Fuka. Překlad české verze: Petr Horák. Režie české verze: Petr 
Pospíchal (Barrandov Studio).  
 
Série Warcraft od firmy Blizzard Entertaiment se stala jednou z nejúspěšnějších fantasy her v 
historii; kouzlu a mytologii propadlo více než sto milionů hráčů. Filmová „adaptace“ 
Warcraft: První střet je po sci-fi snímku Moon (2009) a sci-fi thrilleru Zdrojový kód (2011, 
Source Code) třetím filmem režiséra Duncana Jonese. – Z umírající planety Draenor dorazí 
kouzelným portálem do mírumilovného Azerothu Horda, tedy svalnatí, obrovití, ozbrojení 
orkové s vražednými drápy, vedení zlovolným Gul’danem, který ovládá černou magii 
zeleného felu. Mezi nimi je klan Frostwolfů s náčelníkem Durotanem, jeho družkou Drakou a 
novorozeným synkem. Horda vypaluje vesnice, zabíjí a také se zmocňuje obyvatel. Gul’dan 
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ze zajatců vysává energii, kterou živí fel, a potřebuje ji pro zbytek Hordy k otevření Velké 
brány, kterou zde orkové budují. Král Llane pošle svého švagra, velitele Anduina Lothara, do 
věže Karazhanu pro Strážce Medivha, který má chránit království. Lothar s sebou vezme 
mladého mága Khadgara (zběhlého z řádu Kirin Tor), jenž u zabitých vojáků objeví magii 
zeleného felu. - V Elwynnském lese lidé s pomocí Strážcovy magie zvítězí nad orky a zajmou 
míšenku člověka a orka Garonu. Tak zjistí, kdo je vlastně napadl; dosud o orcích neslyšeli. 
Garona se přidá k lidem. Durotan se s nimi chce tajně dohodnout. Jenže setkání s Llanem 
překazí kvůli zradě Durotanova druha Orgrima Gul’danovi věrní. Před Lotharem ork 
Blackhand zabije jeho syna Callama. Gul’dan Durotana uvězní a poručí vyvraždit jeho klan. 
Draka před smrtí pošle synka v košíku po vodě. Khadgar pozná, že Medivha nakazil zelený fel, 
ale král tomu nevěří. Lidé pochopí, že musejí zabránit otevření Velké brány, u které se 
odehraje rozhodující bitva. Zatím Lothar (kterého král postavil mimo službu) a Khadgar 
svedou v Karazhanu boj se zrádným Strážcem. Lidé prohrávají. Llane pochopí, že jen jeho 
smrt může přinést mír a zároveň „očistit“ Garonu v očích orků. Když se Llanea chce zmocnit 
Blackhand, Garona proti své vůli krále zabije. Bitva skončí. Medivh zemře. Lothar na 
gryfonovi odveze Llaneovo tělo z bojiště. Gul’dan zabije v souboji Durotana. Použije však 
kouzla, což tradice nepřipouští. V hlavním městě Stormwindu na panovníkově pohřbu 
přísahá Lothar pomstu. Ví, že Llanea zabila Garona, s níž se sblížil; neví však, že to bylo na 
královu žádost. Košík s Durotanovým synkem uvízne u břehu... – Neuzavřený děj jasně 
naznačuje další pokračování. Filmaři přistoupili k předloze se záměrem nezklamat ani 
příznivce hry, ani diváky, kteří se s mytologií Warcraftu nesetkali. Rozhodli se začít od 
kolébky a vrátili se na počátek příběhu Warcraft: Orkové a lidé (zatímco v samotné hře od 
doby, v níž se film odehrává, uplynulo třicet let). Postavy, soužití různých ras i prostředí 
připomínají tolkienovský svět. Napínavý, drsný příběh má i humorné a dojemné momenty, 
odlehčené ironickými poznámkami, a zároveň je vizuálně opulentní podívanou, věrnou herní 
předloze. Dvouapůlmetroví orkové byli vytvořeni technologií motion capture. –kat- 
 
DUNCAN JONES (vl. jm. Duncan Zowie Haywood Jones, nar. 30.5.1971, Beckenham, 
Bromley, Londýn) je synem hudební legendy Davida Bowieho (1947-2016) a jeho první 
ženy, americké modelky Angie Barnettové (nar. 1949). Po rozvodu rodičů vyrůstal s otcem. 
Vzdělání získal na Mezinárodní škole ve švýcarském Lausanne a ve skotské internátní škole 
Gordonstoun. Absolvoval bakalářská studia filozofie na College of Wooster v americkém 
Ohiu a nakonec Londýnskou filmovou školu (2001). Režíroval reklamní spoty, např. 
známou kampaň pro módní značku French Connection (2006). V hraném filmu debutoval 
pozoruhodnou sci-fi Moon, která mu přinesla několik výročních ocenění, mj. Cenu BAFTA 
pro debutujícího britského filmaře, Britskou nezávislou filmovou cenu pro debutujícího 
režiséra (Cena Douglase Hickoxe), Cenu londýnských filmových kritiků pro průlomového 
britského filmaře a také vavříny na řadě menších festivalů (Edinburgh, Athény, Dinard, 
Sitges, Gérardmer). Fantastickému žánru zůstal věrný, ale svá další díla už realizoval v 
Hollywoodu. Od listopadu 2012 je jeho manželkou fotografka filipínského původu Rodene 
Ronquilloová, s níž má syna. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) absolventský kr. f. 
o nájemném zabijákovi budoucnosti Whistle (2001, Pískání; + sc., spol. prod.), komorní 
příběh astronauta, dohlížejícího na odvrácené straně Měsíce na těžbu hélia, který před 
koncem mise zjišťuje nečekanou pravdu o své práci, Moon (2009, Moon; + nám.) s 
výtečným výkonem Sama Rockwella, sci-fi thriller o muži, který má v paralelní realitě 
zabránit teroristickému útoku, Zdrojový kód (2011, Source Code) s Jakem Gyllenhaalem, 
výpravná fantasy podle stejnojmenné počítačové hry Warcraft: První střet (2016, Warcraft; 
+ spol. sc.).  -mim- 
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X-Men: Apokalypsa 
barevný, akční, fantasy, komiksový, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, 3-D, IMAX, zvuk – 
5.1, 7.1. (Dolby Atmos), délka – 144 min. 
 
Původní název: X-Men: Apocalypse. Země původu: USA. Výrobce: Bad Hat Harry, Kinberg 
Genre, Hutch Parker, Donners’ Company. Pro Twentieth Century Fox. Ve spolupráci s Marvel 
Entertainment and TSG Entertainment. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 19.5.2016. 
Mluveno: anglicky, německy, polsky, egyptsky (starověk), arabsky (titulky – 2-D), česky 
(dabováno – 2-D, 3-D, IMAX). – Nejsilnější přežijí. 
 
Distribuce: CinemArt (do 19.11.2017). Lokace: Montréal, Québec. 
 
AUTOŘI: Režie: Bryan Singer. Pomocná režie: Brian Smrz (II. režie). Námět: Bryan Singer, 
Simon Kinberg, Michael Dougherty, Dan Harris. Scénář: Simon Kinberg. Kamera: Newton 
Thomas Sigel. Druhá kamera: Larry Blanford. Architekt: Grant Major. Návrhy kostýmů: 
Louise Mingenbachová. Masky: Rita Ciccozziová, Félix Larivière (účesy), Adrien Morot 
(supervize - zvláštní maskérské efekty), John Rosengrant (supervize prostetiky), Legacy 
Effects (prostetika). Střih: John Ottman, Michael Louis Hill. Zvuk: Patrick Rousseau, Craig 
Berkey (design). Výkonná produkce: Stan Lee, Todd Hallowell, Josh McLaglen. Producent: 
Simon Kinberg, Bryan Singer, Hutch Parker, Lauren Shuler Donnerová. Koproducent: Jason 
Taylor, John Ottman, Blondel Aidoo. Vizuální efekty: John Dykstra (design), MPC, Digital 
Domain, Rising Sun Pictures, Cinesite, Raynault, Hydraulx, Mels Studios, Exceptional Minds, 
BUF, Lola. Zvláštní efekty: Steve Hamilton (supervize). Zvláštní maskérské efekty: Adrien 
Morot. Hudba: John Ottman. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: 
Jeff Habberstad, Nick Brandon, Paul Leonard, James M. Churchman, Mike Scherer, Trevor 
Habberstad.  
 
Hrají: James McAvoy (profesor Charles Xavier), Michael Fassbender (Erik 
Lensherr/Magneto), Jennifer Lawrenceová (Mystique/Raven), Oscar Isaac (En Sabah 
Nur/Apocalypse), Nicholas Hoult (Hank McCoy/Beast), Rose Byrneová (agentka CIA Moira 
MacTaggertová), Evan Peters (Peter Maximoff/Quicksilver), Tye Sheridan (Scott 
Summers/Cyclops) Sophie Turnerová (Jean Greyová), Olivia Munnová (Psylocke), Kodi Smit-
McPhee (Kurt Wagner/Nightcrawler), Lucas Till (Alex Summers/Havok), Alexandra Shippová 
(Ororo/Storm), Josh Helman (plukovník Stryker), Ben Hardy (Angel), Lana Condorová 
(Jubilee), Željko Ivanek (vědec Pentagonu), Ally Sheedyová (Scottova učitelka), Hugh Jackman 
(Logan/Wolverine), John Ottman (zmatený technik), Stan Lee (Stan Lee).  
 
České titulky: František Fuka, Petr Finkous.  
 
Dabing: Lubomír Olšovský (profesor Charles Xavier), Martin Stránský (Erik 
Lensherr/Magneto), Terezie Taberyová (Mystique/Raven), Jiří Ployhar (En Sabah 
Nur/Apocalypse), Petr Neskusil (Hank McCoy/Beast), Klára Sochorová (agentka CIA Moira 
MacTaggertová), Marek Holý (Peter Maximoff/Quicksilver), Karel Heřmánek ml. (Scott 
Summers/Cyclops), Pavlína Kostková Dytrtová (Jean Greyová), Martin Kubačák (Alex 
Scott/Havok). 
 
Překlad české verze: Petr Finkous. Dialogy české verze: neuvedeno. Režie české verze: Petr 
Pospíchal (Barrandov Studio).  
 
Adaptace komiksu Stana Leeho X-Men (2000, X-Men; r. Bryan Singer) se stala první částí 
úspěšné trilogie. Následovaly filmy X-Men 2 (2003, X2; r. Bryan Singer) a X-Men: Poslední 
vzdor (2006, X-Men: The Last Stand; r. Brett Ratner), vznikla série X-Men Origins: Wolverine 
(2009, X-Men Origins: Wolverine; r. Gavin Hood), Wolverine (2013, Wolverine; r. James 
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Mangold), prequel X-Men: První třída (2011, X-Men: First Class; r. Matthew Vaughn), 
objasňující, jak se budoucí Profesor X, Charles Xavier, a Eric Lensherr seznámili, jak mutanti 
za kubánské krize zachránili svět a jak se stali na čas obdivovanými hrdiny, a X-Men: Budoucí 
minulost (X-Men: Days of Future past; r. Bryan Singer), odehrávající se v budoucnosti i v 
minulosti. Další snímek v režii Bryana Singera X-Men: Apokalypsa se po krátkém prologu 
odehrává na počátku osmdesátých let. – 3600 let před naším letopočtem ve starověkém 
Egyptě překazí skupinka spiklenců obřad přerodu mutanta En Sabaha Nura (Apocalypsa), 
který zůstane pohřben v troskách pyramidy. – 1983. Škola Charlese Xaviera pro nadané děti 
prosperuje. Alex (Havelok) sem přiveze svého bratra Scotta, aby se naučil ovládat svoji 
schopnost (jeho oči vysílají vražedné laserové paprsky). - Mystique pracuje na vlastní pěst ve 
východním Berlíně. Osvobodí na ilegálních zápasech modře zbarveného Kurta. Mutant má 
schopnost teleportace a svede vítězný boj s okřídleným favoritem Angelem. - Eric Lensherr 
(Magneto) pracuje jako slévárenský dělník v Pruszkówě. Má ženu a dceru. - V Káhiře agentka 
Moira MacTaggartová odhalí uctívače Apocalypsa. Nechtíc způsobí, že mutant ožije. Země se 
zatřese. Mladá telepatka Jean Greyová v Xavierově škole má vizi konce světa. Profesor zjistí, 
že epicentrum bylo v Káhiře a že tam byla Moira. Byl do ní zamilovaný, ale vzpomínky na 
jejich spolupráci (X-Men: První třída) jí vymazal. Spojí se s ní. Eric náhodou prozradí své 
schopnosti mutanta a přijde o ženu a dceru. - Apocalypse získá čtyři pomocníky: mutantku 
Ororo (Storm), Angela, Psylocke a Magneta. Toho právě hledá i Mystique u Xaviera. - 
Apocalypse odpálí do vesmíru všechny jaderné zbraně na Zemi, zdemoluje Xavierovu školu a 
profesora unese do Káhiry. Žáky zachrání díky svým kinetickým schopnostem Ericův 
nepoznaný syn Peter Maximoff/Quicksilver. Záhy tu přistane komando CIA s plukovníkem 
Strykerem a unese Hanka/Beasta, Mystique a Moiru. Do letadla Kurt nepozorovaně dostane 
Jean a Scotta. Ti pak na tajné základně CIA na Aljašce zajatce osvobodí. Také pustí z klece 
Wolverina, z něhož se CIA snažila udělat vraždící monstrum. Apocalypse chce na sebe 
přenést Charlesovy telepatické schopnosti, zničit přelidněnou Zemi a s přeživšími nastolit 
nový řád. Málem se mu to podaří, ale Magneto a Storm se v rozhodující chvíli obrátí proti 
němu, zasáhnou Raven, Kurt, Scott, Hank a hlavně Jean. Když je po všem, Charles vrátí Moiře 
vzpomínky. Jean a Eric obnoví školu. Eric se pak rozloučí, Raven zde zůstane. – Stejně jako X-
Men: Budoucí minulost zachovává snímek styl komiksového vyprávění, které je tentokrát 
mnohem přímočařejší. Nescházejí odkazy na minulé díly a po závěrečných titulcích nechybí 
stejně jako vždy již tradiční avízo na pokračování. –kat- 
 
BRYAN SINGER (vl. jm. Bryan Jay Singer, nar. 17.9.1965, New York) vyrůstal v New Jersey 
jako adoptivní dítě a už od mládí natáčel amatérské 8mm filmy. Dva roky studoval film na 
newyorské Škole vizuálního umění (SVA) a pak absolvoval studia kritiky na filmové fakultě 
Jihokalifornské univerzity (USC; 1989). Ohlas jeho autorského krátkého filmu Lion’s Den 
(Jáma lvová), v němž hrál jeho přítel ze střední školy Ethan Hawke a v němž sledoval osudy 
pěti středoškoláků půl roku po maturitě, mu umožnil financování další tvorby. Často 
spolupracoval s kameramanem Newtonem Thomasem Sigelem a s kamarády z dětských 
let, střihačem a skladatelem Johnem Ottmanem a scenáristou Christopherem 
McQuarriem. Jeho celovečerní prvotina Veřejný kanál získala Velkou cenu poroty ex aequo 
na FF Sundance a Cenu kritiků na FF v Deauville a další snímek Obvyklí podezřelí dostal mj. 
Cenu za režii na MFF v Seattlu, Stříbrnou cenu na MFF v Tokiu a Oscary za původní scénář a 
mužský herecký výkon ve vedlejší roli. V Hollywoodu se prosadil sérií komiksových 
adaptací X-Men, ale po komerčním fiasku nákladného remaku Supermana se víc věnoval 
televizní tvorbě. V rámci vlastní výrobní společnosti Bad Hat Harry (nazvané podle repliky z 
jeho oblíbeného filmu Čelisti) se podílel na úspěšných seriálech House M.D. (2004-12, Dr. 
House; + spol. režie, herec – TV), za nějž byl čtyřikrát nominován na Cenu Emmy, Dirty Sexy 
Money (2007-09, Sexy špinavé peníze), H+ (2011-13), uvedeném na internetu, Black Box 
(2014, Černá krabice) a Battle Creek (2015; + spol. režie). Neskrývá svou bisexualitu, byl 
např. výkonným producentem biografického dokumentu o zakladateli hnutí za osvobození 
gayů Vitu Russoovi. Na jaře 2014 byl spolu s dalšími obviněn ze zneužití nezletilého chlapce 
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v 90. letech, ale případ se k soudu nedostal. V lednu 2015 se mu ze vztahu s herečkou 
Michelle Clumieovou narodil syn. Jeho sestřenicí z druhého kolena je herečka Lori 
Singerová. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh mladíka, který na malém 
městě vzbudí pozdvižení kritickým kabelovým programem, Public Access (1992, Veřejný 
kanál; + spol. sc., spol. prod.), kriminální šaráda Obvyklí podezřelí (1995, The Usual 
Suspects; + spol. prod.) s Gabrielem Byrnem, Beniciem Del Torem a Kevinem Spaceym, 
thriller podle novely Stephena Kinga Nadaný žák (1997, Apt Pupil; + spol. prod.) s Ianem 
McKellenem, filmová adaptace úspěšného komiksu X-Men (2000, X-Men; + spol. nám.) a 
jeho pokračování X-Men 2 (2003, X2; + spol. nám., spol. prod., herec), nová verze 
populárního komiksu Superman se vrací (2006, Superman Returns; + spol. nám., spol. 
prod.), neprodaný pilotní snímek Football Wives (TV-2007, Fotbalové manželky; + spol. 
prod.), rekonstrukce nezdařeného atentátu na Hitlera Valkýra (2008, Valkyrie; + spol. 
prod.) s Tomem Cruisem v úloze plukovníka von Stauffenberga, neprodaný pilotní snímek 
Mockingbird Lane (TV-2012; + spol. prod.), dobrodružná fantasy Jack a obři (2013, Jack the 
Giant Slayer; + spol. prod.), komiksové pokračování X-Men: Budoucí minulost (2014, X-
Men: Days of Future Past; + spol. prod.), pocta divadelnímu muzikálu Broadway 4D (2015; 
+ spol. prod.), další díl X-Men: Apokalypsa (2016, X-Men: Apocalypse; + spol. nám., spol. 
prod.); (neúplná; podíl na výkonné produkci či produkci, není-li uvedeno jinak) Cannes 
Man (1996; r. Richard Martini, Susan Shapiroová; herec), Burn (1998, Spáleniště; r. Scott 
Storm), Star Trek: Nemesis (2002; r. Stuart Baird; herec – V), The Triangle (TV-2005, Záhada 
bermudského trojúhelníku; r. Craig R. Baxley; + spol. nám. – TV), dok. Look, Up in the Sky! 
The Amazing Story of Superman (TV-2006, Podívejte, tam nahoře! Úžasný příběh 
Supermana; r. Kevin Burns; + herec), Trick ’r Treat (2007, Halloweenská noc; r. Michael 
Dougherty – V), dok. Valkyrie: The Plot to Kill Hitler (2008, Valkýra; r. Kevin Burns; + herec 
– TV), X-Men: První třída (2011, X-Men: First Class; r. Matthew Vaughn; + spol. nám.), dok. 
Vito (2011; r. Jeffrey Schwarz), Youwantme2killhim? (2013, Chceš, abych ho zabil?; r. 
Andrew Douglas), The Taking of Deborah Logan (2014, Šílenství Debory Loganové; r. Adam 
Robitel – V). -mim- 
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Za láskou vzhůru 
barevný, romantická komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 98 
min. 
 
Původní název: Un homme à la hauter. Země původu: Francie. Výrobce: VVZ Production, 
Gaumont, M6 Films. Koprodukce: San Sebastian Froissart, Creative Andina, Scope Pictures, 
Matthias Ehrenberg. S účastí: Canal Plus, M6, Ciné Plus, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
CNC. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 4.8.2016. Mluveno: francouzsky (titulky). – Láska 
roste v každé výšce. 
 
Distribuce: Bohemia Motion Picture. 
  
AUTOŘI: Režie: Laurent Tirard. Předloha: film Corazón de León (2013, Leonovo srdce; r. 
Marcos Carnevale, nám. Betiana Blumová, Marcos Carnevale, sc. Marcos Carnevale). Scénář: 
Laurent Tirard, Grégoire Vigneron. Kamera: Jérôme Alméras. Architekt: Françoise 
Dupertuisová. Návrhy kostýmů: Valérie Artigues-Cornoová. Střih: Valérie Deseineová. Zvuk: 
Éric Devulder, François Favard, Thomas Gauder, Agathe Hassenforderová. Výkonná 
produkce: Matthias Ehrenberg, José Levy. Producent: Vanessa van Zuylenová, Sidonie 
Dumasová. Koproducent: Genevieve Lemalová. Vizuální efekty: Alain Carsoux. Zvláštní 
efekty: Ronald Grauer. Hudba: Éric Neveux. Písně: Emilie Gassinová. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. 
 
Hrají: Jean Dujardin (Alexandre), Virginie Efiraová (Diana), Cédric Kahn (Bruno), Stéphanie 
Papanianová (Corale), César Domboy (Benji), Edmonde Franchiová (Monique), Manoëlle 
Gaillardová (Nicole), Bruno Gomila (Philippe). 
 
České titulky: Renáta Mlíkovská (Studio Soundwave).  
 
Romantická komedie Laurenta Tirarda Za láskou vzhůru je remakem úspěšného 
argentinského snímku Corazón de León (2013, Leonovo srdce) Marcose Carnevalea. – 
Atraktivní právnička Diane (175 cm), která si potrpí na vysoké podpatky, se právě po třech 
letech manželství rozvedla s Brunem, ale stále jsou společníky v advokátní kanceláři, kde s 
nimi pracuje loajální asistentka Corale. Diane zavolá architekt Alexandre; má její zapomenutý 
mobil. Sejdou se v kavárně. Žena zjistí, že muž je sice fešák, ale hodně malý (136 cm). Po 
seskoku padákem, který spolu hned absolvují, se začnou scházet. Alexandre je rozvedený a 
bydlí ve vile s dospělým (a vysokým) synem Benjim. Právě dohlíží v Liège na přístavbu opery, 
kterou navrhl. Diane představí přítele matce Nicole a nevlastnímu nedoslýchavému otci 
Philippeovi. Vztah postupně dostává trhliny. Alexandre má pocit, že se za něj milenka stydí, 
ona se navzdory snaze a empatii nedokáže přenést přes „veřejné mínění“. Když se mu Diane 
přizná k obavám ze společného života, rozejdou se. Oba se však trápí. Žena nakonec díky 
Corale a matce, která změnila názor, pochopí, že je Alexandre ten pravý. Aby jí uvěřil, že už 
se života s ním nebojí, seskočí padákem přímo na staveniště opery a vyzná se mu… - V 
divácky vděčné a uměřeně romantické komedii o tom, že srdci se nedá poroučet a že na 
vzhledu, respektive na výšce, nezáleží, si zahrál hlavní mužskou roli uvěřitelně digitálně 
„zmenšený“ Jean Dujardin (182 cm).-kat- 
  
LAURENT TIRARD (nar. 18.2.1967) vystudoval film na Newyorské univerzitě (NYU; 1989) a 
rok pracoval jako lektor v losangeleském studiu Warner Bros. V USA působil šest let jako 
korespondent francouzského filmového časopisu Studio Magazine, pro nějž pořizoval 
reportáže z natáčení, recenzoval filmy, referoval o aktuálních tématech a o dění v současné 
americké kinematografii a pořizoval rozhovory s významnými režiséry (např. Woody Allen, 
David Lynch, Martin Scorsese, David Cronenberg, bratři Coenové, Lars von Trier, Wim 
Wenders nebo Jean-Luc Godard). Z těchto interview sestavil knihu Moviemakers’ Master 



543 
 

Class: Private Lessons from the World’s Foremost Directors (2002), publikovanou v 
rozšířené podobě ve Francii ve dvou svazcích Leçons de cinéma I, II (2004, 2006), vydaných 
posléze i u nás pod názvem Lekce filmu (nakl. Dokořán, Praha 2014). Koncem 90. let se 
začal věnovat filmu jako tvůrce. Od psaní scénářů pro televizi (M6, TF1, France 2) brzy 
přešel i k vlastní režii, v níž tíhne ke komediálnímu žánru. Už prvními krátkými snímky 
zaujal na zahraničních festivalech (mj. New York, Telluride). Jeho celovečerní debut Lži a 
proradnosti získal Cenu Ringier pro evropský film na Festivalu evropských úsměvů v Mladé 
Boleslavi 2005. Kostýmnímu snímku Molière přiřkli svou cenu diváci pražského Festivalu 
francouzského filmu 2007, na němž byl Tirard hostem. Stejné přehlídky se zúčastnil i v roce 
2009, kdy uvedl Mikulášovy patálie. – Filmografie: (režie, scénář, či podíl na něm, není-li 
uvedeno jinak) kr. filmy De source sûre (1999, Důvěryhodné zdroje) a Demain est un autre 
jour (2000, Zítra je další den, + spol. prod.), komediální romance Mensonges et trahisons et 
plus si affinités… (2004, Lži a proradnosti), kr. filmy La pause (2005, Přestávka) a À 
consommer froid de préférence (2005, Spotřebujte zastudena) uvedené s jinými tituly v 
pásmu Tête de gondole (Hlava gondoly), historická komedie o životě slavného dramatika 
Molière (2006 - V), poetická adaptace humoristických knížek Reného Goscinnyho a kreslíře 
Jeana-Jacquesa Sempého o dobrodružstvích party školáků Mikulášovy patálie (2009, Le 
petit Nicolas), další příhody známých hrdinů, tentokrát v Británii Astérix a Obelix ve 
službách Jejího Veličenstva ve 3D (2012, Astérix & Obelix: Au service de sa Majesté), 
pokračování úspěšné rodinné komedie Mikulášovy patálie na prázdninách (2014, Les 
vacances du petit Nicolas) a remake argentinské romantické komedie o lásce mezi malým 
mužem a vysokou ženou Za láskou vzhůru (2016, Un homme à la hauter); (podíl na scénáři) 
Ton tour viendra (TV-2002, I na tebe dojde; r. Harry Cleven - TV), Mère, fille: mode 
d’emploi (TV-2002, Matka a dcera - návod k použití; r. Thierry Binisti), Mon vrai père (TV-
2004, Můj skutečný otec; r. Dominique Ladoge), Le plus beau jour de ma vie (2004, Nejlepší 
den mého života; r. Julie Lipinská), Prête-moi ta main (2006, Půjč mi svou ruku; r. Eric 
Lartigau - TV), Sans laisser de traces (2009, Beze stop; r. Grégoire Vigneron), Mike (2011; r. 
Lars Blumers).  -fik- 
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Začít znovu 
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 100 min. 
 
Původní název: L’avenir. Země původu: Francie, SRN. Výrobce: CG Cinéma, Arte France 
Cinéma (koprodukce), Detailfilm (koprodukce), Rhône-Alpes Cinéma (koprodukce), Canal 
Plus (podpora), Arte France (podpora), Procirep (podpora), CNC (podpora), 
Filmförderungsanstalt (podpora), HessenFilm und Medien (podpora). Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 1.12.2016. Mluveno: francouzsky, anglicky, německy (titulky). – Samotná. 
Svobodná. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Francie: Lyon, Île-de-France. 
 
AUTOŘI: Režie: Mia Hansen-Løveová. Scénář: Mia Hansen-Løveová. Kamera: Denis Lenoir. 
Architekt: Anna Falguèresová. Návrhy kostýmů: Rachèle Raoultová. Masky: Thi Loan 
Nguyenová. Střih: Marion Monnierová. Zvuk: Vincent Vatoux, Olivier Goinard (design). 
Producent: Charles Gillibert. Koproducent: Fabian Gasmia, Henning Kamm, Olivier Père, 
Rémi Burah. Zvláštní efekty: Clara Vincienneová. Použitá hudba: různé skladby a písně. 
Hudební dramaturgie: Raphael Hamburger (hudební supervize).  
 
Hrají: Isabelle Huppertová (Nathalie), André Marcon (Heinz), Roman Kolinka (Fabien), Edith 
Scobová (Yvette), Sarah Le Picardová (Chloé), Solal Forte (Johann), Elise Lhomeauová (Elsa), 
Lionel Dray (Hugo), Grégoire Montana-Haroche (Simon), Lina Benzertiová (Antonia). 
 
Cena: MFF v Berlíně 2016: Stříbrný medvěd za režii (Mia Hansen-Løveová). 
 
České titulky: Jolana Kubíková (Filmprint Digital). 
 
Ceny: Cena NYFCC, Cena NSFC: nejlepší herečka (Isabelle Huppertová; spol. s filmem Elle, r. 
Paul Verhoeven, Francie/SRN). 
 
Komorní psychologický příběh Začít znovu je pátým celovečerním snímkem francouzské 
režisérky a scenáristky Mii Hansen-Løveové a sto druhou filmovou rolí Isabelle Huppertové. – 
Nathalie je profesorkou filozofie na střední škole. Její manžel Heinz učí stejný předmět na 
jiném gymnáziu. Žena dělí čas mezi rodinu, práci a náročnou matku Yvette, která jako bývalá 
modelka špatně snáší stáří a má deprese. Za Nathalií se někdy ve škole zastaví bývalý žák, 
filozof a aktivista Fabien, jenž je jí vděčný, že mu pomohla po otcově smrti. Nathaliina dcera 
Chloé a syn Johann zjistili, že otec má milenku. Chtějí po něm, aby se rozhodl. Když si Yvette 
poněkolikáté pustí plyn, dá ji dcera do pečovatelského domu. Heinz manželce oznámí, že 
odchází. Fabien s přítelkyní Elsou a několika přáteli koupili statek v pohoří Vercors, kde chtějí 
psát a vyrábět sýr. Nathalie řekne příteli o rozvodu; nejvíc jí bude chybět dům se zahradou v 
Bretani, patřící Heinzovi. Yvette zemře. Nathalie navštíví v Alpách Fabiena; cítí se svobodná. 
Chce učit mladé lidi samostatně myslet a nehodlá hledat novou známost. - Za rok. Chloé má 
miminko. Gymnazisté si přejí, aby profesorka redigovala jejich filozofický web. Nathalie 
odveze k Fabienovi a Else kočku po matce. Konstatuje, že nikoho nepotkala, ale stala se 
spokojenou babičkou. – Režisérka se v křehkém příběhu obešla bez vypjatých dramatických 
situací. Její navenek klidná pragmatická hrdinka nachází sílu a vyrovnanost u filozofů, jak o 
tom svědčí i debaty, jež vede se svými žáky, s Fabienem i sama se sebou.  –kat- 
 
MIA HANSEN-LØVEOVÁ (nar. 5.2.1981, Paříž) pochází z intelektuální rodiny: oba její rodiče, 
Ole a Laurence Hansen-Løveovi, jsou profesory filozofie. Již v mládí se objevila ve dvou 
filmech svého budoucího manžela Oliviera Assayase a začala studovat na pařížské 
konzervatoři (2001). Školu však v roce 2003 opustila a publikovala články v Cahiers du 
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Cinéma. Natáčela krátké autorské filmy, než debutovala v celovečerní tvorbě titulem Vše 
je odpuštěno, oceněným Cenou Louise Delluca a nominovaným na Césara za nejlepší 
debut. I její další filmy, v nichž se věnuje zejména rodinným a milostným vztahům, zaujaly 
členy porot: Otec mých dětí – Zvláštní cena poroty v sekci Určitý pohled na MFF v Cannes 
2009 a Cena Lumière za scénář, Začít znovu - Stříbrný medvěd za režii na MFF v Berlíně 
2016. Všechny její filmy byly u nás uváděny na Festivalech francouzských filmů. Za Oliviera 
Assayase se provdala v roce 2009 a v témže roce se jim narodila dcera Vicky. – Filmografie: 
(herečka) Fin août, début septembre (1999, Konec srpna, začátek září; r. Olivier Assayas), 
Les destinées sentimentales (2000, Sentimentální osudy; r. Olivier Assayas); (režie, scénář 
či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. film Après mûre réflexion (2003, Po pečlivém 
zvážení), psychologické drama o rozpadu mladé rodiny a pozdějším setkání dospívající 
dcery s otcem Tout est pardonné (2007, Vše je odpuštěno), příběh rodiny úspěšného 
filmového producenta, jenž nedokázal vzdorovat prohře a po jehož smrti nejstarší dcera 
odhaluje otcův dvojí život, Le père de mes enfants (2009, Otec mých dětí), autobiograficky 
laděný milostný příběh mladé ženy, která se navzdory pevnému vztahu vrací ke svému 
prvnímu milenci, Un amour de jeunesse (2011, První láska), hudební drama o problémech 
mladého muzikanta a diskžokeje Eden (2014), inspirovaný profesí režisérčina bratra Svena 
Hansena-Løveho, který se s ní podílel na scénáři, příběh profesorky filozofie, která po 
nečekaném rozpadu dlouholetého manželství hledá novou životní cestu, Začít znovu (2016, 
Lʹavenir) s Isabelle Huppertovou. -tbk- 
  



546 
 

Zdaleka 
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,66, 2–D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 
93 min. 
 
Původní název: Desde allá. From Afar (anglický název). Země původu: Venezuela, Mexiko, 
Francie. Výrobce: Factor RH, Malandro Films, Lucia Films (koprodukce). S přispěním Centro 
Nacional Autónomo de Cinematografía (podpora), Ciné en Construcción Toulouse (podpora). 
Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 3.11.2016. Mluveno: španělsky (titulky). – Blízkost zraňuje. 
 
Distribuce: Film Europe. Lokace: Venezuela: Caracas. 
 
AUTOŘI: Režie: Lorenzo Vigas. Námět: Guillermo Arriaga, Lorenzo Vigas. Scénář: Lorenzo 
Vigas. Kamera: Sergio Armstrong G. Architekt: Matías Tikas. Návrhy kostýmů: Marisela 
Marínová. Střih: Isabela Monteiro de Castroová. Zvuk: Waldir Xavier (design zvuku). 
Výkonná produkce: Edgar Ramírez, Gabriel Ripstein. Producent: Rodolfo Cova, Guillermo 
Arriaga, Michel Franco, Lorenzo Vigas. Vizuální efekty: Humberto Zamorate (supervize).  
 
Hrají: Alfredo Castro (Armando), Luis Silva (Elder), Jericó Montillaová (Amelia), Catherina 
Cardozoová (Maria), Jorge Luis Bosque (Fernando), Greymer Acosta (Palma), Auffer Camacho 
(Mermelada), Ivan Peña (Yoni), Joretsis Ibarraová (Deysi), Yeimar Peraltaová (Yerlin), Scarlett 
Jaimesová (Yuli). 
 
České titulky: Šárka Holišová.  
 
Ceny: MFF v Havaně 2015: Cena Velký korál (nejlepší debut). MFF v Benátkách 2015: Zlatý 
lev. MFF v Soluni 2015: nejlepší herec (Alfredo Castro), nejlepší scénář (Lorenzo Vigas).  
 
Snímek Zdaleka o zvláštním vztahu dvou mužů je celovečerním hraným debutem 
venezuelského filmaře Lorenza Vigase, který dosud natáčel dokumenty a reklamy. Zároveň je 
to první a přitom vítězný venezuelský film v soutěži na MFF v Benátkách. – Padesátník 
Armando si v autobusu vyhlédne neznámého mladíka. Nabídne mu peníze, a pak u sebe 
doma polonahého „hosta“ pozoruje a masturbuje. Armando pracuje jako zubní laborant. 
Navštíví sestru a řekne jí, že se jejich otec vrátil. Další mladík (Elder), přijme pozvání do bytu, 
ale odmítne se svléknout, udeří Armanda a uteče s jeho peněženkou. Elder pracuje v garáži 
jako automechanik. Chodí s půvabnou Amelií. S kamarády zmlátí její dva bratry, kteří s tím 
nesouhlasí. Ukradené peníze použije na splátku zaměstnavateli za nabouraný starší vůz, 
který si hodlá opravit. Armando ve městě sleduje starého zachovalého pána. Dostane do 
práce balíček se svojí prázdnou peněženkou s doklady. Vyhledá Eldera. Najde ho téměř v 
bezvědomí; zmlátili ho Ameliini bratři. Vezme mladíka k sobě a ošetří ho. Elder se zotavuje. 
Když se hostiteli pochlubí opraveným vozem, Armando za něho zaplatí zbytek. Mladík se mu 
svěří, že jeho otec je ve vězení za zabití. Armando mu na oplátku řekne, že on by svého otce 
nejraději viděl mrtvého. Později mu starého pána na ulici ukáže. Elder pozve nového přítele 
do restaurace na rodinnou oslavu. Na toaletě se na něj žádostivě vrhne, ale starší muž ho 
odmítne. Kamarád, který je viděl, si to nenechá pro sebe a s Elderem se teď nikdo nechce 
bavit. Mladík řekne Armandovi, že jeho otce zabije. Také to udělá, i když starší muž na jeho 
nabídku nereagoval. Pak se spolu pomilují. Ráno Armando zavolá policii a sleduje přítelovo 
zatčení… - Pomalý, odtažitě nasnímaný film s dlouhými záběry a minimem dialogů zaujme 
vztahem dvou protagonistů, z nichž žádný není sympatický a v jejichž jednání je až moc 
nedořečeného a nepochopitelného. –kat- 
 
LORENZO VIGAS (vl. jm. Lorenzo Vigas Castes, nar. 13.2.1967, Mérida, Libertador, 
Venezuela) je synem malíře Oswalda Vigase (1923-2014). V roce 1994 absolvoval obor 
molekulární biologie na univerzitě v Tampě na Floridě a od roku 1995 studoval film na 
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Newyorské univerzitě (NYU). Během studií natáčel dokumentární a experimentální snímky, 
reklamní spoty a videoklipy. V roce 1998 se vrátil do Venezuely, kde realizoval pro televizi 
RCTV dlouhou dokumentární sérii Expedice (1998). V letech 1999 až 2001 natáčel 
dokumenty a reklamy pro společnost Cinesa. V roce 2010 začal pracovat na 
dokumentárním projektu Prodavač orchidejí, věnovaném otcově výtvarnému dílu, který se 
dostal do distribuce až v roce 2016. V celovečerní hrané tvorbě debutoval psychologickým 
dramatem Zdaleka, oceněném Zlatým lvem na MFF v Benátkách 2015, Cenou Zlatý korál za 
debut na MFF v Havaně 2015 a Cenou za scénář na MFF v Soluni 2015. V jeho režijním 
přístupu se prolíná vizuálně stylizované pojetí filmového obrazu se sociologickým 
pohledem na všední realitu a život různých sociálních vrstev. Na některých jeho filmech 
scenáristicky a producentsky spolupracoval mexický filmař Guillermo Arriaga. V roce 2016 
byl členem poroty na MFF v Benátkách. V současnosti pracuje na novém filmu La caja 
(Krabice), který se bude v roce 2017 natáčet v Mexiku. – Filmografie: (režie, scénář či podíl 
na něm, není-li uvedeno jinak): kr. sociální a existenciální road movie o dospívajícím 
chlapci, který chce zabít svého otce, Los elefantes nunca olvidan (2003, Sloni nikdy 
nezapomínají), sociální psychologické drama o vztahu padesátiletého homosexuála a 
mladíka z okraje společnosti Zdaleka (2015, Desde allá; + spol. prod.), biografický 
dokument o režisérově otci El vendedor de orquídeas (2016, Prodavač orchidejí). 
 -jš- 
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Zde Harold 
barevný, hořká komedie, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,39, 2-D, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, 
dlouhý – 87 min.   
 
Původní název: Her er Harold. Země původu: Norsko, Švédsko. Výrobce: Mer Film. 
Koprodukce: Migma Film. S podporou Norsk Filminstitutt / Svenska Filminstitutet / Vestnorsk 
Filmsenter. Rok výroby: 2014. Premiéra: 4.2.2016. Monopol: Film Europe. Mluveno: 
švédsky, norsky (české titulky). – Únos může být někdy vysvobozením. Pro obě strany. 
 
AUTOŘI: Námět: Frode Grytten – kniha Saganatt: I morgon er det måndag (2011, Ságická 
noc: Zítra je pondělí). Scénář: Gunnar Vikene. Režie: Gunnar Vikene. Kamera: Simon 
Pramsten. Hudba: Janove Ottesen. Různé skladby a písně. Výprava: Peter Båvman. Kostýmy: 
Stina Lundeová. Střih: Frida Eggum Michaelsenová. Zvuk: (design) Bent Holm; Tony 
Österholm. Masky: Tuija Valénová. Vizuální efekty: (supervize) Mats Andersen, Morten 
Moen. Zvláštní efekty: (koordinátor) Robin Blick. Výkonný producent: Axel Helgeland. 
Producentka: Maria Ekerhovdová. Koproducenti: Lars Leegaard Marøy, Tor Ole Rognaldsen, 
Per-Erik Svensson. České titulky: Jarka Vrbová (Filmprint Digital). 
 
HERCI: Bjørn Sundquist (Harold Lunde), Bjørn Granath (Ingvar Kamprad), Fanny Ketterová 
(Ebba), Grethe Seliusová (Marny Lundeová), Vidar Magnussen (Jan Lunde), Ellen Birgitte 
Wintherová (Jeanette), Veslemøy Mørkridová (Solveig). 
 
CENY: Ceny Amanda: nejlepší herec (Bjørn Sundquist), nejlepší kamera (Simon Pramsten); 
(nominace) nejlepší režie (Gunnar Vikene), nejlepší výprava (Peter Båvman, Cecilie De 
Langeová). 
 
Hořká komedie norského režiséra Gunnara Vikeneho Zde Harold líčí v typicky severském 
duchu trable zkrachovalého nábytkáře, který se rozhodne unést majitele společnosti IKEA. 
Snímek vychází z druhé části trilogie s názvem Saganatt (2011, Ságická noc) spisovatele 
Frodeho Gryttena, věnované dvěma generacím podnikatelů v době ekonomického boomu v 
80. a 90. letech. – Majitele nábytkářské firmy z norského Åsane, Harolda Lundeho, zlikviduje 
obří prodejna firmy IKEA, postavená hned vedle jeho podniku. Muž odveze do 
pečovatelského domu manželku Marny, trpící Alzheimerovou chorobou, jenže ta vzápětí 
zemře. Nešťastník podpálí svůj dům a chce shořet s ním, jenže ho uhasí požární hlásiče. Dům 
pak vyhoří, ale starý muž mezitím odjede svým obstarožním saabem za synem do Osla. 
Opilecký outsider Jan Lunde přišel o práci v bulvárních novinách a manželka Solveig ho 
vyhodí i s tchánem. Otec řekne synovi o smrti matky a vykládá mu, že hodlá unést 
zakladatele IKEA Ingvara Kamprada. Vydá se do Švédska, kde se v Älmhultu náhodou setká se 
šestnáctiletou vzdornou Ebbe, která má potíže s alkoholickou matkou Jeanette. První pokus 
o Kampradův únos se Haroldovi nezdaří, protože mu Ebbe lhala. Lunde však vzápětí zastaví 
muži s porouchaným autem a zjistí, že jde právě o Kamprada. S Ebbe posléze odvezou 
uneseného do karavanu u jezera. Kamprad se kupodivu příliš nebrání, jen je zvědavý, co si s 
ním únosce počne. Harold to také neví. Posléze Ingvar uteče, avšak proboří se do ledu, právě 
tak jako pronásledovatel Harold. Pomůže jim Ebbe a muži se pak musí v karavanu zahřívat 
vlastními těly. Lunde zajatce propustí. Ten ho pozve k sobě do IKEA. Má už dost věčných 
potíží a chce zapálit sebe i podnik. Vyrovnaný Harold mu v tom zabrání. Rozhodne se odjet 
zpět za synem, aby se o něj postaral... -tbk-  
 
GUNNAR VIKENE (nar. 23.3.1966, Bergen?, Norsko) začínal jako dokumentarista, ale je 
také tvůrcem krátkých filmů, reklamních spotů a hudebních klipů. V roce 2002 natočil svůj 
celovečerní debut Pád nebes. Režíroval též TV minisérii Ran (2005) a podílel se na seriálu 
Det tredje øyet (2014, Třetí oko). Získal norskou výroční cenu Amanda za scénář ke svému 
filmu Vegas. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Kinobilletten (1995, 
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Lístek do kina) a Digre daier (1997, Velký kozy), hořká komedie o pacientovi psychiatrické 
kliniky, který chce zachránit svět před srážkou s meteoritem, Himmelfall (2002, Pád nebes; 
+ spol. sc.), rodinný snímek o jedenáctileté dívce a jejím setkání se zdivočelým koněm na 
útěku Trigger (2006), uvedený na Febiofestu, psychologické drama o třech teenagerech z 
domova mládeže Vegas (2009; + spol. sc.), uvedený na MFFDM ve Zlíně, hořká komedie o 
starém muži, který z pomsty za krach své nábytkářské firmy unese zakladatele IKEA, Zde 
Harold (2014, Her er Harold; + sc.). -tbk-  
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Zhasni a zemřeš 
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:1,85, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 81 min. 
 
Původní název: Lights Out. Země původu: USA. Výrobce: Grey Matter, Atomic Monster. Pro 
New Line Cinema. Ve spolupráci: RatPac-Dune Entertainment. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 21.7.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Od producenta Jamese Wana režiséra V 
zajetí démonů. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment.  
 
AUTOŘI: Režie: David F. Sandberg. Předloha: krátký film Lights Out (2013; r. David F. 
Sandberg). Scénář: Eric Heisserer. Kamera: Marc Spicer. Architekt: Jennifer Spenceová. 
Návrhy kostýmů: Kristin M. Burkeová. Střih: Kirk Morri, Michel Aller. Zvuk: Robert Janiger. 
Výkonná produkce: Walter Hamada, Dave Neustadter, Richard Brener, Steven Mnuchin, 
Michael Clear, Jack Murray, Ben Everard. Producent: James Wan, Lawrence Grey, Eric 
Heisserer. Vizuální efekty: Aaron Sims Company. Hudba: Benjamin Wallfisch. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Mark Norby. 
 
Hrají: Teresa Palmerová (Rebecca), Gabriel Bateman (Martin), Alexander DiPersia (Bret), 
Maria Belloová (Sophie), Billy Burke (Paul), Alicia Vela-Baileyová (Diana), Lotta Lostenová 
(Esther).  
 
České titulky: Petr Fantys. 
 
Komorní horor Zhasni a zemřeš je anglicky mluveným celovečerním debutem švédského 
režiséra krátkých a televizních snímků Davida F. Sandberga (nar. 1981). Aby získal finance na 
celovečerní film, natočil Sandberg v roce 2013 u sebe doma tříminutový horor Lights Out 
(Zhasnuto), do jehož jediné role obsadil manželku, herečku Lottu Lostenovou. Snímek na 
YouTube zhlédlo přes dvanáct milionů uživatelů. Námět později zpracoval scenárista Eric 
Haisserer do delšího příběhu a látky se jako spoluproducent ujal hororový specialista James 
Wan. – Čtyřicátníka Paula při odchodu z jeho textilky zabije přízrak, pohybující se jen ve tmě. 
Po muži zůstane duševně nemocná vdova Sophie a asi desetiletý Martin. Chlapec má strach: 
maminka často mluví ve tmě s nějakou Dianou. V noci ho vyděsí přízrak, který viděl ve 
dveřích pokoje, když zhasl. Martina musí vyzvednout ve škole místo matky asi o deset let 
starší nevlastní sestra Rebecca (Becca) s přítelem Bretem. Chlapec se jí svěří. Ona mu rozumí, 
zažila v dětství něco podobného, když její tatínek jejich matku opustil. Rebecca nechá 
Martina přespat u sebe. Ten stráví noc ve vaně s rozsvícenou baterkou, zatímco ona v ložnici 
vidí Dianu. Chlapce ráno odvede sociální pracovnice Emma. Becca najde v podlaze vyrytý 
Dianin podpis, jde proto s Bretem za matkou. Ta není doma. Dívka najde v Paulově pracovně 
složku o Dianě. Dívku našli jako třináctiletou ve sklepní místnosti; její otec se zabil, protože se 
mu „dostávala do hlavy“. Chovala se jako zvířátko a skončila na psychiatrii. Tam se seznámila 
s mladičkou Sophií, která zde byla kvůli depresím, a ovládla ji. Zemřela při elektrošocích. 
Matka vyděsí Martina, protože zhasne a chce ho seznámit s Dianou. Hoch uteče k sestře, 
podle níž je Sophie jediné Dianino pouto se světem. Sourozenci s Brettem se vrátí k matce, 
aby jí pomohli. Na noc se vyzbrojí svíčkami, baterkami, rezervními žárovkami, ale Becca a 
Martin skončí Dianiným přičiněním zamčeni ve sklepě. Vyjde najevo, že přízrak má na 
svědomí i zmizení a smrt Rebečina vlastního otce. Diana omráčí Sophii a zabije policisty, 
které zavolal Bret. Sophie pochopí, že Diana nemíní dodržet slib, že jejím dětem neublíží, tak 
se obětuje a zastřelí se... - Více než na okázalé efekty spoléhají tvůrci na vzrůstající napětí, 
momenty překvapení, záludnou hru světla a temnoty i na postupném odhalování dávných 
traumat. -kat- 
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Zilionáři 
barevný, akční, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, Dolby, dlouhý – 95 min. 
 
Původní název: Masterminds. Země původu: USA. Výrobce: Relativity Studios, 
Michaels/Goldwyn, Relativity Studios (zadavatel). Surefire Entertainment Capital 
(spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 13.10.2016. Mluveno: anglicky, španělsky 
(české titulky). – Blbí mají štěstí. 
 
Distribuce: Forum Film. Lokace: USA: Jižní Karolína. Portoriko. 
 
AUTOŘI: Režie: Jared Hess. Námět: Emily Spiveyová, Chris Bowman, Hubbel Palmer. Scénář: 
Chris Bowman, Hubbel Palmer, Emily Spiveyová. Kamera: Erik Wilson. Architekt: Clayton 
Hartley. Návrhy kostýmů: Sarah Edwardsová. Masky: Don Kozma. Střih: David Rennie, Keith 
Brachmann. Zvuk: M.J. Benavente (supervizor). Výkonný producent: Ryan Kavanaugh, Dana 
Brunetti, Kevin Messick, Jody Hill, Danny R. McBride, Erin Davidová, Joseph Nicholas, Jerry 
Lasky, Tucker Tooley, Jill Messicková, Adam Fields, Andrew Panay, Kenneth L. Halsband, 
Brent Almond, Brett Dahl, Jared D. Underwood, Andrew C. Robinson. Producent: John 
Goldwyn, Lorne Michaels. Koproducent: D. Scott Lumpkin. Vizuální efekty: Raymond 
Gieringer (supervize), Jay Randall (supervize), Comen VFX, Endgame VFX, ReThink VFX. 
Zvláštní efekty: Ken Gorrell (koordinátor). Hudba: Geoff Zanelli. Použitá hudba: různé 
skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: Steven Ritzi. 
 
Hrají: Zach Galifianakis (David Ghantt), Kristen Wiigová (Kelly Campbellová, Davidova 
kolegyně), Jason Sudeikis (nájemný vrah Mike McKinney), Owen Wilson (zloděj Steve 
Chambers), Mary Elizabeth Ellisová (Michelle, Stevova manželka), Leslie Jonesová 
(vyšetřovatelka FBI), Jon Daly (vyšetřovatel FBI), Kate McKinnonová (Jandice, Davidova 
snoubenka), Ken Marino (soused Doug, Steveův bývalý spolužák), Devin Ratray (Runny, 
Steveův kumpán). 
 
České titulky: Barbora Knobová. 
 
Akční komedie Jareda Hesse Zilionáři recykluje mnohokrát opakovaný motiv velké loupeže a 
následný útěk před spravedlností. Autoři velmi volně vyšli ze skutečné události z října roku 
1997, kdy bylo při velké bankovní loupeži v Loomis Fargo Bank v Severní Karolíně odcizeno 
17,3 milionu dolarů. Snímek však není ničím jiným než tuctovou americkou ztřeštěnou 
podívanou. – Rok 1997. Zbrklý a lehkomyslný smolař David z touhy po dobrodružství pracuje 
jako řidič obrněného automobilu na převoz peněz. Má sice snoubenku, praštěnou buranskou 
Jandice, ale je zamilovaný do krásné kolegyně Kelly. Ta však dá výpověď a začne pracovat v 
bufetu. – Jednoduchý zlodějíček Steve se svou dvoučlennou partou přemluví Kelly k 
provedení velké loupeže. Rozhodnou se využít Davida. Kelly k němu předstírá náklonnost, a 
ten s loupeží souhlasí. – Po intenzivním výcviku a po několika peripetiích se Davidovi podaří z 
práce ukrást přes sedmnáct milionů dolarů. Kelly se Stevem pošlou Davida samotného do 
Mexika, v přestrojení, s falešnými doklady a s dvaceti tisíci dolary. – FBI začne případ 
vyšetřovat a postupně přijde na stopu zlodějových kompliců. – David si zatím užívá luxusní 
život v mexických hotelech, když se dozví, že ho Kelly pouze využila. Steve se ho jako 
nepohodlného svědka rozhodne odstranit. Upozorní na něho Interpol, a když ten selže, pošle 
za ním psychotického nájemného vraha Mikea. Kelly se snaží Davida varovat, nakonec za ním 
odcestuje na ostrov Cozumel. – Po několika honičkách Mike oběť dopadne. Těsně předtím, 
než Davida zabije, zjistí z falešných dokladů, že oběť má stejné jméno, datum i místo 
narození jako on. Konsternovaný vrah se s ním místo vraždy sblíží. – David požaduje po 
Steveovi další peníze, jinak vše vyzradí. Steve, který mezitím s manželkou Michelle a s dětmi 
blahobytně žije v luxusním sídle, unese Kelly a pověří Mikea její likvidací. Místo toho se 
ovšem do USA vrátí David. – Na Steveově zahradní párty David dívku vysvobodí a ještě se mu 
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podaří ukrýt sud s více než dvou a půl milionem dolarů. Při nezdařeném útěku vynutí ze 
Stevea doznání před skrytými agenty FBI, kteří ho už nějakou dobu sledovali. – Steve je 
odsouzen na jedenáct let. S ním jdou do vězení i David a Kelly. Oba si slíbí, že se po odpykání 
trestu opět shledají. Ve vězení je David pokládán za hrdinu, který provedl jednu z největších 
loupeží v dějinách USA. Po sedmi letech je volný. Před věznicí na něj čeká Mike, který ho 
odveze za Kelly. – Český název filmu odkazuje na člověka, který si užívá jako milionář, ale na 
svém účtu má ve skutečnosti nulu (anglicky „zero“). –jl– 
 
JARED HESS (vl. jm. Jared Lawrence Hess, nar. 18.7.1979, Glendale, Arizona) navštěvoval 
fakultu umění a komunikace na Univerzitě Brighama Younga (BYU) v utažském městě 
Provo. Již od mládí pracoval ve filmové produkci, byl asistentem kamery (u desítky filmů v 
letech 1996–2004) i hercem. Nyní působí jako scenárista, režisér a producent hraných 
filmů, seriálů (mj. Napoleon Dynamite nebo The Last Man on Earth), videoklipů a reklam. 
Na scénářích s ním spolupracuje i manželka Jerusha Elizabeth Demke–Hessová (nar. 1980). 
Oba se angažují v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů a participují na filmech z její 
produkce. – Filmografie: (kamera) kr. f. Cursed Is the Ground (2002, Prokletá je země; r. 
Jason Conforto); (herec) The Singles Ward (2002, Spolek nezadaných; r. Kurt Hale – TV), 
Pride and Prejudice (2003, Pýcha a předsudek; r. Andrew Black), The R.M. (2003, R.M.; r. 
Kurt Hale), Unexpected Race (2016, Neočekávaná cesta; r. Stephen Groo); (režie, scénář či 
podíl na něm, není–li uvedeno jinak), kr. f. Peluca (2002; + kam.), ztřeštěné komedie ze 
studentského prostředí Napoleon Dynamite (2004, Napoleon Dynamit – V), o obézním 
zápasníku Nacho Libre (2006, Boží zápasník; + text písně – V) s Jackem Blackem, o 
odcizeném námětu na příběh Gentlemen Broncos (2009, Divnej týpek – V), o archeologovi 
z přelomu 80. a 90. let Don Verdean (2015) a o loupeži více jak sedmnácti milionů dolarů 
Zilionáři (2015, Masterminds). –jl– 
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Zlo nikdy nespí 
barevný, horor, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý – 97 min. 
 
Původní název: Before I Wake. Země původu: USA. Výrobce: Intrepid Pictures, Demarest 
Films. Pro Relativity Media, Demarest Films. Ve spolupráci: MICA Entertainment. Rok 
copyrightu: 2014. Premiéra: 14.4.2016. Mluveno: anglicky (české titulky). – Jeho sny jsou 
vražedné. 
 
Distribuce: Bohemia Motion Pictures. Lokace: Alabama - Fairhope. 
 
AUTOŘI: Režie: Mike Flanagan. Scénář: Mike Flanagan, Jeff Howard. Kamera: Michael 
Fimognari. Architekt: Patricio M. Farrell. Návrhy kostýmů: Lynn Falconerová. Masky: Staci 
Wittová, Garnett Burk (účesy). Střih: Mike Flanagan. Zvuk: Ryan McBride (design). Výkonná 
produkce: Dale Armin Johnson, David S. Greathouse, Ryan Kavanaugh, Tucker Tooley, D. 
Scott Lumpkin, Mali Elfmanová. Producent: Trevor Macy, Sam Englebardt, William D. 
Johnson. Vizuální efekty: Bret Culp (supervize), Keyframe Digital Productions. Hudba: Danny 
Elfman, The Newton Brothers. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Chuck Borden. 
 
Hrají: Jacob Tremblay (Cody), Kate Bosworthová (Jessie), Thomas Jane (Mark), Annabeth 
Gishová (Natalie), Scottie Thompsonová (učitelka), Dash Mihok (Whelan), Jay Karnes (Peter), 
Kyla Deaverová (Annie), Lance E. Nichols (detektiv), Courtney Bellová (Andrea), Hunter 
Wenzel (Tate), Natalie Roersová (Katie).  
 
České titulky: Tereza Dubenská (Soundwave).  
 
Ve filmografii scenáristy, režiséra a střihače Mikea Flanagana převažují horory a snímek Zlo 
nikdy nespí není výjimkou. – Mladí manželé Jessie a Thomas tragicky přišli o synka Seana. 
Žena další dítě mít nemůže, a tak pár adoptuje malého školáka Codyho, kterého opustili 
náhradní rodiče. Jessie náhodou zjistí, že se hoch brání spánku, a on se jí svěří, že má strach z 
Rakoliny, která žere lidi. Když chlapec v novém domově poprvé usne, objeví se tu napřed 
motýli, pak mrtvý synek Sean. Jessie o tom vypráví na terapeutické skupině, ale podle 
psychologa Marka jde jen o její emoce. - Sean se začne objevovat během Codyho spánku 
častěji, což Jessii na rozdíl od Thomase vyhovuje. Jednou Cody usne při vyučování. Ve škole 
se objeví bubák (Rakolina) a pozře spolužáka Tatea, který Codyho šikanoval. Případ vyšetřuje 
policie. Lékař předepíše Codymu prášky na spaní a Jessie mu je tajně dá. V noci se objeví 
Rakolina a zlikviduje Thomase. Pak se chlapec probudí a bubák zmizí… - Policie Jessii 
adoptované dítě odebere. Nešťastná žena navštíví v psychiatrickém ústavu vdovce, který měl 
se ženou Codyho v péči. Ten jí potvrdí, že Codyho noční můry po čase byly smrtící. Přišel tak 
o manželku, ale nedokázal chlapce zastřelit. Jessie zjistí, že Codyho matka zemřela na 
rakovinu, když mu byly tři roky. Před smrtí synovi slíbila, že ho nikdy neopustí. A 
zhmotňovala se, když spal, v takové podobě, jak ji viděl naposledy: vyzáblá, bledá a bez 
vlasů. V chlapcově mysli se z ní stal bubák, který má maminku na svědomí… - Jessie odnese 
spícího Codyho ze sirotčince. Podstoupí přitom vítězný boj s Rakolinou. Vše chlapci vysvětlí a 
dá mu nalezený matčin deník. – I když ve filmu není o strašidelné momenty nouze, 
problémem je chabý příběh. –kat- 
  
MIKE FLANAGAN (nar. 20.5.1978, Salem, Massachusetts) se v dětství s rodinou často 
stěhoval, protože otec byl zaměstnán u pobřežní stráže. Absolvoval studia elektronických 
médií a filmu na Towsonské univerzitě (TU) ve státě Maryland. Už od mládí projevoval 
zájem o film a v kinematografii začal pracovat po studiích jako kameraman a střihač 
zejména pro televizi. Jako scenárista a režisér se úspěšně věnuje žánru hororu, což se 
projevilo po třech žánrově odlišných celovečerních snímcích ve středometrážním filmu 
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Oculus: Kapitola tři – Muž s plánem z roku 2006. Upozornil na sebe zejména 
nízkorozpočtovým hororem, financovaným prostřednictvím crowdfundingu, 
Nepřítomnost. Získal řadu cen na specializovaných festivalech. V únoru 2016 se podruhé 
oženil, tentokrát s herečkou Kate Siegelovou (nar. 1982), která hraje v jeho filmech. – 
Filmografie: (režie, scénář či podíl na něm, střih, není-li uvedeno jinak) celovečerní školní 
film o přípravě studentského představení Romea a Julie Makebelieve (2000, Předstírání; + 
hudba), další školní snímek ze studentského prostředí o čtyřech mladých fotografech, 
pracujících na závěrečném projektu, Still Life (2001, Zátiší; + spol. prod., hudba), 
mysteriózní příběh spisovatele Ghosts of Hamilton Street (2003, Duchové z Hamilton 
Street), Chainsaw Sally (2004, Motorová Sally; r. JimmyO; kam.), střm. horor Oculus: 
Chapter 3 – The Man with the Plan (2006, Oculus: Kapitola 3 – Muž s plánem; + kam., spol. 
prod.), horor o ženě, jíž se po letech zjeví její zmizelý manžel, Absentia (2011, 
Nepřítomnost; + spol. prod.), horor o dívce, jež chce očistit odsouzeného bratra s 
přesvědčením, že vražda jejich rodičů byla dílem nadpřirozeného fenoménu, Oculus 
(2013), horor o adoptovaném sirotkovi, přinášejícím zlo svým pěstounům, Zlo nikdy nespí 
(2014, Before I Wake), horor o slepé spisovatelce, která musí bojovat o svůj život s 
maskovaným zabijákem, Hush (2016, Pst), pokračování duchařského hororu Ouija 2 (2016).
 -tbk- 
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Zničeni láskou 
barevný, milostný příběh, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital, dlouhý 
– 111 min. 
 
Původní název: Éperdument. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: Pan Européenne, LGM 
Cinéma, StudioCanal, France 2 Cinéma, Appaloosa Distribution, Donʹt Be Shy, Versus, Canal 
Plus (účast), Ciné Plus (účast), France Télévisions (účast), Indéfilms (spolupráce), SofiTVciné 2 
(spolupráce), Tax Shelter du Gouvernement Féderal Belge (podpora), Inver Invest (podpora), 
Cinémage 8 Developpement (spolupráce), Bleu et Jaune Productions 6 – Indéfilms Initiative 3 
(spolupráce). Rok copyrightu: 2015. Premiéra: 29.12.2016. Mluveno: francouzsky (titulky).  
 
Distribuce: Mirius Film Distribution.  
 
AUTOŘI: Režie: Pierre Godeau. Předloha: Florent Gonçalves, Catherina Siguretová (kniha 
Défense dʹaimer, 2016, Láska zakázána). Scénář: Pierre Godeau. Kamera: Muriel 
Cravatteová. Architekt: Stéphane Taillasson. Návrhy kostýmů: Judith de Luzeová. Střih: 
Hervé de Luze. Zvuk: Jean Umansky, Thomas Desjouères, Cyril Holtz. Výkonná produkce: 
David Giordano. Producent: Philippe Godeau, Nathalie Gastaldo Godeauová, Cyril Colbeau-
Justin, Jean-Baptiste Dupont. Vizuální efekty: Natalène Darfeuilleová (koordinátorka). 
Hudba: Rob [Robin Coudert]. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor kaskadérů: 
Rémi Canaple. 
 
Hrají: Guillaume Gallienne (Jean Firmino), Adèle Exarchopoulosová (Anna Amariová), 
Stéphanie Cléauová (Elise Firminová), Aliénor Poissonová (Louise Firminová), Cyrielle 
Martinezová (Zoé), Selma Mansouriová (Sonia), Sabila Moussadeková (Aïda), Marie 
Rivièreová (Annina matka), Julie Moulierová (Pilar), Maryline Evenová (spoluvězeňkyně 
Fleury), Olivier Foubert (profesor francouzštiny), Marie Bertoová (Béatrice), Aude Briantová 
(sekretářka Jean). 
 
České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital).  
 
Druhý celovečerní snímek režiséra a scenáristy Pierra Godeaua, milostný příběh Zničeni 
láskou, vychází ze skandální skutečnosti, kdy dvaačtyřicetiletý ředitel věznice (a spoluautor 
předlohy) čelil obvinění kvůli sexu s mnohem mladší vězeňkyní. Pro originální název 
Éperdument má čeština výrazy zběsile, bláznivě, šíleně, divoce či vášnivě; právě takový, a 
navíc zakázaný vztah protagonisty spojuje. – Půvabná Anna Amariová, která ve vězení čeká 
na přelíčení, zaujme ředitele věznice Jeana Firmina, a ten pod záminkou, že ho její případ 
zajímá, s ní začne flirtovat. Mladá žena, která nepoznala otce, na jeho podněty vřele reaguje 
a brzy spolu začnou spát. Muž je vztahem posedlý a zanedbává dceru Louise i manželku Elise, 
která také pracuje ve věznici. Žena ho vyhodí. Poměr vyjde najevo, dojde k vyšetřování a 
Anna je přemístěna do jiné věznice. Milenec ji o jejím volném dni vezme do hotelu. Ona mu 
sdělí, že je těhotná, ukončí s ním poměr a zařídí si potrat. Jean později při přelíčení na radu 
právníků tvrdí, že se stal obětí Anniny manipulace, ale je zřejmé, že je do ní stále zamilovaný. 
- Skutečná postava, Emma Arbabzadehová, byla uvězněna za účast na brutální vraždě 
mladého Žida (a ve vězení měla poměr s Florentem Gonçalvesem). Čím se provinila filmová 
hrdinka, se divák nedozví. 
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Zoolander No. 2 
barevný, akční, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 102 min. 
 
Původní název: Zoolander 2. Země původu: Spojené státy americké. Výrobce: Red Hour / 
Scott Rudin. Pro Paramount Pictures. Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 18.2.2016. 
Distribuce: CinemArt (do 18.2.2019. Mluveno: anglicky, italsky (titulky).  
 
AUTOŘI: Režie: Ben Stiller. II. režie: Jeff Mann. Námět: Drake Sather, Ben Stiller (postavy). 
Scénář: Justin Theroux, Ben Stiller, John Hamburg, Nicholas Stoller. Kamera: Dan Mindel. 
Architekt: Jeff Mann. Návrhy kostýmů: Leesa Evansová. Masky: Diane Hellerová, Aldo 
Signoretti (účesy), Mark Coulier (prostetika). Střih: Greg Hayden. Zvuk: Craig Henighan 
(design), Maurizio Argentieri. Producenti: Ben Stiller, Stuart Cornfeld, Scott Rudin, Clayton 
Townsend, Jeff Mann. Vizuální efekty: Max Wood (supervize), Pasquale Di Viccaro, Mr. X 
Gotham, Lola VFX, MPC, the Artery, Psyop, Territory Studio. Zvláštní efekty: Daniel Dominic 
Acon (supervize), Maurizio Corridori (supervize). Hudba: Theodore Shapiro. Použitá hudba: 
různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: George Drakoulias (supervize). Koordinátoři 
kaskadérů: Greg Fitzpatrick, Franco Maria Salamon.  
 
Hrají: Ben Stiller (Derek Zoolander), Owen Wilson (Jeníček), Will Ferrell (Mugatu), Penélope 
Cruzová (Valentina), Kristen Wiigová (Alexaňa Atoz), Fred Armisen (VIP), Kyle Mooney (Don 
Atari), Milla Jovovichová (Katinka), Christine Taylorová (Matilda Jeffriesová), Justin Theroux 
(Evil DJ), Nathan Lee Graham (Todd), Cyrus Arnold (Derek Zoolander Jr.), Billy Zane (Billy 
Zane), Benedict Cumberbatch (Vše), John Malkovich (Chazz Spencer), Christina Hendricksová 
(svůdkyně), Alexander Skarsgård (Adam), Justin Bieber, Katy Perryová, Neil deGrasse Tyson, 
Sting, Anna Wintourová, Alexander Wang, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Kate Mossová, 
Valentino, Susan Sarandonová, Susan Boyleová, Kiefer Sutherland, Naomi Campbellová, 
Lewis Hamilton, Trudie Stylerová.  
 
České titulky: František Fuka. 
 
Manekýna s omezenou mozkovou kapacitou a s patentovanými pohledy, Dereka Zoolandera, 
si Ben Stiller zahrál v krátkých televizních filmech režiséra Russella Batese Derek Zoolander: 
Male Model (1996, Derek Zoolander: Manekýn) a Derek Zoolander University (1997, 
Univerzita Dereka Zoolandera). Za čtyři roky si tuto roli zopakoval v celovečerní komedii 
Zoolander (2001, Zoolander), kterou režíroval a podílel se na ní i jako scenárista a producent. 
Snímek se prosadil až po uvedení na DVD. Po patnácti letech se Stiller ke své ikonické 
postavě vrátil v komedii Zoolander No. 2. – Zpěváka Justina Biebera v Římě smrtelně postřelí 
ozbrojení motorkáři. Mladík se stačí vyfotit mobilem. Je další obětí z řady celebrit. Podle 
agentky Globálního módního oddělení Interpolu, bývalé plavkové modelky Valentiny, i on 
jako všichni další zavraždění použil Zoolanderův pohled Modrá ocel. - Slavný manekýn po 
zřícení Centra Dereka Zoolandera pro děti, které neumějí číst a chtějí se naučit něco nového, 
kde zahynula jeho žena, a po odebrání syna Dereka juniora zmizel stejně jako jeho profesní 
rival Jeníček, jemuž katastrofa pošramotila vizáž. Derekovi do srubu v horách a Jeníčkovi, 
užívajícímu si orgie kdesi v Malibu, donese Billy Zane pozvání do Říma od návrhářky Alexani 
Atoz. Tam oba muže vyhledá kvůli vyšetřování Valentina a Derek jí objasní, že zavraždění 
použili jeho pohled Aqua vitae (voda života). Agentka zjistí, že Derek junior je v římském 
sirotčinci. Rodinné setkání však nedopadne dobře; obtloustlý synek zazlívá otci matčinu smrt. 
Vyjde najevo, že Aqua vitae není voda, ale dle legendy potomek prvního manekýna Stevea, 
který žil v Ráji. Kdo se napije jeho krve, získá věčné mládí. Potomkem je právě Derek junior. 
Celebrity ho chránily, a proto umíraly. Jenže hoch zmizel… Agentka s manekýny zajede do 
Módního vězení EU za návrhářem Mugatuem. Ten zmanipuluje Dereka a uteče. V podzemí 
paláce, kde Alexaňa pořádá přehlídku, Mugatu světovým módním návrhářům odhalí, že 
Juniora unesl, aby je sem nalákal. Hodlá ho zlikvidovat, právě tak jako je. Zkáze s pomocí 
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Jeníčka a Valentiny zabrání Derekův pohled Magnum… Otec a syn pochopí, že se mají rádi, a 
i s Jeníčkem se stanou módními ikonami. – Nelogický děj je překombinovaný a v podstatě 
opakuje schéma „jedničky“. Opět nescházejí odkazy na slavné filmy a účast hereckých hvězd 
a celebrit, které představují samy sebe. Snímek je věnován spoluscenáristovi „jedničky“ 
Drakeu Satherovi (1959–2004) a kaskadéru a herci Alanu Purwinovi (1961–2015). –kat- 
 
BEN STILLER (vl. jm. Benjamin Edward Meara Stiller, nar. 30.11.1965, New York) žil jako 
syn známé komediální dvojice herců Jerryho Stillera a Anne Mearaové odmalička v 
hollywoodském uměleckém prostředí. Natáčel 8mm kamerou a vystupoval v dětských 
divadelních představeních. Studoval film na Kalifornské univerzitě (UCLA), ale ve druhém 
semestru odešel do New Yorku za hereckou kariérou. Navštěvoval kurzy Actors’ Studia. 
Debutoval v roce 1985 v obnovené broadwayské premiéře hry Johna Guarea Dům 
modrého listí a uplatnil se v malých filmových rolích. Krátká komedie Hráč za peníze, na níž 
se podílel a jež parodovala Scorseseho Barvu peněz, byla odvysílána v rámci Saturday 
Night Live a zajistila mu načas práci herce a scenáristy v tomto populárním TV pořadu. 
Dostal možnost připravovat vlastní The Ben Stiller Show (1990; 1992-93; + spol. sc., spol. 
režie, prod.), v níž zaujal především zdařilými parodiemi známých filmů a osobností a za niž 
dostal jako scenárista Cenu Emmy. Často také vystupoval jako host v TV seriálech, např. 
Kate & Allie, Miami Vice (uveden v TV), Frasier (hlas; uveden v TV), Mr. Show, NewsRadio, 
The Larry Sanders Show, Friends (Přátelé – TV), Freaks and Geeks (Machři a šprti – TV), The 
Simpsons (Simpsonovi; hlas – TV), Undeclared (Kolej, základ života – TV), The King of 
Queens (Dva z Queensu – TV), King of the Hill (Tatík Hill a spol.; hlas – TV), Extras (Komparz 
– TV), Arrested Development (Opožděný vývoj), Family Guy (Griffinovi; hlas – TV), Curb 
Your Enthusiasm (Larry, kroť se – TV), Phineas and Ferb (Phineas a Ferb; hlas – TV), Funny 
or Die Presents… (Funny or Die uvádí… – TV), Eagleheart (Orlí srdce), Workaholics. Byl 
režisérem a výkonným producentem tří neprodaných pilotních snímků, sci-fi sitcomu Heat 
Vision and Jack (1999, Jackova termovize), který získal kultovní proslulost na internetu, 
nepojmenovaného sitcomu s manželkou (2007) a komedie ze zákulisí zpravodajské služby 
The Station (2009, Stanice). Ve filmu zaujal jako režisér upřímným pohledem na současnou 
mladou generaci Bolestná realita a pokračoval temnou komedií Cable Guy, která však 
propadla. Divácky vděčnější byly jeho další režijní pokusy, satira ze světa módy Zoolander 
podle vlastní postavy ze skečů v Saturday Night Live, hollywoodská parodie Tropická bouře 
nebo remake Walter Mitty a jeho tajný život (nominace na Cenu Saturn za herecký výkon v 
titulní roli). Velkou popularitu získal především čtyřmi komediálními hereckými kreacemi: 
jako věčný smolař Ted Stroehmann v situační veselohře bratří Farrellyových Něco na té 
Mary je (nominace na Americkou komediální cenu), jako těžce zkoušený nastávající zeť 
Greg Jebal v diváckém hitu Fotr je lotr (Cena MTV, Americká komediální cena) a jeho 
pokračováních, jako noční hlídač Larry Daley v trojici úspěšných veseloher Noc v muzeu a 
jako hlas lva Alexe v animované sérii Madagaskar. Za přesvědčivé ztvárnění titulní postavy 
bývalého hudebníka, jenž se vzpamatovává z nervového zhroucení, ve snímku Greenberg 
byl nominován na Cenu ISA. Stal se členem skupiny mladých komediálních herců, 
přezdívaných „Frat Pack“, do níž ještě patří Luke a Owen Wilsonovi, Vince Vaughn, Jack 
Black, Will Ferrell a Steve Carell. Má vlastní produkční společnost Red Hour Films, pro niž 
např. produkoval sitcomy Stiller & Meara (2010-11; + spol. režie) se svými rodiči, Burning 
Love (2012-13, Žhavá láska; + herec – TV), parodující seznamovací seriály a nominovaný na 
Emmy, Next Time on Lonny (2011; 2014), The Birthday Boys (2013-14; + herec), The 
Meltdown with Jonah and Kumail (2014-15, Zhroucení s Jonahem a Kumailem), Big Time in 
Hollywood, FL (2015, Úspěch v Hollywoodu na Floridě; + herec), Another Period (2015, Jiná 
doba; + herec). Od května 2000 je ženatý s herečkou Christine Taylorovou, s níž má dvě 
děti. Jeho starší sestra Amy Stillerová je rovněž herečkou. – Filmografie: (neúplná; herec, 
není-li uvedeno jinak) Hot Pursuit (1987, Zběsilá honička; r. Steven Lisberger – TV), The 
House of Blue Leaves (TV-1987, Dům modrého listí; r. Kirk Browning, Jerry Zaks), kr. f. 
Shoeshine (1987; r. Tom Abrams), Empire of the Sun (1987, Říše slunce; r. Steven Spielberg 
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– V), Fresh Horses (1988, Divocí koně; r. David Anspaugh – V), That’s Adequate (1988, To je 
přiměřené; r. Harry Hurwitz), Next of Kin (1989, Nejbližší příbuzenstvo; r. John Irvin – V), 
Stella (1990; r. John Erman – TV), Working Trash (TV-1990, Makléři; r. Alan Metter – V), 
Highway to Hell (1991, Pozdrav z cesty do pekla; r. Ate de Jong – TV), Nejbláznivější z 
bláznů (1992, The Nutt House; r. Adam Rifkin), Heavyweights (1994, Těžké váhy; r. Steven 
Brill – V), Happy Gilmore (1996, Rivalové; r. Dennis Dugan – TV), If Lucy Fell (1996, Ztraceni 
na Manhattanu; r. Eric Schaeffer – V), Flirtování s katastrofou (1996, Flirting with Disaster; 
r. David O. Russell), Zero Effect (1997, Efekt nula; r. Jake Kasdan – V), Něco na té Mary je 
(1998, There’s Something About Mary; r. Peter a Bobby Farrellyovi), Your Friends & 
Neighbors (1998, Mí přátelé a sousedé; r. Neil LaBute – V), Permanent Midnight (1998, 
Půlnoc nikdy nekončí; r. David Veloz – V), The Suburbans (1999; r. Donal Lardner Ward – 
V), Mystery Men (1999; r. Kinka Usher – V), Black and White (1999, Černá a bílá; r. James 
Toback – V), The Independent (2000, Nezávislý; r. Stephen Kessler – TV), Rabín, kněz a 
krásná blondýna (2000, Keeping the Faith; r. Edward Norton), Fotr je lotr (2000, Meet the 
Parents; r. Jay Roach), Taková zvláštní rodinka (2001, The Royal Tenenbaums; r. Wes 
Anderson), Run Ronnie Run (2001, Běž Ronnie běž!; r. Troy Miller – V), Orange County 
(2002; r. Jake Kasdan – V), Pauly Shore Is Dead (2003, Pauly Shore je mrtev; r. Pauly Shore), 
Baba na zabití (2003, Duplex; r. Danny DeVito; + spol. prod.), Nobody Knows Anything 
(2003, Nikdo nic neví; r. William Tannen), Envy (2003, Závist; r. Barry Levinson – V), Riskni 
to s Polly (2004, Along Came Polly; r. John Hamburg), Starsky & Hutch (2004, Starsky & 
Hutch; r. Todd Phillips), Vybíjená: Běž do toho na plný koule (2004, Dodgeball: A True 
Underdog Story; r. Rawson Marshall Thurber; + spol. prod.), Anchorman: The Legend of 
Ron Burgundy (2004, Zprávař; r. Adam McKay – V), Jeho fotr, to je lotr! (2004, Meet the 
Fockers; r. Jay Roach), Sledge: The Untold Story (2005, Sledge: Neznámý příběh; r. Brad 
Martin), anim. f. Madagaskar (2005, Madagascar; r. Eric Darnell, Tom McGrath; hlas), 
Danny Roane: First Time Director (2006, Danny Roane: Debutující režisér; r. Andy Dick), 
Škola svádění (2006, School for Scoundrels; r. Todd Phillips), Tenacious D: The Pick of 
Destiny (2006, Králové ro(c)ku; r. Liam Lynch; + spol. prod. – V), Noc v muzeu (2006, Night 
at the Museum; r. Shawn Levy), Těsně vedle (2007, The Heartbreak Kid; r. Peter a Bobby 
Farrellyovi), anim. f. Madagaskar 2 (2008, Madagascar: Escape 2 Africa; r. Eric Darnell, Tom 
McGrath; hlas), Noc v muzeu 2 (2009, Night at the Museum: Battle of the Smithsonian; r. 
Shawn Levy), The Marc Pease Experience (2009, Zašlá sláva Marca Pease; r. Todd Louiso – 
TV), Greenberg (2009; r. Noah Baumbach – TV), The Trip (2010, Výlet; r. Michael 
Winterbottom), I’m Still Here (2010, Jsem pořád tady; r. Casey Affleck), anim. f. Megamysl 
(2010, Megamind; r. Tom McGrath; spol. prod., hlas), Fotři jsou lotři (2010, Little Fockers; 
r. Paul Weitz), Mistrovský plán (2011, Tower Heist; r. Brett Ratner), anim. f. Madagaskar 3 
(2012, Madagascar 3: Europe’s Most Wanted; r. Eric Darnell, Conrad Vernon, Tom 
McGrath; hlas), Sousedská hlídka (2012, The Watch; r. Akiva Schaffer), He’s Way More 
Famous Than You (2012, Je o hodně slavnější než ty; r. Michael Urie), While We’re Young 
(2014, Dokud jsme mladí; r. Noah Baumbach), Noc v muzeu: Tajemství hrobky (2014, Night 
at the Museum: Secret of the Tomb; r. Shawn Levy); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. The 
Hustler of Money (TV-1987, Hráč za peníze; spol. r. Ralph Howard, Steve Klayman; + spol. 
sc., spol. prod., herec), kr. f. Elvis Stories (1989, Příběhy o Elvisovi; + sc., herec), hořká 
komedie o idealistické dívce, váhající mezi dvěma nápadníky, Reality Bites (1993, Bolestná 
realita; + herec – V), v níž hrál s Winonou Ryderovou a Ethanem Hawkem, příběh 
nesmělého mladíka, obtěžovaného vlezlým technikem kabelovky, Cable Guy (1996, The 
Cable Guy; + herec) s Matthewem Broderickem a Jimem Carreym, komedie o tupém 
manekýnovi, jenž má být zneužit k politickému atentátu, Zoolander (2001, Zoolander; + 
spol. nám., spol. sc., spol. prod., herec), ve které s ním hráli Owen Wilson, Will Ferrell a 
řada celebrit i osobností světové módy, komedie z natáčení válečného filmu, jehož příběh 
se stane realitou, Tropická bouře (2008, Tropic Thunder; + spol. nám., spol. sc., spol. prod., 
herec), v níž s Jackem Blackem a Robertem Downeym, Jr. ztělesnili typické herecké hvězdy, 
nová adaptace známé povídky Jamese Thurbera Walter Mitty a jeho tajný život (2013, The 
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Secret Life of Walter Mitty; + spol. prod., herec), v níž byla jeho partnerkou Kristen 
Wiigová, pokračování Zoolander No. 2 (2016, Zoolander 2; + spol. nám., spol. sc., spol. 
prod., herec) se stejným hereckým obsazením; (podíl na produkci či výkonné produkci) 
Blades of Glory (2007, Ledově ostří; r. Will Speck, Josh Gordon – V), The Ruins (2008, Ruiny; 
r. Carter Smith – V), dok. The Boys: The Sherman Brothers’ Story (2009, Chlapci: Příběh 
bratrů Shermanových; r. Jeffrey C. Sherman, Gregory V. Sherman), Jmenuji se Oliver Tate 
(2010, Richard Ayoade; + herec), 30 Minutes or Less (2011, 30 minut nebo méně; r. Ruben 
Fleischer – V), The Big Year (2011, Nadějný rok; r. David Frankel – V).  -mim- 
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Zootropolis: Město zvířat 
barevný, dobrodružný, animovaný, rodinný, přístupný, 1:2,39, 2-D, 3-D, Dolby Digital (Dolby 
Atmos), dlouhý – 109 min. 
 
Původní název: Zootopia. Britský název: Zootropolis. Země původu: USA. Výrobce: Walt 
Disney Animation Studios. Pro Walt Disney Studios Motion Pictures. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 3.3.2016. Distribuce: Falcon (do 2.3.2018). Mluveno: česky (dabováno). – Od 
tvůrců filmu Raubíř Ralf a Velká šestka.  
 
AUTOŘI: Režie: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush (spolurežie). Námět: Byron Howard, 
Jared Bush, Rich Moore, Josie Trinidadová, Jim Reardon, Phil Johnston, Jennifer Leeová. 
Scénář: Jared Bush, Phil Johnston. Kamera: Brian Leach. Výtvarník: David Goetz. Střih: 
Fabienne Rawleyová, Jeremy Milton. Zvuk: Addison Teague. Výkonná produkce: John 
Lasseter. Producent: Clark Spencer. Animace: Nathan Engelhardt (supervize), Jennifer 
Hagerová (supervize), Robert Huth (supervize), Kira Lehtomakiová (supervize), Chad Sellers 
(supervize), Renato Dos Anjos (vedoucí animátor). Vizuální efekty: Scott Kersavage 
(supervize), Katie A. Ficoová (stereoskopická supervize). Hudba: Michael Giacchino. Použitá 
hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Tom MacDougall (hudební supervize).  
 
Mluví: Ginnifer Goodwinová (Judy Hopkavá), Jason Bateman (Nick), Shakira (Gazelle), Idris 
Elba (Bogo), J.K. Simmons (starosta Leonard), Nate Torrence (Clawhauser), Jenny Slateová 
(vicestarostka Skopová), Tommy Chong (jak Jax), Octavia Spencerová (paní Vydrová), Bonnie 
Huntová (Bonnie Hopkavá), Don Lake (Stu Hopkavý), Alan Tudyk (Lasičák), Tommy Tiny Lister 
(Finnick), Raymond Persi (Blesk), Jesse Corti (pan Manchas), Katie Lowesová (doktorka 
Jezevcová), John DiMaggio (Jerry Jumbeaux Jr.). 
 
Dabing: Tereza Martinková (Judy Hopkavá), Petr Lněnička (Nick), Dana Černá (Gazelle), 
Zbyšek Horák (Bogo), Miloslav Mejzlík (starosta Leonard), Lumír Olšovský (Clawhauser), Jana 
Zenáhlíková (vicestarostka Skopová), David Suchařípa (jak Jax), Petra Hobzová (paní 
Vydrová), Jitka Smutná (Bonnie Hopkavá), Mojmír Maděrič (Stu Hopkavý), Jiří Panzner 
(Lasičák), Martin Zahálka (Finnick), Jan Holík (Blesk), Tomáš Racek (Munchas), Klára 
Nováková (malá Judy), Zdeněk Štěpán (pan Velký), Oldřich Hailich (Gideon Grey), Martin 
Slepička (Jerry Jumbeaux Jr.). 
 
Překlad české verze: Vojtěch Kostiha. Dialogy české verze: Zdeněk Štěpán. Režie české 
verze: Zdeněk Štěpán (Studio Virtual, 2016). 
 
Ceny: Cena NYFCC: nejlepší animovaný film. Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší animovaný 
film. Oscar: nejlepší animovaný film (Byron Howard, Rich Moore, Clark Spencer). – Cena 
BAFTA: (nominace) nejlepší animovaný film. 
 
V animovaném dobrodružství Byrona Howarda a Riche Moorea Zootropolis: Město zvířat z 
produkce Disneyho studia žije v prosperujícím velkoměstě na čtyřiašedesát rozmanitých 
druhů antropomorfizovaných zvířecích obyvatel všech velikostí z celého světa. Starosta 
Leonard (lev) razí heslo, že kdokoli může být čímkoli… - Judy Hopkavá pochází z početné 
králičí rodiny pěstitelů mrkve. Chce udělat ze světa lepší místo, a tak po absolvování policejní 
akademie nastoupí v Zootropolisu jako první králík v policejním sboru. Jejím přítelem se na 
stanici stane dobrácký tlusťoučký recepční Clawhauser (leopard), fanoušek popové hnězdy 
Gazelle (žirafa). Velitel Bogo (buvol africký) má starosti: záhadně zmizelo patnáct savců. Nová 
policistka kontroluje parkování. V cukrárně pro sovy narazí na podvodnického lišáka Nicka. 
Při jeho pronásledování ohrozí malé hlodavce v jejich čtvrti. – Lucy si na šéfovi vymůže 
pátrání po zmizelém panu Vydrovi. Donutí Nicka ke spolupráci a spolu navštíví jogínské 
centrum, úředníky na dopravním inspektorátu (lenochodi) a mafiánského bosse pan Velkého 
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(rejsek krátkoocasý), absolvují běh o život před zdivočelým panterem a objeví tajnou 
laboratoř s unesenými zvířaty. Ta jsou po zvláštním modrém přípravku zdivočelá. Starosta je 
zatčen a na jeho místo nastoupí Skopová (ovce). Obyvatel se po tomto odhalení zmocní 
strach a „rasová“ nesnášenlivost. Lucy, která za to cítí odpovědnost, odevzdá odznak a vrátí 
se domů. Pak díky náhodné poznámce o modrých květinách, které vyvolávají ve zvířatech 
agresi, pochopí, co se v laboratoři děje. Vyhledá Nicka a vydají se znovu na místo činu. Jsou 
prozrazeni a pronásledováni. Po zběsilé honičce vyjde najevo, že za vším je Skopová. Lišák se 
stane policistou. Zdivočelá zvířata se uzdraví a město si užije koncert Gazelle. – Svižný, 
chytrý, překvapivě aktuální příběh má humor i morální apel. Invence a empatie, s nimiž 
tvůrci přistoupili k antropomorfizaci zvířecích druhů je obdivuhodná. Totéž platí pro 
prostředí, v němž se protagonisté pohybují. Filmaři se s odborníky věnovali studiu zvířecích 
povah a chování s cílem, aby každý druh působil uvěřitelně a aby jeho chování vycházelo ze 
skutečnosti. –kat- 
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Zpívej 
barevný, hudební, rodinný, komedie, animovaný, přístupný, 1:1,85, 2–D, 3-D, zvuk – 5.1, 7.1 
(Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS), dlouhý – 108 min. 
 
Původní název: Sing. Země původu: USA. Výrobce: Chris Meledandri Production, Universal 
Pictures (zadavatel), Dentsu (zadavatel - spolupráce), Fuji Television Network (zadavatel - 
spolupráce). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 22.12.2016. Mluveno: česky (dabováno). – Od 
tvůrců filmu Já, padouch.  
 
Distribuce: CinemArt (do 22.12.2019).  
 
AUTOŘI: Režie: Garth Jennings, Christophe Lourdelet (spolurežie). Scénář: Garth Jennings. 
Výtvarník: Eric Guillon (+ design postav). Střih: Gregory Perler. Zvuk: Dennis Leonard, Steve 
Boeddeker (design zvuku). Výkonná produkce: David Rosenbaum. Producent: Chris 
Meledandri, Janet Healyová. Koproducent: Igor Khait. Animace: Patrick Delage (vedení 
animace), Pierre Leduc (vedení animace), Guy-Laurent Homsy (supervize animační přípravy). 
Vizuální efekty: Illumation Mac Guff. Hudba: Joby Talbot. Použitá hudba: různé skladby a 
písně. Hudební dramaturgie: Jojo Villanueva (hudební supervize).  
 
Hlasy: Matthew McConaughey (Buster Moon), Reese Witherspoonová (Rosita), Seth 
MacFarlane (Mike), Scarlett Johanssonová (Ash), John C. Reilly (Eddie), Tori Kellyová 
(Meena), Taron Egerton (Johnny), Nick Kroll (Gunter), Garth Jennings (slečna Crawleyová), 
Jennifer Saundersová (Nana), Jennifer Hudsonová (mladá Nana), Leslie Jonesová (Meenina 
matka), Jay Pharoah (Meenin otec), Peter Serafinowicz (Marcus), Nick Offerman (Norman), 
Rhea Perlmanová (Judith). 
 
Dabing: Libor Bouček (Buster Moon), Anna Brousková (Rosita),  
Viktor Dvořák (Mike), Ewa Farna (Ash), Petr Lněnička (Eddie), Jana Zenáhlíková (Meena), 
Michal Holán (Johnny), Tomáš Juřička 
(Norman), Pavel Tesař (slečna Crawleyová), Sandra Pogodová (Nana), Radek Kuchař 
(Gunter), Zuzana Slavíková (Meenina matka), Pavel Vondra (Meenin otec); Ewa Farna (zpěv), 
Jan Maxián (zpěv). 
 
Překlad české verze: Martin Petřík. Dialogy české verze: Jana Dotlačilová. Režie české verze: 
Alice Hurychová, Ondřej Izdný (hudební režie) (LS Productions dabing). 
 
Ceny: Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší animovaný film, nejlepší píseň (Faith - Ryan Tedder, 
Stevie Wonder, Francis Farewell Starlite).  
 
Producent Chris Meledandri s režisérem a scenáristou Garthem Jenningsem se shodli na 
tom, že rodinný animovaný snímek Zpívej vznikl i díky jejich posedlosti hudbou. – Ve městě 
obývaném pouze zvířaty vlastní koala Buster Moon Měsíční divadlo. Kdysi vyhledávaná 
honosná budova, v níž vystupovala slavná pěvkyně Nana (ovce), chátrá. Buster se ve snaze 
oživit zašlou slávu rozhodne uspořádat pěveckou soutěž. Zájem obyvatel předčí očekávání 
zřejmě i proto, že stará sekretářka Crowleyová (chameleon) omylem navýšila odměnu pro 
vítěze na sto tisíc dolarů. Do finále postoupí pět šťastlivců: prasnice Rosita, která se stará o 
pětadvacet selat, hochštaplerský bílý myšák Mike, dikobrazí rockerka Ash, slonice Meena a 
mladý gorilí samec Johnny, jehož táta vede gangsterskou bandu. Moon pozve na generálku 
bývalou pěveckou hvězdu Nanu, bohatou babičku svého nejlepšího přítele Eddieho 
(beránek) s nadějí, že od ní získá peníze. Vystoupení skončí kvůli souhře nešťastných náhod 
zřícením divadla. Buster se po počáteční depresi s podporou Eddieho a finalistů rozhodne 
uspořádat koncert v ruinách divadla. Každý ze zpěváků zatím řeší své problémy (Ash se 
rozešla s přítelem, Johnnyho otec je za mřížemi, Mike má v patách trojici medvědů, které 
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podvedl v kartách...). Hlediště, obsazené rodinnými příslušníky, se díky televizní reportáži 
záhy zcela zaplní a vše dopadne, jak se na happy end patří. Nana založí Moona a brzy se koná 
slavnostní otevření nové budovy… - Podobně jako ve snímku Zootropolis (2016, Zootopia; r. 
Byron Howard, Rich Moore) přistoupili tvůrci i zde k antropomorfizovaným zvířecím hrdinům 
s empatií a s invencí. Podle Jenningse je to právě hudba, která vytváří jejich charaktery a 
pomáhá jejich minipříběhy skládat dohromady. Ve svěžím, zábavném snímku s humornými, 
napínavými i dojemnými momenty zazní na pětašedesát hitů od cover verze Franka Sinatry, 
přes Stevieho Wondera, Eltona Johna až po písně Lady Gaga či Katy Perryové.  –kat-  
 
GARTH JENNINGS (nar. 30.11.1971, Epping, Essex) natáčel od mládí videofilmy. Absolvoval 
Uměleckou školu sv. Martina v Londýně, kde se seznámil s budoucími spolupracovníky 
Nickem Goldsmithem a Dominicem Leungem. V roce 1993 založili produkční firmu 
Hammer & Tongs, pod jejímž názvem je trojice Jennings (režisér), Goldsmith (producent) a 
Leung (střihač) podepsána na desítkách videoklipů pro různé skupiny a interprety (Robbie 
Williams, Pulp, The Supernaturals, Bentley Rhythym Ace, Eels, Fatboy Slim, Supergrass, 
Blur, Badly Drawn Boy, R.E.M., Beck, Vampire Weekend, Radiohead) a na stejném 
množství reklam pro nejrůznější zákazníky (Phones 4 U, PG Tips, Pot Noodle, Cadbury 
Cream Egg, McDonald’s, Goodfella, Honey Waffles, Sky Vegas, Foxes Biscuits, Orange). Po 
Leungově odchodu v roce 2001 společnost rozšířila své aktivity i o hranou filmovou tvorbu. 
Jennings debutoval jako režisér adaptací kultovní knížky Douglase Adamse Stopařův 
průvodce po Galaxii. Své nadání potvrdil následujícím snímkem o přátelství a dospívání v 
80. letech Malý Rambo, který získal řadu ocenění, mj. Cenu diváků na MFF v Locarnu, 
nominaci na Cenu Carla Foremana (BAFTA) pro filmového nováčka a nominace na Britskou 
nezávislou filmovou cenu za scénář a za režii. Jeho vydání na DVD obsahovalo Jenningsův 
desetiminutový amatérský pokus Aron, natočený v 80. letech. Je také autorem dětské 
knížky The Deadly 7 (2015, Smrtící sedmička), kterou sám ilustroval. – Filmografie: (herec, 
není-li uvedeno jinak) Shaun of the Dead (2004, Soumrak mrtvých; r. Edgar Wright – V), 
Jednotka příliš rychlého nasazení (2007, Hot Fuzz; r. Edgar Wright), anim. f. Fantastic Mr. 
Fox (2009, Fantastický pan Lišák; r. Wes Anderson; hlas – V); (režie, není-li uvedeno jinak) 
sci-fi komedie o pozemšťanovi, zažívajícím po zničení rodné planety nejrůznější 
dobrodružství, Stopařův průvodce po Galaxii (2005, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy; + 
spol. sc., spol. píseň, hlas) s Martinem Freemanem, komedie o dvou dospívajících 
chlapcích, kteří se rozhodnou natočit vlastní verzi proslulého akčního filmu, Son of 
Rambow (2007, Malý Rambo; + sc. – V), anim. rodinný snímek o neobvyklé pěvecké soutěži 
ve městě zvířat Zpívej (2016, Sing; + sc., spol. písně, hlas). -mim- 
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Zúčtování 
barevný, kriminální, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2–D, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 128 min. 
 
Původní název: The Accountant. Země původu: USA. Výrobce: Electric City Entertainment, 
Zero Gravity Management, Ratpac-Dune Entertainment (spolupráce), Warner Bros. 
(zákazník). Rok copyrightu: 2016. Premiéra: 3.11.2016. Mluveno: anglicky (titulky). – Sečti 
své šance. 
 
Distribuce: Freeman Entertainment. Lokace: USA: Georgia - Atlanta. 
 
AUTOŘI: Režie: Gavin OʹConnor. Pomocná režie: Sam Hargrave (II. režie). Scénář: Bill 
Dubuque. Kamera: Seamus McGarvey. Architekt: Keith P. Cunningham. Návrhy kostýmů: 
Nancy Steinerová. Masky: Sarah Maysová, Jennifer Santiagoová (účesy). Střih: Richard 
Pearson. Zvuk: Whit Norris, Scott Wolf (design zvuku). Výkonná produkce: Gavin OʹConnor, 
Jamie Patricof, Marty P. Ewing, Steven Mnuchin. Producent: Mark Williams, Lynette Howell 
Taylorová. Vizuální efekty: Marshall Richard Krasser (supervize), Psyop. Hudba: Mark Isham. 
Použitá hudba: různé skladby a písně. Hudební dramaturgie: Gabe Hilfer (hudební 
supervize). Koordinátor kaskadérů: Fernando Chien, Sam Hargrave. 
 
Hrají: Ben Affleck (Christian Wolff), Anna Kendricková (Dana Cummingsová), J.K. Simmons 
(Ray King), Jon Bernthal (Brax), Jeffrey Tambor (Francis Silverberg), Cynthia Addai-
Robinsonová (Marybeth Medinová), John Lithgow (Lamar Black), Jean Smartová (Rita 
Blackburnová), Jason Davis (neurolog), Seth Lee (malý Chris), Jake Presley (mladší bratr), 
Robert C. Treveiller (Chrisův otec), Ron Prather (Frank Rice), Susan Williamsová (Dolores 
Riceová), Andy Umberger (Ed Chilton), Alison Wrightová (Justine). 
 
České titulky: Petr Zenkl.  
 
Kriminální thriller režiséra a spoluproducenta Gavina OʹConnora uvádí distributor pod 
českým názvem Zúčtování, i když překlad je Účetní, což odpovídá protagonistovu 
zaměstnání. - New York. V domě, sledovaném agenty z útvaru organizovaného zločinu, 
postřílí kdosi kmotra Tonyho Bazzana a jeho ochranku. – 1989. Malý Chris Wolff má podle 
lékaře v ústavu Harbor Neuroscience funkční formu autismu. Jeho jediným přítelem je mladší 
bratr. Otec, voják z povolání, odmítne hocha v zařízení nechat. Matka rodinu opustí a synové 
dostanou od otce tvrdý výcvik. – Současnost. Ředitel odboru pro boj s organizovaným 
zločinem Ray King pověří agentku Marybeth Medinovou, aby našla muže (Wolffa), 
pracujícího jako účetní pro zločinecké organizace. Neví, jaké jméno hledaný právě používá, a 
má jen pár jeho fotek. - Chris ve své účetní firmě ZZZ radí pod jménem Lewis Carroll 
farmářům. Ve vězení, kde byl za napadení, ho mafiánský účetní Francis zasvětil do 
forenzního účetnictví a praní peněz. Muž vlastní jen stroze zařízený dům. V obytném přívěsu 
v nedaleké garáži má však značnou hotovost, falešné doklady, zbraně a originály obrazů 
známých malířů. Ženský hlas v telefonu mu navrhne legálního klienta, firmu Living Robotic, v 
níž účetní Dana upozornila na manko. Chris se pustí do práce. Marybeth po něm neúnavně 
pátrá. Finanční ředitel Living Robotic Ed Chilton je donucen neznámým mužem k sebevraždě 
a majitel firmy Lamar Black vypoví Chrisovi smlouvu. Ten se záhy ubrání najatým zabijákům a 
spěchá před nimi zachránit i Danu. Objevili, že Black chtěl podvodně snížit hodnotu akcií. 
Chris vnikne do jeho vily a všechny tam postřílí. - Marybeth odhalí Chrisův dům. King jí tu 
objasní, že jako agent spolupracoval s Francisem, jehož po propuštění z vězení Tony Bazzano 
umučil. Chris pak ze msty mafiány postřílel (viz začátek) a on byl tehdy při tom. – Nějací 
rodiče s autistickým synkem narazí v ústavu Harbor Neuroscience (štědře podporovaným 
Chrisem) na neurologovu dceru Justine. Mladá žena nemluví, ale používá výkonný počítač 
jako překladač. To ona „řídí“ Chrise, který nyní ujíždí se svým přívěsem… Dana dostane 
poštou Pollockův obraz. - Poněkud překombinovaný thriller s inteligentním autistickým 
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hrdinou, který má typické asociální chování a kterého pronásledují vzpomínky na drsnou 
výchovu, má suchý humor, napětí, tajemství i další žánrové atributy. –kat- 
 
GAVIN O’CONNOR (nar. 30.10.1964, New York) má irské předky a vyrůstal v Huntingtonu 
na Long Islandu jako syn policisty. Absolvoval filmová studia na Pensylvánské univerzitě ve 
Filadelfii (1982-86) a přesídlil do New Yorku, kde se pokoušel psát. Jako herec a producent 
uvedl na mimobroadwayském jevišti vlastní hru Nesouvislé romantické znovuzrození 
(1997). Prosadil se druhým snímkem, natočeným podle vzpomínek z dětství své první ženy, 
herečky a scenáristky Angely Sheltonové, Toulavé boty (Filmařská trofej na FF Sundance, 
Cena poroty na MFF ve Ft. Lauderdale). Byl režisérem pilotní epizody a scenáristou 
baseballového seriálu Clubhouse (2004, Klubovna) a výkonným producentem špionážního 
seriálu The Americans (2013-201?, Takoví normální Američané; + spol. režie – TV). V 
červnu 2013 se oženil s modelkou a herečkou Brooke Burnsovou. S bratrem-dvojčetem 
Gregem, který s ním pracuje jako producent, založili výrobní společnost Solaris. Nesmíme 
ho zaměňovat s irským hercem téhož jména (nar. 1972). – Filmografie: (herec) Homeboy 
(1988; r. Michael Seresin – V), Who’s the Man (1993, Kdo je kdo?; r. Ted Demme – V), 
Skleněný dům (2001, The Glass House; r. Daniel Sackheim); (produkce, výkonná produkce 
či podíl na nich) kr. f. The Bet (1992, Sázka; r. Ted Demme; + sc.), dok. Mule Skinner Blues 
(2001, Mezkařovo blues; r. Stephen Earnhart), The Slaughter Rule (2002, Rána z milosti; r. 
Andrew a Alex Smithovi), dok. The Smashing Machine (2002, Stroj na ničení; r. John 
Hyams), Elvis and Anabelle (2007, Elvis a Anabelle; r. Will Geiger – TV); (režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. f. American Standoff (1993, Americké vyrovnání; + sc., prod.), drama 
právníka, který propadne drogám, Comfortably Numb (1995, Příjemná otupělost; + spol. 
sc., prod.), příběh emocionálně nezralé matky a její dvanáctileté dcery Tumbleweeds 
(1999, Toulavé boty; + sc., spol. prod., herec – TV) s pozoruhodným výkonem Janet 
McTeerové, neprodaný pilot Murphy’s Dozen (TV-2001, Murphyho tucet; + spol. sc., spol. 
prod.), drama amerického hokejového mužstva, které zvítězilo na olympiádě v Lake Placid, 
Miracle (2004, Hokejový zázrak – V) s Kurtem Russellem v roli trenéra Herba Brookse, 
neprodaný pilot The Prince (TV-2008, Princ), drama členů newyorské policejní rodiny, jejíž 
členové figurují v nezdařeném zátahu na drogy a policejní korupci, Pride and Glory (2008, 
Hrdost a sláva; + spol. nám., spol. sc. – V) s Colinem Farrellem, Edwardem Nortonem a 
Jonem Voightem, drama ze zákulisí turnajů bojových umění Warrior (2011, Válečník; + 
spol. nám., spol. sc., spol. prod., herec – TV) s Joelem Edgertonem a Tomem Hardym v 
úlohách soupeřících bratrů, neprodané pilotní snímky Cinnamon Girl (TV-2013, Skořicová 
dívka; + spol. prod.) a Only Human (TV-2014, Jenom lidi), western o ženě ohrožované 
bandou desperátů Jane Got a Gun (2015, Jane si vzala zbraň) s Natalie Portmanovou, 
Joelem Edgertonem a Ewanem McGregorem, kriminální thriller Zúčtování (2016, The 
Accountant; + spol. prod.) s Benem Affleckem.  -mim- 
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Želvy Ninja 2 
barevný, akční, dobrodružný, fantastický, přístupný, 1:2,35, 2–D, 3-D, zvuk – 5.1, 7.1 (Dolby 
Atmos), dlouhý – 112 min. 
 
Původní název: Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows. Země původu: USA, 
Čína. Výrobce: Platinum Dunes, Gama Entertainment, Mednick Production, Smithrowe 
Entertainment. Pro Paramount Pictures, Nickelodeon Movies. Rok copyrightu: 2016. 
Premiéra: 2.6.2016. Mluveno: anglicky (titulky – 2-D), česky (dabováno – 2-D, 3-D). 
 
Distribuce: CinemArt (do 2.6.2019). Lokace: New York, Brazílie - Paraná. 
 
AUTOŘI: Režie: Dave Green. Pomocná režie: Spiro Razatos (II. režie). Námět: Peter Laird, 
Kevin Eastman - postavy. Scénář: Josh Appelbaum, André Nemec. Kamera: Lula Carvalho. 
Druhá kamera: Jacques Haitkin. Architekt: Martin Laing. Návrhy kostýmů: Sarah 
Edwardsová. Masky: John Caglione Jr., Jason Joseph Sica (účesy). Střih: Bob Ducsay, Jim May, 
Debra Neil-Fisherová. Zvuk: Tom Nelson, Peter Fonda. Výkonná produkce: Denis L. Stewart, 
Grant Curtis, Eric Crown, Napoleon Smith III, André Nemec, Josh Appelbaum. Producent: 
Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, Galen Walker, Scott Mednick. Vizuální efekty: Pablo 
Helman (supervize), Industrial Light & Magic, Ghost VFX, Atomic Fiction, Base FX, 
Whiskytree, Animatrik, FX3X, Virtuos, Bot VFX, Shade VFX, Lola VFX. Zvláštní efekty: J.D. 
Schwalm. Hudba: Steve Jablonsky. Použitá hudba: různé skladby a písně. Koordinátor 
kaskadérů: Spiro Razatos, Jonathan Eusebio, Jon Valera (souboje). 
 
Hrají: Megan Foxová (April O’Neilová), Will Arnett (Vernon Fenwick), Laura Linneyová 
(velitelka Vincentová), Stephen Amell (Casey Jones), Noel Fisher (Michelangelo), Jeremy 
Howard (Donatello), Pete Ploszek (Leonardo), Alan Ritchson (Rafael), Tyler Perry (Baxter 
Stockman), Brian Tee (Trhač), Stephen Sheamus Farrelly (Rocksteady), Gary Anthony 
Williams (Bebop), Brittany Ishibashiová (Karai), Dean Winters (barman). Mluví: Brad Garrett 
(hlas Krang), Tony Shalhoub (hlas Tříska).  
 
Dabing: Klára Issová (April O’Neilová), Saša Rašilov (Vernon Fenwick), Dagmar Čárová 
(velitelka Vincentová), Josef Pejchal (Casey Jones), Robert Hájek (Michelangelo), Daniel 
Krejčík (Donatello), Michal Holán (Leonardo), Jan Škvor (Rafael), Vladislav Beneš (Tříska), 
Martin Sobotka (Baxter Stockman), Bohdan Tůma (Rocksteady), Petr Lněnička (Bebop), 
Radek Valenta (Krang), Radek Kuchař (Trhač). 
 
České titulky: Kateřina Hámová. Překlad české verze: Filip Zrak. Dialogy české verze: 
Vladimíra Wildová. Režie české verze: Vladimíra Wildová (SDI Media).  
 
Želví nindžové Michelangelo (Mickey), Donatello (Donnie), Leonardo (Leo) a Rafael (Raff) se 
poprvé představili v roce 1984 v komiksu Petera Lairda a Kevina Eastmana a stali se 
fenoménem: vznikly hračky želvích bojovníků, videohry, animovaný TV seriál, uvedený i u 
nás, hrané filmy Želví nindžové (1990, Teenage Mutant Ninja Turtles; r. Steve Barron), Želví 
nindžové II (1991, Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of Ooze; r. Michael Pressman) 
a Želví nindžové III (1993, Teenage Mutant Ninja Turtles; r. Stuart Gillard) a animovaný 
celovečerní snímek Želvy Ninja (2007, Teenage Mutant Ninja Turtles; r. Kevin Munroe). Po 
oživení fenoménu v dalším hraném filmu Želvy Ninja (2014, Teenage Mutant Ninja Turtles; r. 
John Liebesman) zákonitě přicházejí Želvy Ninja 2, tentokrát v režii Davea Greena. – Zloduch 
Trhač unikne s pomocí vědce Baxtera Stockmana díky teleportaci při vězeňském transportu. 
Želví nindžové ho tak nedostihnou. Spojí se s ním mimozemské monstrum Krang, které chce 
vytvořit portál, pomocí něhož by se zmocnilo Země. Ve zločinu se Trhačovi a jeho Foodclanu 
snaží zabránit reportérka April se spřátelenými želvími nindži a s policistou Caseym Jonesem, 
dokonale ovládajícím hokejku a puky jako zbraně. Trhač zmutuje kriminálníky Rocksteada a 
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Bebopa do podob nosorožce a kance a vyšle je do brazilského pralesa pro třetí „součástku“ 
potřebnou ke vzniku Hyperkapacitora. Nindžové při jejich pronásledování ani tentokrát 
neuspějí, a tak se nad New Yorkem začne skládat obří Technodrom, řízený Krangem. Ten se 
zbaví Trhače (který se předtím zbavil Baxtera), ale nindžové mu na poslední chvíli zabrání 
sestavit ničivou zbraň. Svět je zachráněn a želví hrdinové „vyjdou ze stínu“, když jsou 
vyznamenáni policejní šéfkou Vincentovou. - Jednou ze zápletek v poměrně komplikovaném 
ději je také rozkol v týmu želváků, protože Baxterova látka by jim umožnila zpětnou mutaci a 
oni by se mohli stát lidmi. S pomocí svého mentora, moudrého krysáka Mistra Třísky však 
pochopí, že je lepší, aby zůstali takoví, jací jsou. V boji jim kromě zmíněných lidí pomůže i 
Vernon Fenwick považovaný z minulého dílu za hrdinu (na konci ovšem přizná, že jen díky 
nindžům). – Snímek nese stopy typického velikášství spoluproducenta Michaela Baye, což se 
projevuje zejména ve velkorysých akčních scénách.  -tbk- 
 
DAVE GREEN (vl. jm. David Green, nar. 1983, USA) natáčel od dětství s kamarády 
amatérské filmy. Vystudoval Kalifornskou univerzitu v Berkeley. Upozornil na sebe jako 
tvůrce hudebních vidoklipů (mj. Talking Heads) a reklamních spotů a jako autor několika 
krátkých virálních snímků např. animované komedie Meltdown (2009, Zhroucení) nebo 
krátkometrážní hororové internetové série Zombie Roadkill (2010, Zombie Roadkill). V 
celovečerní tvorbě debutoval rodinným dobrodružným sci-fi snímkem Earth to Echo (2014, 
Země v ozvěně), po němž následovalo pokračování příběhů oblíbených hrdinů Želví 
Ninjové 2 (2016, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows). Nesmíme jej 
zaměňovat s britským režisérem Davidem Greenem (nar. 1948). -tbk- 
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